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Belangrijk om te weten 

Aankomst en vertrek 

We vragen jullie je logeerplek uiterlijk 

om 10:00 uur te verlaten, zodat wij 

ervoor kunnen zorgen dat onze nieuwe 

gasten om 16:00 uur hun verblijf kunnen 

betrekken. Op weg naar Brusagio hoef je 

je niet druk te maken over je avondmaal. 

Gewoon opgeven dat je mee-eet en de 

tafel staat voor je gedekt. Hoe heerlijk is 

dat! 

Eten en drinken 

In de zomerkeuken kun je altijd terecht 

voor koffie en thee. Een biertje, een 

wijntje of een fles water vind je in onze 

bar. Schrijf even op wat je van ons hebt 

gebruikt; het opschrijfboekje ligt op de 

keukentafel. 

Als er fruit aan de 

bomen hangt kun je 

dat gewoon plukken 

en opeten. Ook kun je 

gebruik maken van de 

kruiden die wij verbou-

wen. En heb je trek in 

ons eigen pruimensap 

of zelfgemaakte ap-

pelmoes met lavendel, 

neem dan een kijkje in 

ons winkeltje naast de bar. 

Water 

Water is er niet oneindig op Brusagio. 

Ons kraanwater komt van een aantal da-

len verderop, uit een reservoir dat gevuld 

wordt met regenwater. Bij langdurige 

droogte betekent dat wel: op = op. Dit 

is de enige reden dat we jullie vragen 

een beetje op te letten met het water-

gebruik. Op zich is er niks mis met ons 

water: je kunt het prima gebruiken om 

er mee te koken en om er koffie of thee 

mee te zetten. Toch adviseren wij voor 

de zekerheid om voor het lessen van 

je dorst gebruik te maken van flessen 

water. 

IJs 

Nieuw dit jaar is onze eigen ijssalon, 

waar Rob met producten van eigen land 

de meest bijzondere ijsjes* creëert. 

De koffiepot 

Of in goed Italiaans: la mokka express. 

Voor ‘t geval je nog niet weet hoe die 

werkt: schroef het onderste deel los van 

het bovenste deel. Zet nóóit kracht op de 

zwarte greep, want die breekt geheid af: 

alleen aan de metalen potdelen draaien. 

Haal het zeefje uit het onderste deel, vul 

de pot met water - ongeveer tot aan het 

Ontmoet ons op deze unieke plek in 

Piemonte, het noorden van Italië. 

Samen met Katinka heet ik je van 

harte welkom op Brusagio, een unieke 

plek, een eeuwenoude wijnboerderij 

helemaal op de top van de heuvel.  

Wij ontvangen jou graag in een van de 

appartementen die de afgelopen jaren 

zijn gerealiseerd. Natuurlijk zag het er 

niet altijd zo uit.

Alweer in 2005 kocht ik samen met 

mijn vrouw Jollie deze oude wijn-

boerderij. Daarvoor woonden we op 

een boerderij in Noord-Frankrijk. De 

behoefte aan meer zon deed ons in 

Italië belanden. Tijdens het rondrijden 

met een makelaar werden we op slag 

verliefd op deze vervallen Italiaanse 

boerderij en de fijne omgeving. Nog 

diezelfde dag kochten we deze bouw-

val. Het was zo impulsief, dat we het 

onze ouders niet durfden te vertellen. 

Brusagio zag er natuurlijk heel anders 

uit, maar was destijds al een schitte-

rende plek met een nog veel groter 

stuk land. Per toeval begonnen Jollie 

en ik in 2008 met de verhuur van 

Brusagio en daarmee het ontvangen 

van gasten. Tien jaar lang heeft Jollie 

ervan genoten, totdat zij in 2014 op-

Hoe ‘even kijken’ veranderde in leven en boeren in Italië

eens ernstig ziek werd. Helaas is Jollie 

in 2016 uiteindelijk overleden. Na haar 

overlijden kreeg ik geweldig veel hulp 

van de vaste hulpploeg van Brusagio, 

zodat ik Brusagio toch draaiende kon 

houden. 

In 2017 ontmoette ik Katinka via het 

werk en sindsdien runnen wij Agrituris-

mo Brusagio samen. Wij vullen elkaar 

goed aan, weten de dagelijkse taken 

prima te verdelen en genieten van bui-

ten werken en tuinieren. Er hoort een 

enorm stuk land bij Brusagio, waar we 

fruit en groente verbouwen. Het res-

taureren van het land is een belangrijk 

onderdeel van onze activiteiten.  

Daarnaast nemen we ook het hele jaar 

door de tijd om te genieten van elkaar, 

lekker eten en een wijntje bij het 

haardvuur. Op Brusagio zijn wij tenslot-

te ook altijd een beetje op vakantie. 

Met zeven hectare land en een paar 

appartementen is er altijd wel wat te 

doen. In de zomer worden we daarom 

ook geholpen door Corina, Harrie en 

Dorothee.

Rob Lagrouw

ventieltje - en doe 

de zeef er weer 

in. Vul het zeefje 

ongeveer tot bo-

venaan met (espresso)koffie en schroef 

het bovendeel weer op het onderste. 

Géén ‘kop’ erop en niet aanstampen, an-

ders wordt-ie héél erg sterk. De pot kan 

nu in z’n geheel op het vuur. Til af en toe 

voorzichtig het dekseltje op om te zien 

of de bovenpot al vol is. Vol? Dan kun je 

meteen lekker genieten van je Italiaanse 

bakje!

Internet 

We hebben een wifi-punt, maar dat reikt 

niet tot in alle vakantieverblijven. Op het 

plein of in de borgokeuken ben je echter 

verzekerd van verbinding. Het gaat waar-

schijnlijk niet zo snel als je thuis gewend 

bent, maar mailen en rondsurfen is heel 

goed te doen.

Onze wifi heet: ospiti

Wachtwoord: Brusagio 

Roken 

Doen we vanzelfsprekend niet binnen. 

We vragen jullie zorgvuldig om te gaan 

met peuken vanwege het brandgevaar 

tijdens de droge Italiaanse zomers. 

*
als ze niet zijn opgegeten door ons ijsm

onster
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Dit was oorspronkelijk een dagloners-

huisje. Het had trouwens niet veel ge-

scheeld of het was niet van ons geweest: 

de vorige eigenaars wilden het eigenlijk 

apart verkopen. Omdat het splitsen van 

een van de bijbehorende kavels toch 

wel wat lastig en kostbaar bleek te zijn, 

konden we het voor een zacht prijsje 

meekopen. Volgens de vorige Brusagio-

bewoners werd Rustico alleen gebruikt 

2 Angolo

In eerste instantie woonde de hele 

boerenfamilie in Angolo: een piepklein 

huisje dat uit twee ruimtes bestond. 

Toen Rob en Jollie Brusagio kochten, was 

dit huisje in gebruik als graanopslag.

Een aantal van de originele details van 

het huisje hebben we intact gelaten, 

zoals het granieten aanrecht en de inge-

bouwde kast in (nu) de badkamer. Toen 

we een andere inbouwkast wegsloopten, 

ontdekten we dat het gat oorspronke-

lijk dienst had gedaan als open haard 

en/of kookvuur. We konden niet meer 

achterhalen hoe het er precies uit had 

gezien, dus hebben we er een open 

haard van gemaakt die een beetje bij 

de stijl van het huisje past. Op de meest 

vreemde plekken ontdekten we dicht-

gemetselde deuren en ramen waardoor 

we het vermoeden hebben dat dit huisje 

1 Rustico
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Gebouwen en gebouwtjes

Privéterras van Angolo
Iets over Brusagio

De ‘cascina’ (boerderij) was decennialang 

eigendom van de familie Barisone en heeft 

tot ongeveer 1998 nog volop gefunctioneerd. 

Oorspronkelijk hoorde bij de cascina ongeveer 

30 hectare land (nu nog 7,5), dat in gebruik 

was als wijngaard, hazelnootplantage, weiland, 

kapbos en landbouw, en volgens de overlevering 

maakten de Barisones de lekkerste wijn van de 

omgeving.

* Het Plein

door tijdelijke hulpjes om er te slapen. 

Eten en werken deden de dagloners op 

de boerderij zelf. Intrigerend genoeg zit 

er op de benedenverdieping toch een 

haardgat en een granieten gootsteentje.

Onlangs vonden we héél dichtbij nog 

een stukje verwaarloosde wijngaard, 

dus dan zou je toch verwachten dat er 

serieus in geleefd was. Misschien in de 

tijd van vóór het geheugen van onze 

informanten.

