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Je eet wat de natuur aan ons geeft

Opnieuw is er een begerenswaardige editie van De Zilveren Lepel versche
nen. Dit prachtig uitgevoerde boek hoort in al zijn papieren vezels bij Tos
cane. Het zo kenmerkende contrast tussen de klassieke schoonheid van het 
landschap en de traditionele soberheid van het eten is haast tastbaar. Dit 
kookboek weerspiegelt oorspronkelijkheid, net als Tos cane zelf. 
Al sinds de Renaissance is deze regio de creatieve, culturele en intellectuele 
bron van Italië en de grote geesten en adel uit de 15de eeuw koesterden 
op hun beurt de sobere eetgewoonten van hun Etruskische voorouders. 
Je eet wat de natuur aan ons geeft. In die tijd werd een Toscaanse eetetiquette 
geïntroduceerd, waarbij ‘overdrijving’ een doodzonde was. Terecht, want 
dat is ook helemaal niet nodig in het rijk bedeelde Tos cane. De regio kent 
een grote landschappelijke diversiteit en dat levert een even zo gevarieerde 
keuken op, met de drieeenheid wijn, olijfolie en brood als solide basis. Ik 
loop er altijd alle sagre en fiera* af. Elk dorp heeft zijn eigen eetfestijn en 
altijd raak ik opgewonden van de oorspronkelijke producten en gerechten 
die je er vindt. En die nu in dit heerlijke boek staan.
Vanuit mijn huis in de heuvels van Lucca ben ik omringd door het beste 
van Tos cane. De ruige soepen en gerechten met spelt uit het noorden, 
eenvoudige zee en zoetwatervissen, eerlijke stukken rundvlees van de 
 Toscaanse chianina en met zorg gemaakte schapenkazen. Al mijn persoon
lijke favorieten vind ik terug in dit boek. Elke bladzijde roept herinnerin
gen op. Ik proef de Minestra Garfagnina di Farro en de Garmugia, verster
kende soep van voorjaarsgroenten, die je als kind kreeg als je ziek was. En 
ik verlang naar Ribollita. De recepten zijn heel aantrekkelijk en duidelijk 
beschreven. Je krijgt er echt zin in en zo heb ik mij ook laten verrassen 
door wat ik niet kende, de ‘vergeten recepten’ zoals Testaroli en de bijzon
dere agnello uit Zeri.
Dit boek versterkt het gevoel dat Nederlanders hebben voor de Italiaanse 
keuken. En ondanks dat Tos cane mijn tweede thuis is, ervaar ik dat als 
 Italiaanse Nederlander precies zo. Een groot compliment voor de makers!

Roberto Payer
Voorzitter Italiaanse Kamer van Koophandel voor Nederland
Directeur Hilton Amsterdam en Roberto’s Restaurant

* sagre en fiera zijn jaarlijkse, lokale/regionale feestdagen



spongata di pontremoli

46 . MASSA-CARRARA

Voorbereiding: 1 uur + 24 uur om de vulling te laten 
rusten 
Baktijd: 30 minuten 
Voor 4 personen

Begin met de vulling door de honing en de wijn lang-
zaam op te warmen. Doe er als ze goed vloeibaar zijn 
de pijnboompitten, rozijnen, biscuit en cacaopoeder bij. 
Roer alles goed door elkaar, doe het mengsel in een kom 
en zet het 24 uur op een koele plek weg.

Verhit de oven de volgende dag op 180 °C/gasovenstand 
4 en maak het deeg door de bloem, suiker, zachte bo-
ter en wijn te mengen. Kneed het deeg tot het zacht en 
soepel is en verdeel het in twee gelijke stukken. Rol het 
eerste stuk uit tot een ronde lap van ongeveer 0,5 cm dik 
en leg die op een stuk bakpapier op een bakplaat. Schep 
de vulling in het midden van het deeg, spreid de vulling 
gelijkmatig uit en laat rondom een rand van ongeveer 
2 cm vrij. Rol het andere stuk deeg tot dezelfde grootte 
uit en leg het over de vulling. Maak de rand dicht door 
de twee deeglappen met duim en wijsvinger al plooiend 
op elkaar te knijpen. Kwast het deeg in met geklutst ei 
en prik met de steel van een houten lepel enkele gaat-
jes in de bovenkant. Bak de koek 30-35 minuten en laat 
hem voor het serveren afkoelen. 

