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Deze maand nemen we je mee naar Italië. Aan de hand 
van het nieuwe wijnhuis Tenuta Rapitalà zetten we de 

beste, lekkerste en verrassende wijn-spijs combinaties voor jou 
op een rij. Nodig je vrienden & familie uit, want met deze tips 
ervaar je een Italiaanse middag/avond om nooit te vergeten! 

Intrigerend Italiaans
       Gastrovino’s wijn-spijs tips 1. Italia mix

Deze pindamix is lekker 
pittig. Daar word je vanzelf 
warm en dorstig van!
200 gr € 3,40 

2. Cashewnoten 
Maar dan nét even anders: 
met rozemarijn, extra op 
smaak gebracht met 
knoflook.
250 gr € 5,50
Wijntip: Rapitalà Viviri Grillo 
Sicilia DOC

3. Gastrovino’s 
Italiaanse droom
Een heerlijke dipsaus 
volgens geheim recept 
van Gastrovino. Deze moet 
je geproefd hebben! Op 
ieder feest een succes. Het 
allerlekkerst in combinatie 
met de Parmezaanse kaas 
dipstokjes met zeezout 
(€ 2,49 per zakje) en een 
verfrissend glas wijn.
100 gr € 2,99
Wijntip: Rapitalà Vigna 
Casalj Alcamo Classico 
Sicilia DOC

4. Smeren maar! 
Verse foccacia met de 
nieuwste dips uit het 
Gastrovino assortiment: 
Pesto Genovese di Pra 
(100 gr € 3,99) en Salsa 
di Noci (100 gr € 3,99). 
Beter gaat jouw Italiaanse 
borrel niet worden! De 
focaccia (€2,50 per strook) 
is veelzijdig en heerlijk met 
de Pesto Genovese di Pra 
of olijfolie en zeezout. Wil 
je echt verrassen? Ga dan 
voor de combinatie met 
Salsa di Noci: werkelijk een 
smaakbom in je mond! Ook 
goed door de pasta. 
Wijntip: Rapitalà Piano 
Maltese Sicilia DOC

5. Stinco hammetje
Deze beroemde 
Italiaanse beenham 
is voorgegaard en 
heerlijk gekruid. 
Boterzacht met mals 
vlees tot op het bot. 
Heel makkelijk te 
bereiden en ook nog 
eens heel erg lekker. 
€ 9,99 per stuk
Wijntip: Rapitalà 
Nadir Syrah Sicilia 
DOC

6. Prosciutto di Parma 
D.O.P 27/30 mesi 
‘Antica Ardenga’
Onze eigen import 
Prosciutto di Parma 
is een absolute 
topper waar je voor 
terugkomt. Door 
de lange rijping 
krijgt deze ham een 
nootachtige en 
zoete smaak die 
smelt op de tong. 
100 gr € 6,99
Wijntip: Rapitalà 
Nuhar Pinot Nero - 
Nero D´Avola Sicilia 
DOC

7. Provolone Terrine
Een klassieke 
Italiaanse smeltkaas, 
vol van smaak. 
Extra handig: bij ons 
verkrijgbaar in een 
keramiek bakje om 
te smelten in de 
oven of op de BBQ. 
Ons advies: voeg 
wat paprikapoeder 
& peper toe en 
dopen maar! 
Van € 4,99 
voor € 3,99
Wijntip: Rapitalà 
Alto Reale Nero 
d’Avola Sicilia DOC
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Kijk in de wijnfolder voor meer 
informatie en leuke acties. 



Recept: Linguine ‘Nduja
Verse pasta met pikante worst saus

Bereidingswijze: 
•  Breng water met een snuf zout aan 

de kook en kook de pasta ‘al dente’ 
(beetgaar).

•  Warm de ‘nduja saus in een pan en 
voeg de gekookte pasta toe. Roer tot 
de saus romig is en goed mengt met 
de pasta.

•  Serveer de pasta op mooie borden 
en rasp een lekkere hoeveelheid 
Parmigiano Reggiano erover.

Ingrediënten voor 4 personen
• 480 gr Afeltra Linguine
• 600gr ‘nduja saus
• 200gr Parmigiano Reggiano

‘Nduja saus maak je zo:
Ingrediënten
• 100gr ‘Nduja
• 3 witte uien gesneden
• 2 rode paprika’s in repen
• 2 teentjes knoflook geperst
•  8 zongedroogde tomaten in 

stukken
• 2 blikjes tomatenpuree
• 150ml kookroom

Bereidingswijze
•  Verhit olijfolie in een pan en 

bak hierin de ui en paprika.
•  Voeg na zo’n 3 minuten de 

tomaatjes en knoflook toe.

•  Schep na één minuut de 
tomatenpuree erbij en bak dit mee 
totdat alle geuren samen komen.

•  Schenk één kopje water bij de saus, 
roer goed door en zet het vuur wat 
zachter.

•  Schep de helft van de ‘nduja door 
de saus en laat smelten terwijl je blijft 
roeren.

•  Schenk de kookroom door de saus en 
roer goed.

•  Proef of de saus pittig genoeg is. Nog 
niet pittig genoeg? Voeg dan meer 
‘nduja toe.

‘Nduja betekent worst 
– een smeerbare worst 
van varkensvlees uit Italië, 
geconserveerd door onder 
andere de vele chilipepers 
die erin verwerkt zijn. 

Rapitalà Hugonis Cabernet 
Sauvignon/Nero d’Avola

Italië, Sicilië
Vol & rond, jammig fruit, 

chocoladetoetsen

Wijntip!

Recept: Linguine Frutti Di Mare
Verse, dunne pasta met zeevruchten 

Afeltra
de beste pasta’s 

van Italië  

Bereidingswijze: 
•  Breng water met een snuf zout aan 

de kook en kook de pasta ‘al dente’ 
(beetgaar).

•  Fruit de knoflook in een grote 
koekenpan met een scheut olijfolie. 

•  Bak de vongole en mosselen totdat 
deze open gaan. Blus af met witte 
wijn. Haal de schelpdieren uit de pan 
en zet apart. 

•  Bak in dezelfde pan de octopus, 
inktvis en gamba’s. 

•  Voeg de cherrytomaatjes, gesneden 
chilipeper en de gekookte pasta toe. 

•  Mix alles voorzichtig door elkaar en 
voeg de vongole en mosselen toe. 

•  Sprinkel witte wijn, peterselie en 
citroenrasp toe en serveer op diepe 
borden.

Ingrediënten voor 4 
personen
• 400gr Afeltra Linguine 
• 200gr vongole
• 200gr mosselen
•  200gr octopus 

(gekookt of 
voorgegaard)

• 200gr gepelde 
gamba’s
•  200gr inktvis (gekookt 

of voorgegaard) 
• Olijfolie
• Knoflook geperst
• Chilipeper gesneden
• 200gr cherrytomaatjes
• 50ml witte wijn 
• Peterselie
• Citroen

Rapitalà 
Chardonnay 

Conte Hugues 
Terre Siciliane IGT

Italië, Sicilië
Zacht & vol, 

boter, vanille, 
exotisch fruit

Wijntip!

SEPTEMBER 2021Acties zijn geldig t/m 3 oktober 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

495 € per 
stuk