Van het begin af aan hebben onze 

handen gejeukt om het bewoonbaar 

te maken, maar er was steeds van alles 

te doen wat urgenter was. In de vroege 

zomer van 2007 hebben we het eindelijk 

aangepakt. Heel veel details zijn nog 

origineel, behalve natuurlijk de badka-

mer en het balkon. En in 2016 hebben 

we aan de benedenverdieping een extra 

slaapkamer en badkamer gebouwd.
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eerst helemaal vrij heeft gestaan, of 

(later) in directe verbinding stond met de 

hooischuur ernaast.

Voor Angolo staat de houtoven, waarin 

vroeger het brood werd gebakken - en 

vast en zeker de pizza’s, hoewel we ons 

afvragen of dit gerecht 150 jaar gele-

den óók al bestond. Toen Rob en Jollie 

Brusagio kochten was de houtoven nog 

helemaal overwoekerd en daardoor 

onzichtbaar, dus de verrassing was groot 

toen die na kap- en snoeiwerk ineens 

tevoorschijn kwam. Helaas bleek uit het 

dak een appelboom te groeien, die met 

z’n wortels het ovendeel en dak totaal 

had ontwricht. De rest van het stenen 

gebouwtje was nog wel in goede staat. 

Het ovengedeelte en dak zoals je het nu 

ziet, zijn dus niet meer origineel - maar 

hij dóét het, en goed ook. 

5 De Tuinkamer

Naast de cantina zat - hoe kan het ook 

anders - een kleine opslagplaats. Toen 

we Brusagio voor het eerst bezichtigden, 

troffen we er onder andere een hele 

oude Vespa aan die helaas in de over-

dracht verloren is gegaan. Begin juli 2009 

hebben we van deze opslagplaats een 

eenvoudige slaapplaats van gemaakt 

- voor een verdwaalde reiziger of voor ie-

mand die onverwacht aan komt waaien. 

Vanaf 2017 is de tuinkamer voorzien van 

een toilet en douche en is daarmee een 

serieus gastenverblijf geworden. 

Mededeling op het ijs in de vriezer

6 De IJssalon

In de ruimte rechts van de Tuinkamer 

is tegenwoordig onze ijssalon. Rob zijn 

nieuwe passie is ijs maken. Voor zijn 

verjaardag kreeg hij dan ook een semi-

professionele ijsmachine. De Buffalo die 

goed is voor ongeveer twee liter ijs, staat 

tegenwoordig dag en nacht te draaien. 

Het is trouwens Katinka haar nieuwe 

passie om alles op te eten. 

3 De bar en wijnkluis 

Onder Angolo (en een deel van La Casa) 

zit nog de originele ‘cantina’, de (gewelf-

de) ruimte waarin vroeger wijn werd 

gemaakt en bewaard. Een paar van de 

enorme houten wijnvaten hebben we 

laten staan. Deze ruimte hebben wij nu 

in gebruik als bar. De ruimte ernaast is 

de wijnkluis, waar gasten hun gekochte 

wijn kunnen opslaan tot zij weer naar 

huis gaan.

Zwembad

4 La Casa

We ontdekten - nog niet eens zo lang 

geleden - dat dit deel van de boerderij 

een hooizolder moet zijn geweest. Deze 

is later - we schatten een jaar of 40, 50 

geleden - verbouwd tot een, voor die 

tijd modern, woonhuis met drie slaap-

kamers. Wel even wat anders dan het 

wonen in Angolo, met z’n twee ruimtes, 

waarin werkelijk alles moest gebeuren. 

Na wat hak- en breekwerk hebben we 

er een grote woonkamer, twee slaap-

kamers, een badkamer en keuken aan 

overgehouden. Recentelijk is het balkon 

vergroot waar het heerlijk toeven is en 

genieten van het uitzicht.

7 De Porticato

De benedenverdieping was vroeger 

in gebruik als stal. Toen we Brusagio 

betrokken stond het vol met enorme 

konijnenhokken en een flink deel van de 

ruimte was afgegaasd voor de kippen. 

Er hebben ook koeien - en vast nog wel 

andere boerderijdieren - gewoond. In 

2007 hebben we in de stal een zomer-

keuken gebouwd. Begin april 2012 is 

de zomerkeuken uitgebreid met een 

enorme kasteelhaard, zodat de keuken 

ook in de winter kan worden gebruikt. 

Die is zó groot dat je er in kunt zitten. 

En natuurlijk kan er van alles aan het 

spit geregen worden. Het draaien 

gaat - lekker ouderwets - met de hand. 

Inmiddels heeft de zomerkeuken ook 

een naam gekregen: borgokeuken ‘Fame 

da Lupo’ (dat is Italiaans voor: honger als 

een wolf ). Oorspronkelijk was het plan 

om ín de zomerkeuken een pizza-oven te 
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bouwen, maar nadat het afdak klaar was, 

leek het ons een veel leuker idee om de 

oven daaronder te plaatsen. Het resultaat 

mag er zijn: we kunnen er zelfs ‘s winters 

gebruik van maken. Er worden regelma-

tig pizza-avonden georganiseerd. Naast 

de keuken bevindt zich de werkplaats en 

het atelier van Rob. Dit is het deel met de 

enorme stalen deuren. Deze ruimte werd 

vroeger gebruikt als (onderhoudsgara-

ge): als bewijs zit er een heuse smeerput. 

De bovenverdieping van de Porticato is 

sinds 2018 in gebruik als groepsruimte 

annex feestzaal. Onze leesclub is hier 

bijeengekomen, maar er hebben ook al 

yogalessen plaatsgevonden. Daarnaast 

is de zaal een fantastische uitvalsbasis 

voor feestjes en bruiloften, mocht het 

onverhoopt regenen.

8 ‘t Poorthuys

De naam dankt het gebouwtje aan het 

feit dat we er ooit nog een toegangs-

poort aan willen bouwen. Tot die tijd 

slaat die naam eigenlijk nergens op. De 

benedenverdieping werd gebruikt als 

varkenshok. Voor zover wij begrepen zat 

er maar 1 varken (per keer) in. De boer-

derij was op alle fronten zelfvoorzienend. 

De bovenverdieping werd gebruikt als 

opslagplaats (wat niét eigenlijk). Na het 

verhogen van de bovenruimte - waar-

bij we het dak meteen maar vierzijdig 

hebben gemaakt - hebben we er een 

eenvoudig badkamertje aangebouwd 

en er een tuin bij aangelegd, dat stukje 

ommuurd met stenen en er twee stenen 

toegangstrapjes gebouwd.

9 De camping

Elk jaar vanaf half mei, is het mogelijk 

om op Brusagio te kamperen. Tussen de 

acaciabomen op de heuveltop bevindt 

zich onze minicamping. Er is keus uit 

meerdere plekjes, alle met genoeg pri-

vacy en schaduw. Nagenoeg ieder plekje 

kijkt uit over de daken van de boerderij 

en heeft uitzicht op de Bormidavallei. De 

plekjes zijn geschikt voor (tweepersoons)

tenten van maximaal 5x3 meter. Meestal 

staan er ongeveer drie tenten.  

Trouwen en groepen

We hebben op Brusagio al een aantal 

bruidsparen en hun gasten mogen ont-

vangen. Het mooie van trouwen in Italië 

is dat je niet één dag, maar een onverge-

telijk weekend met familie en vrienden 

bij ons kunt doorbrengen. Wij zorgen 

dat alles goed geregeld is, zodat je kan 

genieten van al het moois dat Italie te 

bieden heeft.

Ook voor andere gelegenheden kan een 

groep Brusagio in het voor- en naseizoen 

huren.  

Heel Brusagio huren
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Ons ‘landgoed’ beslaat ongeveer 7,5 hectare en bestaat uit gevarieerde stukjes 

bos en weiland. Bijna overal heb je een fantastisch uitzicht over het dal. Rob heeft 

een wandelroute over de heuvel uitgezet (de rode rondweg) die een half uur à 

drie kwartier duurt. Volg de bordjes rode rondweg en de rode markeringen op de 

bomen. 

kweeperen, cipressen (de laatste vijf 

bomen hebben we zelf geplant), eiken, 

wilgen, riet, vlieren, bramen en acacia’s. 

De laatste drie worden hier als onkruid 

beschouwd. En misschien staan er nog 

wel meer soorten, maar die (her)kennen 

wíj (nog) niet. 

Leuke dieren 

Als je mazzel hebt word je pad gekruist 

door caprioli - reetjes. Soms hoor je ze 

ook op het terrein: ze maken een schor 

blaffend geluid. Of je rijdt meterslang 

achter zigzaggende patrijzen of fazanten 

- die maar blijven twijfelen of ze je links 

of rechts van de weg moeten ontlo-

pen. Er schijnen everzwijnen rond te 

lopen, maar die hebben we op Brusagio 

nog maar één keer gezien (verder wel 

gehóórd).