Spongata uit 
Pontremoli

Voor de vulling:

 — 230 g heldere honing

 — 0,5 dl witte wijn

 — 50 g pijnboompitten

 — 60 g sultanarozijnen

 — 100 g droge biscuit, 

fijngestampt

 — 1 theelepel pure cacaopoeder

 —

Voor het deeg:

 — 300 g bloem

 — 100 g suiker

 — 150 g zachte, ongezouten boter

 — 3 eetlepels witte wijn

 — 1 klein ei, geklutst





130 . FLORENCE

Deze overheerlijke, maar eenvoudige tomatensoep wordt 
overal in Italië klaargemaakt, en is in de jaren zestig 
beroemd geworden dankzij Rita Pavone’s lied ‘Viva la 
pappa col pomodoro’ (Lang leve pappa col pomodoro). 
Hoewel sommige puristen beweren dat een echte pappa 
col pomodoro uitsluitend met ongezouten Toscaans brood 
en Toscaanse extra vierge olijfolie kan worden gemaakt, 
zijn lekker grof boerenbrood en natuurlijk rijpe tomaten 
van topkwaliteit het belangrijkst. Er zijn eindeloos veel 
varianten en omdat de soep erg geschikt is om op te 
warmen en zowel warm, koud als lauwwarm gegeten kan 
worden, is het ook een van de veelzijdigste streekgerech-
ten. Het gerecht is vrijwel zeker op het platteland ont-
staan en is een typisch voorbeeld van cucina povera – een 
mooi voorbeeld van de inventieve manier waarop men in 
de regio met oudbakken brood omgaat.

Voorbereiding: 15 minuten 
Kooktijd: 15 minuten 
Voor 6 personen

Passeer de tomaten door een zeef in een kom. Giet 
1,5 liter water in een grote pan en doe er de knoflook, 
basilicum, olie en een snuf peper en zout bij. Breng het 
water op matig vuur aan de kook en doe er de tomaat 
bij. Draai het vuur laag en laat de soep 10-15 minuten 
pruttelen.

Vis de tenen knoflook en de blaadjes basilicum uit de 
pan en gooi ze weg. Leg de sneetjes brood in een soep-
terrine en schenk er voorzichtig het tomatenmengsel 
over. Laat de soep zo een paar minuten staan, sprenkel er 
2 ringen olijfolie op en zet hem op tafel.

Tomaten-broodsoep 

 — 500 g tomaten, gepeld, zonder 

zaadjes, in grove stukken 

gehakt

 — 6 tenen knoflook

 — 10 blaadjes basilicum

 — 5 eetlepels olijfolie, plus een 

beetje extra om te sprenkelen

 — 6 sneetjes oudbakken of 

geroosterd brood

 — peper en zout

pappa col pomodoro





182 . LIVORNO

Voorbereiding: 1 uur 
Kooktijd: 1 uur 
Voor 6 personen

Verhit de helft van de olie in een grote, ondiepe pan. 
Doe er 3 tenen knoflook, de blaadjes salie en de Spaanse 
peper bij, blijf regelmatig roeren en laat ze een paar 
minuten bakken tot de tenen knoflook goudbruin zijn. 
Schep de peper, knoflook en salie met een schuimspaan 
uit de pan en gooi ze weg.

Doe de octopus en inktvis in de pan, bak ze 3 minuten, 
doe er de plakken haai bij en laat alles nog 3 minuten op 
het vuur staan. Giet er de wijn bij. Maak de tomaten-
puree in een kleine kom aan met 1,75 dl water, schenk 
het mengsel bij de vis, roer goed en laat alles 30 minuten 
zachtjes pruttelen.

Hak intussen 1 van de resterende tenen knoflook fijn en 
verhit de rest van de olie in een middelgrote pan. Doe de 
bleekselderij en de gehakte knoflook in de pan en laat 
ze 5 minuten op laag vuur bakken terwijl u regelmatig 
blijft roeren. Doe er de schorpioenvis, de stukjes tomaat 
en 3-4 eetlepels water bij en laat het mengsel 20 minuten 
zachtjes pruttelen.

Doe de inhoud van de kleine pan in de grote pan en 
controleer of alle vis gaar is. Doe er de garnalen bij, laat 
ze 2-3 minuten meekoken en zet de pan van het vuur.

Rooster de sneetjes brood, wrijf ze in met de laatste teen 
knoflook en leg ze in een krans op een voorverwarmde 
serveerschaal. Schep de visstoof tussen de broodjes en zet 
de schaal direct op tafel. U kunt de broodjes ook in zes 
kommen leggen en de stoof erop scheppen.

Cacciucco zoals in 
Livorno

 — 2,75 dl olijfolie

 — 5 tenen knoflook, gepeld

 — 6 blaadjes salie

 — 1 gedroogde rode Spaanse 

peper

 — 800 g octopus, schoongemaakt 

en in stukjes gesneden

 — 700 g gemengde inktvis en 

pijlinktvis, grotere exemplaren 

doormidden gesneden

 — 450 g hondshaaifilet, in dikke 

plakken

 — 2,75 dl rode wijn

 — 2½ eetlepel tomatenpuree

 — 1 stengel bleekselderij

 — 300 g schorpioenvis, 

schoongemaakt en in stukjes 

gesneden

 — 700 g tomaten, gepeld, zonder 

zaadjes, in blokjes gesneden

 — 450 g grote en middelgrote 

rauwe garnalen, gepeld en 

zonder darm

 — 12 sneden Toscaans brood

cacciucco alla 
livornese