Natuurlijk leven er op de muren en 

tussen de stenen hagedisjes. Als je een 

exemplaar zoals hiernaast tegenkomt 

(volgens kenners een vuursalamander): 

beato lui!! Volgens de Italianen brengt-ie 

geluk, zéker als hij richting je huis loopt. 

Niet aankomen: hij is giftig!

Vroeg in de zomer is er elke avond het 

spektakel van de vuurvliegjes: soms zit-

ten er zóveel in het veld, dat het lijkt of 

je naar snel knipperende kerstverlichting 

zit te kijken. Heel af en toe komen we 

onder de struiken glimwormpjes tegen. 

En natuurlijk is het Mediterrane gebied 

niet compleet zonder zingende sprink-

hanen, krekels (in het gras) en schette-

rende cicaden (in de bomen). Niet op 

ons terrein, maar wel af en toe te horen: 

kikkers (bij de rivier) en pauwen (die 

keihard ‘miauwen’). We vroegen ons al af 

waarom zoveel mensen pauwen houden 

(alles hier moet immers nut hebben) 

maar ze blijken als waakhond te worden 

gebruikt. 

Waar we ook heel erg blij mee zijn is met 

de nachtegaal en de koekoek - laat in het 

voorjaar / vroeg in de zomer - en de zwa-

luwen, spechten en uilen. Let vooral op 

de dwergooruil. Deze zit ‘s avonds vaak 

midden op het pad dat naar Brusagio 

leidt. De dwergooruil is te herkennen 

aan zijn monotoon ‘tjuu, tjuu’ wat hij elke 

paar seconden herhaalt. Zijn roep wordt 

vaak beantwoord door een dwergooruil 

in de buurt. Het antwoord luidt meestal 

‘tjuu, tjuu’. Dit kan héél lang achter elkaar 

doorgaan.

De Gruine Puist van Dorothee en Harrie

Producten van Agriturismo Brusagio

D
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Vuurvlieg
H
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ond

Kastanjedrogerij

Verder op Brusagio

Kastanjedrogerij

Op het terrein staat onder één van de 

grootste en oudste kastanjes van het 

terrein nog een kastanjedrogerij. Later 

is de drogerij ook als kippenhok ge-

bruikt. Het afgelopen jaar hebben we de 

kastanjedrogerij opgeknapt en wordt 

deze gebruikt om kunst van Rob in te 

exposeren, maar ook voor (romantische) 

diners bij haardvuur. Ga gerust even een 

kijkje nemen! 

Bomen en struiken 

Leuk om ze te herkennen, op Brusagio 

staan onder meer de volgende bomen 

en struiken: kastanje, walnoot, aman-

del, hazelnoot, druiven, kersen, appels, 

peren, pruimen, vijgen, khaki’s, diver-

      se soorten bessen, perziken, olijven, 



14 15

W
andelen en fietsen

In het hoogseizoen loopt Brusagio 

doorgaans vol met gasten, maar in het 

voor- en naseizoen kan het wat rustiger 

zijn. En dat terwijl Piemonte erg mooi 

is in mei, juni en september, oktober: 

Groen in het voorjaar en bont gekleurd 

in de herfst. Bijkomend voordeel is dat 

de temperatuur vaak heel aangenaam 

is. Overdag lekker zon (meestal) en ‘s 

nachts warm in bed. Vaak kunnen we 

nog buiten eten en anders is er altijd 

nog de sensatie van de vuurkorven bui-

ten of de superhaard in de keuken.

I Calanchi

Brusagio is mooi gelegen in de heuvels 

met hoogten tussen de 200 en 800 meter. 

De heuvels bestaan uit sterk geërodeerd 

kalksteen, het zogenaamde calanchi. Rob 

raakt nog regelmatig in vervoering van 

het feit dat hij iets kan beetpakken wat 

60 miljoen jaar oud is. De grijsgroene 

calanchi, waar je bijna geen begroeiing 

op vindt, is namelijk eeuwen geleden ont-

staan door de botsing met een enorme 

tectonische plaat. In de calanchi kun je 

nog heel veel fossielen vinden. We heb-

ben een aantal prachtige wandelingen 

uitgezet door en over de indrukwekkende 

calanchi. En nog niet zo lang geleden 

hebben we een fietsroute voor de meer 

ervaren fietsers ontdekt. Volg vanaf sta-

tion Mombaldone het bordje ‘i calanchi’. 

Overigens ook heel leuk om met de auto 

te doen als je van slingerweggetjes houdt. 

Wandelen en fietsen 

Het voor- en naseizoen bieden het meest 

ideale wandel- en fietsweer. Wij hebben 

in de omgeving van Spigno Monferrato 

een paar prachtige wandelingen uitgezet, 

langs vriendelijke dorpjes verspreid over 

de met wijngaarden en hazelnootplan-

tages bedekte heuvels. Daarnaast heeft 

Brusagio ruime ervaring met fietsers 

en we hebben een paar uitdagende 

routes voor je klaarliggen met prachtige 

vergezichten, pittige klimmetjes en goede 

wegen. Ook minder getrainde benen.

E-bike

Zijn onze heuvels iets te steil voor je? Dan 

is een e-bike een geweldige uitkomst. 

Aad en Esther verhuren ze en hebben een 

aantal mooie routes voor je uitgezet die 

ruim binnen het accubereik liggen. Info: 

ebike-acquiterme.com of +39 342 527 

3074. Ook kun je bij Aad en Esther een 

knalrode Vespa huren. Je moet dan wel 

over een geldig rijbewijs beschikken.

Piemonte in voor- en naseizoen
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Winkels, terrasjes en markten

De meeste winkels sluiten tussen de 

middag en dan zijn de plaatsjes ook 

meteen uitgestorven. Over het algemeen 

gelden de volgende openingstijden: Van 

8:30 uur tot 12:15 uur. Van 15:30 uur tot 

19:15 uur. In de grotere steden, zoals 

Torino, Milano en Genova, zijn de winkels 

in het centrum wel doorlopend open. 

Op maandag(ochtend) kun je beter iets 

anders plannen dan het bezichtigen van 

stadjes: op wat café’s en restaurantjes 

na, is alles gesloten en de levendigheid 

is dan ver te zoeken. In Acqui zijn de su-

permarkten doorlopend open. In Spigno 

kun je op zondagochtend terecht bij de 

kruideniertjes - ook voor brood, maar 

dan moet je er wel vroeg bij zijn. Veel 

winkels zijn op maandag en op woens-

dagmiddag dicht. De bloemenwinkel is 

woensdagmiddag weer wèl open. 

Betalen

Bij veel winkels en bij de meeste res-

taurants kun je terecht met je bankpas 

of creditcard. Zorg echter dat je altijd 

contant geld bij je hebt, want de pinau-

tomaten werken niet altijd feilloos. Met 

je niet-Italiaanse bankpas kun je in ieder 

geval geld pinnen. Daarvoor kun je (zelfs 

in Spigno) terecht bij een geldautomaat, 

herkenbaar aan het logo ‘Bancomat’

Wat vind je wáár?

Spigno Monferrato herbergt veel 

kleine winkeltjes: twee kruideniertjes, 

een slager, kapper, bloemist, opticien, 

winkel-van-sinkel (door iedereen ‘il 

piccolo negozio’ oftewel ‘het winkeltje’ 

genoemd), tijdschriftenwinkel, apotheek 

en twee tabacchi. Verder vind je er nog 

een makelaar, postkantoor, bank, twee 

cafés en een restaurant. De grootste 

steden - stadjes, eigenlijk - in de directe 

omgeving zijn: Acqui Terme (veruit onze 

favoriet), Cairo Montenotte, Ovada en 

Nizza Monferrato. Hier kun je ook terecht 

om ‘gewoon’ te winkelen en daar zijn 1 

of 2 keer per week ‘s morgens redelijk 

grote markten. Kun je een winkel niet 

vinden, vraag dan: ‘dove si trova un(a) 

De ‘oude’ slager in Spigno Alimentari in Spigno Kaasmannen op de markt in Spigno (wo)

Slagerij in Monteciaro

Op zoek naar Kijk uit naar

Apotheek Farmacia
Bakker Panetteria/Panificio
Banketbakker Pasticceria
Bloemist Fioraio
Boekwinkel Libreria
Delicatessenwinkel Salumeria 
Drogist Farmacia
Geldautomaat Bancomat
Koffie, thee, suiker, Drogheria
alcoholische dranken
Kapper Parrucchiere
Kruidenier Alimentari
Makelaar Immobiliare
Opticien Ottico
Postkantoor Posta Italia
Slager Macelleria
Supermarkt Supermercato

Ipermercato
Tabak, zout, Tabacchi
ansichtkaarten
Tankstation Benzinaia
Tijdschriften Edicola
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Plaats ma di wo do vr za

Savona (hele dag)

Turijn

Acqui Terme

Ovada

Canelli

Spigno Monferrato

Cairo Montenotte

Montechiaro d’Acqui

Ochtendmarkten Rommelmarkten

Plaats Dag in de maand
Alessandria  1e zo (niet in aug)
Casale Monferrato 2e za- en zo (niet in aug.)
Nizza Monferrato 3e zo
Novi Ligure 4e za
Acqui Terme. Asti 4e zo
Ovada 1 mei, 2 juni,

15 augustus, 5 oktober

De boerenmarkt in Spigno (op dezelfde 

dagen als de ‘gewone’ markt.

De rommelmarkt in Nizza (iedere 3e 

zondag van de maand) is onze favoriet.

Thuis uit eten en uit uit eten

(vul maar in)’. (Als het op een ‘a’ eindigt, 

kun je ervan uit gaan dat je ‘una’ nog wat 

zoekt). En dan maar hopen dat ze je er 

(bijna) naar toe brengen. Onthoud even 

dat ‘à destra’ rechtsaf betekent, ‘diritto’ 

rechtdoor en ‘à sinistra’ linksaf.

Terrasjes

In Italië zijn de terrasjes meestal over-

dekt. Maar er zijn er genoeg met alleen 

een paar plastic tafeltjes en stoeltjes, ‘t 

liefst pal aan de doorgaande weg. Niet 

direct ons Hollandse idee van gezellig. 

Tegen lunchtijd en tegen vijven kan het 

gebeuren dat je naast je glaasje wijn (in 

dat geval: hartige) of kopje koffie (dan 

dus: zoete) lekkernijen geserveerd krijgt. 

Gewoon lekker opeten: de prijs blijft toch 

hetzelfde. Ook staan er tegen lunchtijd 

op de bar kleine hapjes, die je vrij kunt 

pakken. Aan de bar (al banco) kost een 

kopje (traditionele) espresso maximaal

€ 1,10: deze prijs is bij wet bepaald om-

dat koffie als eerste levensbehoefte wordt 

gezien. Als je erbij gaat zitten - binnen 

of buiten - kan de prijs hoger uitpakken. 

Na 11 uur ‘s morgens drinkt een echte 

Italiaan geen cappuccino meer. Wil je dus 

niet voor toerist aangezien worden, dan 

neem je na elven een espresso.

Espresso of caffè De traditionele - sterke - koffie
Ristretto Een halve espresso, maar wel met dezelfde hoeveelheid

koffie (héél sterk dus)
Corretto Espresso met een puntje grappa of andere sterke drank
Lungo Espresso met dubbele hoeveelheid water (dus minder sterk)
Doppio Dubbele espresso
Caffè americano Espresso met kannetje heet water ernaast
Caffè macchiato Espresso met een piepklein beetje melk
Cappuccino Espresso met redelijk wat melk
Latte macchiato  Warme melk met een klein beetje espresso (een soort koffie verkeerd)

Koffie in de bar
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Thuis uit eten bij ons

Eten en drinken vormen een wezenlijk 

onderdeel van de Italiaanse levensstijl. 

Piano, piano, even de tijd nemen en 

genieten van een uitgebreide maaltijd, 

liefst samen met familie en/of vrien-

den. Brusagio zet die Italiaanse traditie 

voort. Hiernaast wat onze keuken te 

bieden heeft in het hoogseizoen. Bui-

ten dat seizoen is de keuken uiteraard 

ook open want honger is er altijd.

Het woord ‘nee’ komt niet in het voca-

bulaire van Brusagio voor, maar je be-

grijpt dat we het wel prettig vinden te 

weten op wie we kunnen rekenen met 

eten. Geef het dus ruim van tevoren 

aan, zodat we ’s morgens weten voor 

hoeveel mensen we moeten inkopen.

Eten op onze agriturismo doen we 

’t liefst gezellig met z’n allen aan de 

lange tafel. Onze missie? Jou als gast 

kennis laten maken met kleinschalig 

geproduceerd voedsel dat door ons en 

de boeren in onze directe omgeving 

wordt verbouwd.

Piemontees

Kom je op zaterdag aan? Gezellig! Onze 

tafel staat al voor je gedekt met een 

uitgebreide proeverij van Piemontese 

gerechten. Voor de ‘nieuwkomers’ vaak 

een eerste kennismaking met de heer-

lijkheid en overdaad van de Piemontese 

keuken. Doorgaans zitten alle gasten van 

Brusagio aan tafel en dat maakt dat je 

je nergens anders zo snel ‘thuis’ voelt als 

bij ons.

Pizza

Brusagio heeft een grote pizza-houtoven 

waarin we regelmatig pizza’s bakken. 

Omdat we weten hoe moeilijk het is 

om een pizza te kiezen krijg je geen 

pizza voor jezelf, maar mag je van alle 

pizza-varianten die voorbij komen een of 

meerdere puntjes proeven.

Menu Lavoro

Het team van Brusagio moet ook iedere 

dag eten en ‘aanschuivers’ zijn altijd wel-

kom Eet je gezellig met ons mee? Geniet 

samen met ons van allerlei lekkers uit de 

omgeving.

In onze streek zitten heel veel (goede) 

restaurants, wat de keus niet makkelijk 

maakt. Om jullie alvast een beetje op 

weg te helpen, geven we je een lijstje 

met restaurants. Natuurlijk is het de 

kunst zèlf het ultieme restaurant te 

ontdekken, dus als jullie tijdens je 

verblijf ‘nieuwe’ restaurants ontdekken, 

houden we ons van harte aanbevo-

len! In Italië is het niet gebruikelijk 

om zelf je plaats uit te zoeken: wacht 

dus even bij de ingang tot je naar een 

tafeltje wordt gebracht. En bevalt dat 

plekje je niet, wijs of vraag dan gerust 

naar een ander, leuker tafeltje. Veel 

restaurants hebben ‘s middags een 

‘menú di lavoro’ (werkmanslunch): een 

dagelijks wisselend menu (vaak met 

keus uit 3 gerechten per gang) met 

een pastaschotel, een hoofdgerecht 

en contorni (bijgerecht, zoals groente 

of patat). De prijzen liggen rond de 15 

euro. Over het algemeen zit er ook nog 

een kwart liter (huis-)wijn en/of water 

en koffie bij de prijs inbegrepen. 

Je kunt met een gerust hart de huis-

wijn bestellen; dit is altijd (lekkere) 

wijn uit de streek. Rosé wordt niet zo 

vaak aangeboden omdat die nauwe-

lijks in Piemonte wordt gemaakt, maar 

is er wel degelijk. Afrekenen doe je 

normaal gesproken aan de toog. Fooi 

geven mag (5% is zat) maar er wordt 

- zéker in familie-restaurants - niet op

gerekend.

In Italië mag je (net als in Nederland

trouwens) nergens binnen roken: je

moet er voor naar buiten. Kijk niet raar

op als ineens de hele tafel naast je leeg

is, terwijl je toch het idee had dat ze

nog lang niet klaar waren met eten:

ze nemen gewoon buiten even een

rookpauze.

Verder geldt voor de meeste restau-

rants dat de voertaal Italiaans is - héél

af en toe tref je iemand die een beetje

Engels spreekt. Ook is het bij veel

restaurants - en zéker voor de zondags-

lunch - handig om te reserveren. Maar

wat wij het allerbelangrijkst vinden

- en daarom noemen we speciaal

déze adressen - alle eigenaars (en de

mensen van de bediening) zijn gewoon

ontzettend aardig!

Uit uit eten bij andere aardige mensen Dicht bij huis

Alt Bar +39 144-91832

Sluit om 20.00 uur

Dit is ons favoriete plekje om een 

koffietje te doen tussen de incrowd van 

Spigno. Doordeweeks kun je hier overi-

gens ook goedkoop en lekker lunchen.

Circolo Conte 024 Via Mazzini 3 in 

Spigno Monferrato +39 333 462 2582

Voorheen heette dit restaurant Pizza al 

Mattone en is in Google Maps alleen 

onder deze naam te vinden. 

Hier kun je zowel ‘s middags als ‘s avonds 

terecht voor onder andere pizza’s, maar 

ook voor farinata! Omdat het restaurant 

een circolo of ‘club’ is moet je een for-

muliertje invullen om lid te worden. Het 

lidmaatschap kost 5 euro, 

maar geldt dan meteen 

voor een heel jaar
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geen culinaire hoogstandjes. Dit is één 

van de weinige restaurants waar je in de 

zomer buiten kunt eten op het (overdek-

te) terras. Pizza’s afhalen kan ook.

Il Giardinetto 

Il Gardinetto, Strada Provinciale Valle 

Bormida 24, Sessame

+39 0144 392001 Do gesloten

Familierestaurant. Op zondag serveren ze

de uitgebreide pranzo: die móét je een

keer meemaken. Op zondagmiddag is er

geen kaart maar krijg je doorlopend

(Piemontese) gerechten geserveerd. Je

kunt ok gangen overslaan en geloof ons:

dat kun je maar beter doen, bijvoorbeeld

il secondo (het hoofdgerecht). Niet om-

dat die niet lekker zou zijn, maar anders

haal je de toetjes niet en die zijn zéér de

moeite waard. Aan de antipasti, de primi

en het dessert misti (met ijsje) heb je

méér dan genoeg. Inclusief wijn, water,

koffie en grappa (of zelfgestookte likeur)

moet je rekenen op rond de 40 euro per

persoon.

Richting Savona

Cascina Palazzo Via Bormiola 28,

Dego +39 019 57343

Voor zover ons bekend kun je hier alleen 

op vrijdag- zaterdag- en zondagavond 

terecht. Ook hier geen kaart, maar ‘wat 

de pot schaft’. We raden je aan om in 

ieder geval te beginnen met de ‘antipasti 

misti’ - daarna kun je verder met de pri-

mo (pasta) en de secondo (hoofdzakelijk 

vlees) maar je kunt ook gangen over-

slaan hoor!  We komen hier graag want 

het is erg betaalbaar, met een uitsteken-

de prijs/kwaliteitverhouding. Veel van de 

ingrediënten die ze verwerken komen 

van hun eigen boerderij.

Trattoria la Braia Località Braia 1

Cairo Montenotte +39 329 290 6504

Voor de vleesliefhebbers! Maar neem 

vooral ook de antipasti en geniet van 

het heerlijke ‘brood’ dat je erbij krijgt. 

Wat ons betreft kun je de pasta (primo) 

overslaan, want dit is één van de weinige 

restaurants waar het hoofdgerecht abso-

luut de moeite waard is. Je kunt kiezen 

uit diverse vleessoorten van de gril (de 

tagliata is een aanrader!) en die worden 

geserveerd op een gloeiend hete gietij-

zeren grillpan. De eigenaars zijn ontzet-

tend aardig en je kunt buiten eten onder 

de grote pergola. De laatste keer dat wij 

er waren waren we zonder de pastagang 

€ 25 p.p. kwijt, en dat was inclusief wijn, 

koffie en wat sterkers erbij. 

Richting Acqui Terme

Ca Bianca 329 264 6912

Mombaldone

Lieflijk, lekker, gezellig (beneden), dicht-

bij en je kan buiten eten. No-nonsense 

heerlijk Italiaans eten met rockmuziek 

(op de achtergrond). De uitbater is een 

slager dus: ongelooflijk heerlijk vlees.

La Vecchia Fornace 

Piazza Europa 3, Montechiaro d’Acqui 

+39 0144 92396. Wo gesloten

Een heel betaalbare pizzeria/restaurant. 

In de directe omgeving maken ze daar - 

volgens ons - de lekkerste pizza’s. Je kunt 

er ook à la carte eten, maar verwacht 

In Acqui Terme

In Acqui Terme zitten heel veel restau-

rants, en die hebben we nog lang nog 

niet allemaal uitgeprobeerd. Hierbij 

een kleine greep uit onze ervaringen.

I Caffi, Via Scatilazzi 15

+39 0144-325206

In een oud Patriciërshuis, verdeeld

over verschillende ruimten, kun je hier

heerlijk eten. Overdag kun je kiezen uit

een stuk of 10 ‘vaste’ schotels (alles op 1

bord), maar er is ook een kleine keuze uit

antipasto, primo en secondo, die steeds

wisselt, en uiteraard: kaas en desserts.

‘s Avonds eet je à la carte (dus dúúrder).

I Caffi heeft sinds 2017 een Michelinster

.

Pizzeria Vecchio Borgo

Via Saracco 14 +39 0144 322615

Dichtbij de ‘Bollente’, de hete bron, zit 

deze Pizzeria. We hebben nog nooit 

binnen gegeten, want wij strijken daar 

alleen neer als het terras open is. Ook 

‘s avonds hebben we het nog nooit ge-

probeerd. De pizza’s zijn lekker en verder 

is het à la carte eten goed te doen. Een 

restaurant voor een keertje tussendoor, 

na een ochtendje ‘markten’.

La Risotteria Via Ermenegildo Trucco 2

+39 0144 320092

La Risotteria ontdekten we eigenlijk bij

toeval toen we koffie gingen drinken in

Acqui Terme. Links achterin het koffieten-

tje zit de doorgang naar het restaurant.

De aankleding is voor Italiaanse begrip-
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pen redelijk hip, al hangt er uiteraard wel 

een TV. Je kunt hier de meest overheerlij-

ke risotto’s eten. De bediening is hier erg 

vriendelijk (altijd een brokje voor Jamie) 

en wij komen hier dan ook met enige 

regelmaat. 

Il Moncalvo Piazza Duomo 6

+39 0144-356928

Dit restaurant ligt een beetje verstopt, 

maar het is absoluut de moeite waard, 

zéker als de temperatuur het toelaat om 

buiten te eten. Het leukste plekje van 

dit restaurant is namelijk buiten, op de 

galerij met boogjes. Mét uitzicht op het 

klooster dat bij de Dom van Acqui hoort. 

Het restaurant is niet goedkoop, maar je 

kunt er voortreffelijk eten. Handig om te 

weten is dat je gratis kunt parkeren op 

hun binnenplaats!

Bo Russ Via Giuseppe Garibaldi 98

+39 0144 321682

Tegenover de Casa de Gelato (het 

lekkerste ijs van Acqui) zit dit charmante 

pastelkleurige restaurant met een nogal 

norsige eigenaar. Maar dat is de aard van 

het beestje en dat maakt hij ruimschoots 

goed met zijn eten. Hier hebben we 

veel geluncht, altijd lekker en voor een 

redelijk bedrag. Piemontese keuken met 

een twist. 

Iets verder weg

Ristorante Madonna delle Neve

Regione Madonna delle Neve, 2 Cessole

+39 0144 850402. Vrij gesloten

Iets verder rijden, maar zeker de 

moeite waard. Het is niet alleen een 

Albergo -waar je dus ook kunt logeren 

- maar tevens een zeer gewaardeerd 

slow-food-restaurant. Je kunt zowel à 

la carte eten, als van de door ons zo 

geroemde zondagslunch – die ook op 

zaterdagmiddag wordt geserveerd - ge-

nieten. Ook hier is het weer betaalbaar.

A Testa in Giù Piazza Roma

San Giorgio Scarampi +39 0144-89367

Dit restaurant ligt op de top van een 

heuvel, met werkelijk een schitterend 

uitzicht, vlak naast één van de vierkante 

waarschuwingstorens die de streek rijk 

is (wie Lord of the Rings gezien heeft, 

weet hoe ze werken). In de zomer kun je 

heerlijk in de tuin eten. Het is echter wel 

zaak bijtijds te reserveren en daarbij aan 

te geven dat je buiten wilt eten. Het eten 

is erg goed, en: ‘wat de pot schaft’.

Della Posta Via Roma 4, Olmo Gentile 

+39 0144-953613

Zondagavond en maandag gesloten

Ook hier kun je genieten van een 

uitgebreide pranzo, de Italiaanse zon-

dagslunch. Het (warme) brood vooraf is 

goddelijk. Eerlijk gezegd weten we niet 

of er op andere dagen à la carte gegeten 

kan worden of dat het altijd is ‘wat de 

pot schaft’ (we hebben echter gehoord 

dat de vrijdagavond te vergelijken is met 

de zondagmiddag). Het is hier in ieder 

geval betaalbaar en erg lekker. 

Agriturismo La Molina Località

Miassola 14, Pareto +39 348 751 2588

Donderdag t/m zondag open

Bij La Molina gaat het er heel gemoede-

lijk aan toe. Het is een echt familiebedrijf. 

De eigenaar en zijn beste vriend herken 

je onmiddellijk: die dragen - binnen of 

buiten, dag of nacht - hun zonnebril. Hier 

eet je ‘s avonds eenvoudig: wat antipasti 

en daarna pizza’s. Die worden één voor 

één gebracht, en het is de bedoeling dat 

iedereen een puntje neemt van elke piz-

za die op tafel komt. Met toetje, grappa 

of limoncello en koffie ben je ongeveer 

€ 12,50 kwijt. Bijtijds reserveren is een 

must want ze zitten bijna altijd vol. 

Zondagmiddag geen pizza’s, maar een 

behoorlijk uitgebreide pranzo voor € 15!

 

Agriturismo Tre Colline

Regione Pantalini 157, Bubbio

+39 0144 330788

Tre Colline is een van onze laatste 

ontdekkingen. We hebben hier alleen 

nog maar ’s avonds gegeten, maar 

waren aangenaam verrast. Het is eten 

wat ‘de pot schaft’. De zeer vriendelijke 

bediening komt met schalen langs en je 

kunt al naar gelang hoeveel trek je hebt 

of hoe lekker je iets vindt nemen. Maar 

pas op, er komen meer gangen dan je 

misschien wel verwacht.

Alle restaurants zijn in Google Maps te vinden.

Heb je geen Google Maps, dan kan Rob meestal wel kort 

uitleggen hoe je er het beste kunt komen.
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Isalata caprese

Snij de Cuore di Bue in plakjes, doe er om 

en om plakjes Mozzarella (liefst: di buf-

fala) en verse basilicumblaadjes tussen; 

sprenkel er wat goeie olijfolie over en 

doe er een beetje versgemalen peper op 

en: klaar! Samen met vers Italiaans wit-

brood en een lekker fris wijntje is dit een 

heerlijk gerecht op een hete zomerdag.

Robiola

De geitenkaas van Roccaverano (een 

plaatsje heel dichtbij) is wereldberoemd: 

het is één van de weinige Italiaanse 

kazen met de toevoeging D.O.P (te 

vergelijken met de classificatie D.O.C. 

voor wijnen). Het ronde en hele zachte 

-zowel letterlijk als figuurlijk - kaasje heet 

Robiola, maar ‘formagetti’ mag óók. Hoe-

wel het typisch Piemontees is, wordt het 

nogal eens gemaakt door geïmmigreer-

de Zwitserse geitenboeren. Normaal 

is het kaasje heel jong (fresca) maar er 

bestaan ook iets oudere -pittiger - ver-

sies. Vraag dan naar Robiola Stagionata 

(spreek uit als Staadzjiejonàta)

‘Onze’ geitenkaasboer Stutz-Pfister heeft 

nog méér variaties in huis, bijvoorbeeld 

in bijenwas met gedroogde bloeme-

tjes  - Candela delle Langhe - (altijd leuk 

om mee thuis te komen) of verpakt in 

druivenbladeren. Je kunt ze kopen bij 

de alimentari in Spigno of bij de boer 

Stutz-Pfister (Cascina Poggi). Vraag even 

aan Rob hoe je er komt.

Thuis thuis eten

Uit eten in het culinaire Piemonte is 

natuurlijk een belevenis, maar een 

avondje thuis eten is ook wel eens 

lekker. We geven jullie een paar tips en 

adresjes.

Van juni tot eind augustus/begin 

september zijn de oerlelijke maar zéér 

smakelijke ‘Cuore di Bue’ (runderhart) 

- tomaten te krijgen. Soms met nog 

groene plekjes, maar dat maakt hele-

maal niks uit voor de smaak. Ze passen 

overal bij, maar het lekkerst zijn ze in 

de Insalata Caprese.

Bagna Cauda

Later in het jaar vind je (vooral op de 

markt) enorme, doosvormige paprika’s 

(peperoni), meestal geel, maar ook rood. 

Deze zijn speciaal gekweekt voor het 

Piemontese antipasto gerecht “Bagna 

Cauda”.

Laat een heleboel teentjes knoflook ga-

ren in melk tot je de knoflook kapot kunt 

roeren. Doe er vervolgens een heleboel 

ansjovisjes bij en laat die wegsmelten. 

Dan een klontje boter en wat room erbij. 

Snij de doosvormige paprika’s in de leng-

te in vieren of achten, zodat je “bakjes” 

krijgt. Doe die een minuut of 10 in de 

oven, en vul ze daarna met de knoflook/

ansjovispasta. Zet de bakjes weer terug 

in de oven tot de randjes bruin begin-

nen te kleuren. (Dit is geen eigen recept 

hoor: kijk voor de hoeveelheden even 

in het kookboek van Carlucci, wat in de 

borgokeuken staat.)

Carne Cruda

Wat óók een makkelijk gerecht is, is 

“Carne Cruda”.  Dit kun je maken als een 

soort Carpaccio, maar onze favoriete 

versie is met gehakt. 

Haal bij de slager Carne Cruda Maciata 

(spreek uit: maatsjie-àta). 

Besprenkel dit rijkelijk met citroensap, 

prak dit met wat zout en versgema-

len peper door elkaar en laat het een 

tijdje afgedekt staan. Het gehakt wordt 

“gegaard” door het citroensap. Wat ge-

schaafde Parmiggiano erover en: pronto!

Je moet vooral even naar onze Spig-

nese Slager “Garbarino”. Die zit aan de 

hoofdstraat, in een strak ingerichte zaak 

met veel marmer, graniet en spiegels. De 

eigenaar ziet er eerder uit als een drogist 

(hij doet een beetje denken aan Meneer 

Geelman van Pietje Bell) en behandelt 

zijn vlees alsof hij ieder dier persoonlijk 

heeft gekend. Hij is een beetje traag en  

wordt gezien zijn oude leeftijd steeds 

trager, maar heeft héél goed vlees en 

wil graag weten wat je er van gaat 

maken, zodat hij je het juiste stukje vlees 

meegeeft. 

Robiola eet je op brood, uit het vuistje, 

of warm uit de oven: gesmolten op een 

sneetje brood. Eventueel met honing, 

of met ‘Mostarda’. Niet te verwarren met 

mosterd: mostarda wordt (in Piemonte) 

gemaakt van druivenpulp met kruiden. 

Het is zoet en wordt vooral gebruikt 

bij een kaasplankje om er je kaas in te 

dippen. Of om het méé te bakken met 

bijvoorbeeld de bittere, rode witlof 

(radicchio rosso).

Meer kookinspiratie?

Wij zijn al jaren bezig om het oude 

boerenland van Brusagio in ere 

te herstellen. Eindelijk begint het 

ergens op te lijken. Het afgelopen 

jaar hadden we een werkelijk over-

vloedige pruimenoogst en hebben 

we heel veel potjes pruimenjam 

kunnen maken. Daarnaast maken 

wij in de keuken zoveel mogelijk 

gebruik van ingrediënten die hier 

nog volop door de lokale boertjes 

worden verbouwd. We zijn gek op 

lekker eten en doen het niet voor 

minder. Een deel van ons reper-

toire staat in dit boekje en is in de 

ijssalon verkrijgbaar.
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Piemonte is rijk aan cantina’s en cas-

cina’s, waar je lekkere wijnen in kunt 

slaan. Je kunt het natuurlijk zo duur 

(Barolo) of goedkoop (Cantina Socia-

le - of Soziale) maken als je zelf wilt. 

Maar dat is een kwestie van smaak en 

gelukkig mag je bij veel wijnboeren 

eerst proeven. 

In onze directe omgeving (vooral in 

de provincie Asti) kom je de volgende 

wijnen tegen: Barbera, (wat voller) en 

Dolcetto (wat lichter en meestal wat 

jonger) -  beide rood; Chardonnay, 

Gavi, Cortese en Sauvignon (witte 

wijnen) en de zoete mousserende 

wijnen Bracchetto (rood), Moscato en 

Spumante (wit). 

Zo her en der vind je ook (huisgestook-

te) Grappa. Voor de duurdere Barolo-, 

Barbaresco- Amarone- en Nebbio-

lo-wijnen moet je dieper Piemonte in. 

Dat geldt ook voor de (Roero of Lang-

he) Arneis, een leuke witte wijn (als je 

‘m op een terrasje kunt bestellen: een 

aanrader).

O ja: de Italiaanse Chardonnay is niet te 

vergelijken met de Franse! Wij vinden 

de Italiaanse véél lekkerder....

Af en toe zie je ook bordjes “Cantina 

Soziale”. Dan gaat het om coöperaties 

die van de boeren uit de omgeving de 

(overtollige) oogst verzamelen en daar 

wijn van maken. Eenvoudige maar zéér 

betaalbare wijnen, 

want bijna alles komt 

uit het “vat”, die er uit 

ziet als een soort ben-

zinepomp. Handig zijn 

de “Bag-in-Box”-ver-

pakkingen, waar 5 of 10 liter wijn in 

past. Je kunt natuurlijk ook je eigen 

jerrycan(s) meenemen.

Vino!

Azienda Agricola Poggio

Strada Gallasia, 29 in Castel Boglione 

+39 348 338 9318

Waarschijnlijk word je door Matteo, zijn 

vriendin en/of zijn moeder geholpen. 

Matteo spreekt redelijk Engels, dus dat 

is wel fijn. De wijnen van Poggio vinden 

wij behoorlijk betaalbaar, zéker wat 

prijs/kwaliteit-verhouding betreft. Ze 

maken en verkopen diverse rode wijnen, 

zoals Barbera (ook een die op hout is 

gerijpt: de ‘superiore’, onze rode favoriet), 

Dolcetto, Bracchetto en Prima Rosa (een 

licht sprankelende, licht-zoete rode wijn). 

Aan witte wijn verkopen ze onder andere 

‘Muskus’ (een droge muskaat), ‘Bateaux’ 

(een chardonnay) en eentje met een 

lichte sprankel. En spiksplinternieuw: een 

champenoise ‘Ariel’ (dóén!).

Verder is dit één van de weinigen in 

Piemonte die rosé maakt. Bijvoorbeeld 



30 31

Sorriso (daar moet je even aan wennen: 

met een piepklein sprankeltje en een 

vleugje rozenblaadjes) en een (jonge) uit 

het vat. 

Ook Dolcetto, Barbera en een witte wijn 

kun je uit het vat kopen. Tegenwoordig 

stoppen ze die eventueel ook voor je in 

een ‘bag-in-box’: daar gaat 10 liter in. Als 

je vóór woensdag reserveert, kun je zul-

ke boxen meteen inladen, anders moet 

je even wachten als ze die ter plekke 

voor je vullen. 

Als je bij Poggio wijn wilt proeven, vraag 

dan even aan Rob of hij jullie komst 

aan wil kondigen (en misschien kunnen 

jullie meteen wat voor ons meenemen?). 

Dat vinden ze altijd fijn, want dat geeft 

hen de tijd om voor wat hapjes bij het 

proeven te zorgen. 

La Torre di Castel Rocchero

Strada Acqui Terme 7, Castel 

Rocchero +39 0141 760139

Deze cantina sociale kun je niet 

missen. De gele toren zie je al 

van een afstand liggen. La Torre 

heeft heerlijke wijn en je mag 

altijd even proeven. Volgens Ka-

tinka heeft deze leverancier de lekkerste 

Brachetto die ze heeft gedronken. 

Cascina Garitina, Strada Gianola 20 

Castel Boglione +39 0141 762162

Duurdere, maar heerlijke wijnen. Kijk uit, 

want ze beginnen met het proeven bij 

de goedkoopste wijn, maar waarschijn-

lijk wil je uiteindelijk alleen de duurste 

(de Neufsent, op hout gerijpt) - of een na 

duurste (Caranti). Ze zijn in ieder geval 

allemaal hun geld waard. Eigenlijk verko-

pen ze alleen maar Dolcetto en Barbera, 

maar na een beetje doorzeuren kun je 

ook (buurman’s) witte wijn krijgen. Hun 

witte druiven geven ze aan de buren en 

de buren geven hun rode druiven aan 

Garitina, vandaar. Maar die witte wijn 

kun je net zo goed vergeten. 

San Giuliano, Via Circonvallazione 14 

Neive, +39 0173 67364

Die met de pauw. Ook weer een enthou-

siaste, bevlogen en vooral áárdige

wijnproducent. De favoriet van Piero 

en Catharina, onze vrienden uit Vado 

Ligure. Zij brengen in Nederland Italië bij 

je thuis (ontmoetingmetitalie.nl) en veel 

van San Giuliano’s wijnen weten ze op 

hun proeverijen prefect te combineren 

met Piemontese en Ligurische specia-

liteiten. San Giuliano heeft nogal wat 

verschillende wijnen, zoals de (witte) Ar-

neis waar we het al eerder over hadden, 

maar ook Dolcetto, Barbera, Barbaresco 

en Nebbio-lo. Je mag ze natuurlijk eerst 

proeven. 

Azienda Agricola Teo Costa

Via S. Salvario 1, Castellinaldo

+39 0173 213066

De wijn van Teo Costa herken je al snel 

aan zijn grappige eti-

ketten. Maar vergis je 

niet, het is een uitste-

kende wijnmaker. Je 

vindt hem vlakbij het 

stadje Neive (zie onze korte dagtrips). 

Azienda Agricola Morra, Via Castagni-

to, 50 in Castellinaldo +39 0173 213489

Als je naar Teo Costa gaat, ga dan ook 

naar Morra. Deze twee wijnboeren lig-

gen redelijk dicht bij elkaar. Met name de 

Arneis is volgens ons een van de lekker-

ste die in de omgeving wordt gemaakt. 

Korte trips
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Piemonte is groot, daarom beperken 

we ons tot de plekken die vrij snel 

aan te rijden zijn. Afrader: plaatsen op 

maandag bezoeken. Dan zijn ze vaak 

uitgestorven omdat de meeste winkels 

gesloten zijn. 

Spigno Monferrato 

De geschiedenis van Spigno gaat terug 

tot ongeveer 967. Tot halverwege de 

vorige eeuw had Spigno behoorlijk veel 

inwoners en was het een belangrijk dorp 

voor de omringende gemeentes. Inmid-

dels is het verworden tot een ‘gewoon’ 

dorp, maar het bijzondere is dat het nog 

steeds een respectabele hoeveelheid 

middenstanders herbergt. De winkeltjes 

hadden we al genoemd en de cafés ook. 

Als je vanuit Brusagio Spigno inrijdt (ca 5 

kilometer lang alsmaar de weg volgen), 

en dan de straatjes links van de ‘hoofd-

straat’ inloopt, ontdek je verrassende 

steegjes. Ben je geïnteresseerd in kerken, 

dan mag je Spigno’s Sant’Ambrogio niet 

missen. Van binnen heeft de kerk een 

nogal barok interieur, maar heel speciaal 

schijnt de ruimte achter de kansel te zijn. 

Ons is even ontschoten wat er precies 

mee aan de hand is, maar mensen met 

een katholieke achtergrond zullen dat 

‘speciale’ beslist kunnen beamen. Verder 

heeft Spigno z’n eigen ‘pallone-elastico’ 

stadion. Dit typisch Zuid-Piemontese bal-

spel (waarvan de regels ons nog totaal 

onduidelijk zijn) wordt in de omgeving 

serieus beoefend en regelmatig vinden 

hier competities plaats tussen spelers uit 

Basso-Piemonte en Ligurië. Op woens-

dagmorgen is er markt: ééns in de twee 

weken is die wat uitgebreider.

Lekker plekje aan de rivier 

Is ons zwembadje je te klein maar heb je 

geen zin in het strand, dan weten wij een 

heel leuk plekje voor je aan de rivier de 

Erro, waar je lekker kunt zwemmen, pick-

nicken en zonnebaden. ‘Ons’ idyllische 

plekje ligt aan soort stenen dammetje 

een half uurtje rijden vanaf Brusagio. 

Parasol mee (er liggen genoeg keien om 

‘m mee vast te zetten) want je zit daar 

in de felle zon . Wees voorzichtig als je 

de rivier in gaat, want de stenen zijn 

van de gele pijl met Deviazione. Nèt voor 

de volgende Deviazione-pijl ga je rechts-

af, richting Malvicino. Deze weg rij je af 

tot de volgende T-splitsing en hier ga 

je linksaf (dus niet naar Malvicino zelf ), 

de provinciale weg op . Deze weg rijd 

je óók af en dan ga je bij de T-splitsing 

linksaf (de SS334 op), richting Acqui. Vlak 

vóór ‘kilometerpaal’ 40 kun je links aan 

de weg parkeren (lijkt op een vlucht-

strook). Als je nu over het smalle paadje 

naar beneden loopt, kom je vanzelf op 

het stenen dammetje waar je je met je 

handdoek en zo neer kunt vlijen. Let op: 

je komt links al eerder op die weg een - 

nogal officieel uitziende - parkeerplaats 

tegen, maar da’s niet de goede. Even 

doorrijden dus.

De wijnvelden

Wil je een dagtripje maken tussen de 

wijnvelden dan is het zeker de moeite 

waard om richting Barbaresco te gaan. 

Wij hebben vorig jaar een prachtige 

route ontdekt. Als je bij ons de heuvel 

afrijdt, ga je bij de vuilnisbakken naar 

links. Deze weg volgen tot je aan de 

linkerkant onder een tunneltje door 

kunt. Na de tunnel naar rechts. Deze weg 

blijf je volgen, waarbij je steeds zo dicht 

mogelijk langs het spoor blijft rijden (ook 

als de weg zich splitst). Uiteindelijk kom 

je in Montechiaro Denice bij een T-split-

sing, waar je linksaf de Strada Provinciale 

221 neemt. Vervolgens kom je op een 

prachtige route die je via Buri en Valbella 

naar Monastero Bormida voert. Vervol-

gens rij je via Bubbio door naar Cessole. 

In Bubbio is het zeker de moeite waard 

om even te stoppen bij de koekjesfabriek 

Cresta Osvaldo aan de Via Cortemilia 5. 

In het winkeltje van de fabriek kun je 

de heerlijkste Italiaanse koekjes kopen, 

zoals baci di dama en amaretti. Neem 

in Cessole even de moeite om helemaal 

naar boven te rijden naar het oude cen-

trum. Daar vind je een bijzondere kerk. 

Er is namelijk op enig moment een kerk 

bovenop een bestaande kerk gebouwd. 

Als je geluk hebt is de sleutelbewaarder 

in de buurt en laat hij je de kerk van 

binnen zien. Van Cessole via Neive naar 

Castellinaldo om een bezoekje te bren-

gen aan de wijnhuizen van Teo Costa en 

Morra. Geen goedkope wijnen maar wel 

fantastisch lekker. En bij Teo Costa kun je 

ook zelfgemaakte worst krijgen van hun 

porchi neri. Van Castellinaldo naar Barba-

resco, waar een van de mooiste wijnen 

van Italie wordt geproduceerd (volgens 

Wikipedia dan). Proeven maar!

Roccaverano

Voor de kunstliefhebbers is het zeker aan 

te raden om richting Roccaverano naar 

het Quadrelli Art Park te rijden. In de 

bossen rondom B&B Quarelli is een groot 

aantal kunstwerken te bewonderen. 

Het park heeft op dit moment meer dan 

twintig grote sculpturen en structuren 

van bekende kunstenaars en opkomen-

de talenten. Als je langs de weg naar 

Roccaverano een vliegtuig in een boom 

ziet hangen of een groep zwarte wolven 

op een heuvel ziet staan, dan weet je dat 

je in de buurt bent. De kunstwerken zijn 

groot en  indrukwekkend. 

spekglad. En ‘t wordt pas diep na zo’n 20 

meter, dus tot die tijd kun je jezelf beter - 

voorzichtig - zwemmend voortbewegen; 

kijk wel uit voor je knieën!

Hoe kom je er? Rijd Spigno uit via de 

hoofdstraat en steek dan de weg (SS30) 

over, richting Pareto. Neem daarna de 

1e afslag links, richting Turpino. Aan het 

eind (bij een T-splitsing) ga je linksaf, 

richting Montechiaro - trek je niks aan 
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Acqui Terme

Ongeveer 25 minuten richting Ales-

sàndria. Jullie hadden vast al begrepen 

dat dit ons favoriete plaatsje is. Een heel 

vriendelijk stadje, met een autovrij ‘cen-

trum’, een thermenhotel, veel restaurants 

en winkeltjes, een groot buitenzwembad 

en mooie architectuur. Veel gebouwen 

zijn voorzien van trompe l’oeil-beschilde-

ringen. Acqui Terme werd in de Romein-

se tijd al vaak bezocht om er te kuren. 

Een bezoek aan de Bollente, een natuur-

lijke (zwavel-)bron die water met een 

temperatuur van 74E Celsius laat vloeien, 

mag niet ontbreken. Vrijwel altijd zie 

je daar mensen het geneeskrachtige 

water tappen - en soms zelfs ter plekke 

opdrinken.... Op dinsdag- en vrijdagoch-

tend is er een gezellige markt die door 

het hele centrum uitwaaiert. Voor kunst- 

en natuurliefhebbers mag een bezoek 

aan Villa Ottolenghi niet ontbreken. 

We zijn zelf nog niet in de gelegenheid 

geweest om de villa te bezoeken, maar 

onze Nederlandse vrienden zijn hier erg 

enthousiast over. 

Ten westen van de SS30, de binnen-

landen in, liggen de wijngebieden van 

Piemonte. We noemen wat plaatsen 

die leuk zijn om te zien of om er even 

doorheen te lopen: Monastero Bormida, 

Canelli, Nizza Monferrato, Alba (dé truf-

felstad van Piemonte: de hele maand ok-

tober staat die in het teken van de witte 

truffel), Barolo, Grinzane Cavour (met de 

mogelijkheid het kasteel te bezichtigen), 

Cortemilia en natuurlijk:

Turijn

Deze stad ligt op ongeveer anderhalf uur 

rijden. Je kunt er komen via de tolweg 

(dan rijd je eerst richting kust en ga je bij 

Carcare/Altare de tolweg op) maar ook 

binnendoor: dan rijd je richting Acqui 

Terme en neem je de afslag bij Terzo. 

Wij zijn dol op Turijn. De stad heeft veel 

te bieden maar is niet zo hectisch als 

bijvoorbeeld Genua of Milaan. 

Aan de lange winkelstraat “Via Roma” 

(met arcaden), onderbroken door grote 

pleinen, vind je veel grote modemer-

ken. Het filmmuseum (Museo Nazionale 

del Cinema, gevestigd in de 167 meter 

hoge toren ‘Mole Antonelliana’, met zijn 

typische spits), het Egyptisch museum 

(museo Egizio, waarvan het verhaal gaat 

dat het meer kunstschatten herbergt 

dan de Egyptische musea zelf ), en het 

automuseum zijn een must voor muse-

umliefhebbers. Een wandeling langs de 

Po is ook aan te bevelen!

Milaan

De indrukwekkende wereldstad, ligt op 

een kleine 2 uur rijden. Hierover hoeven 

we natuurlijk niets te vertellen, dat kun-

nen reisgidsen véél beter...

Richting kust (Ligurië)

Savona

Een klein, rustig kuststadje, op minder 

dan 3 kwartier rijden. Kies na Carcare 

niet voor de tolweg, maar rijd binnen-

door. Die route is leuker, aangenamer en 

(volgens ons) zelfs sneller. Mooie archi-

tectuur, de ‘Duomo’, met aangebouwd 

de Sixtijnse kapel, een winkelstraat met 

arcaden en de hele maandag is er markt. 

Je hebt het allemaal al snel gezien, dus 

kun je je trip aanvullen met een bezoek 

aan bijvoorbeeld Spotorno ten westen 

van Savona. Een heel klein stadje aan 

zee met kleurrijke gevels. Parallel aan de 

strandweg lopen smalle straatjes met 

winkeltjes, terrasjes en restaurantjes. 

Grote delen van het zandstrand zijn van 

strandtenteigenaren die entree vragen; 

je krijgt dan wel een ligstoel en parasol. 

Finale Ligure, voorbij Spotorno, maar 

vooral FinalBorgo wat een stukje verder 

het binnenland in ligt, is erg leuk om 

te bezoeken. Dit middeleeuwse dorpje 

is uitgeroepen tot één van de mooiste 

borgo’s van Italië. Trouwens, een stukje 

verder, in Calice, zit een erg goed restau-

rant: Trattoria Piemontese (ligt toch écht 

in Ligurië) Da Viola, aan de Piazza Massa. 

(maandagavond en de hele dinsdag 

zijn ze gesloten). Noli is ook zéér aan te 

bevelen. We zijn er zelf nog niet geweest, 

maar iedereen komt altijd thuis met 

enthousiaste verhalen!

Ben je niet echt een strandmens, dan 

kun je na je bezoek aan FinalBorgo langs 

de kust doorrijden naar Balestrino, om 

een bezoekje te brengen aan het prachti-

ge Castello di Balestrino. Van Balestrino is 

het nog 20 minuten rijden naar Agritu-

rismo Antico Melo, waar je een drankje 

kunt doen en genieten van een prachtig 

uitzicht. Wij kwamen hier bij toeval 

terecht, en waren meteen verliefd op 

deze plek. 

Ten oosten van Savona (richting Genua) 

ligt Albisola. De Ligurische kust heeft 

veel kiezelstranden, maar onder andere 

in Albisola vind je een zandstrand. 

Dit plaatsje is vooral bekend om z’n 

blauw-beschilderd aardewerk, een beet-

je te vergelijken met ons Delfts Blauw.

Dzjinnowa

Genua (of zoals de Italianen zeggen: 

Dzjinnowa) ligt circa 5 kwartier rijden 

van ons vandaan. Dit is een behoorlijk 

grote stad (en meteen de grootste 

havenstad van Italië); qua drukte en 

hoeveelheid bezienswaardigheden een 

beetje te vergelijken met Milaan. Het 

oude (autovrije) centrum heeft heel 

veel kruip-door-sluip-door straatjes en 

steegjes. Maar ook brede winkelstraten 

met arcaden ontbreken niet. Genova (bij 

de meeste mensen vooral bekend als 

geboorteplaats van Columbus) heeft een 

rijke geschiedenis en de paleizen aan de 

Via Garibaldi staan op de werelderfgoed-

lijst. Ook kun je naar het Acquario, (voor-

heen) Europa’s grootste zeeaquarium. 

En het lijkt misschien een beetje een ma-

cabere vakantietip, maar éígenlijk moet 

je de enorme Cimitero Staglieno gezien 

hebben: door velen uitgeroepen tot de 

mooiste begraafplaats van Europa (en 

daar zijn wij het helemaal mee eens), vol 

indrukwekkende en vaak zeer gedetail-

leerde beelden. 

We hebben op Brusagio ook nog folders

en boekjes met informatie over de omge-

ving en grote steden; hiermee doe je vast 

inspiratie op voor andere leuke trips.
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