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Al 800 jaar is er een levendige uitwisseling van Franse en Piemon-

tese invloeden over en weer, ingegeven door het Savoie conglomeraat 

van gebieden. Die gebieden behoren nu tot Frankrijk, Zwitserland en 

Italië. 

Ook in de Piemontese taal is deze uitwisseling terug te vinden. Met 

kennis van de Franse en Italiaanse taal blijft het Piemontees vol-

strekt onbegrijpelijk. Maar een oplettende luisteraar herkent er wel 

Franse woorden in, zoals voilà en lapin. Deze invloeden kom je ook 

tegen in de Piemontese keuken en in de lokale architectuur.
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In 2001 bezochten mijn man en ik voor het 
eerst de Langhe, gelegen in het zuidelijke deel 
van de Piemonte. We werden verliefd op een 
huis of althans eentje dat het weer moest 
gaan worden. Tussen de bedrijven van slopen, 
sjouwen, opbouwen en verven door, ging ik 
op zoek naar informatie over de Langhe. In de 
toen voor handen zijnde reisgidsen vond ik 
slechts enkele regels. Op mijn zoektocht in de 
Langhe naar informatie en leuke wederwaar-
digheden ben ik veel enthousiasme en be-
reidheid tot informeren tegengekomen, van 
zowel de lokale bevolking als de mensen van 
het bureau voor toerisme. het resultaat treft 
u in dit boek.

Wat ons zo trekt aan de Langhe zijn het land-
schap, het lekkere eten, de wijn, de rust en 
stilte en haar trotse bewoners. Zo ver het oog 
rijkt tref je wisselende vergezichten, van op-
eenvolgende heuvels bedekt met wijnranken 
(bron van de grote Italiaanse wijnen en de 
truffel) tot hazelnootgaarden en bossen. Bij 
helder weer zie je de dominante alpen achter 
de glooiende heuvels. elke dag is het uitzicht 
anders. Bovenop de bergkammen tref je ro-
buuste kastelen en in de gezellige en elegante 
stadjes zijn de (boeren)markten, winkeltjes en 
restaurants. de Langhe is nog niet overlopen 
door toeristen. Op veel plaatsen waan je je 
nog de enige buitenlander.

de Slow Food organisatie heeft in deze streek 
haar roots. de oprichter Carlo Petrini woont 
er en in Bra is het hoofdkantoor gevestigd. In 
het nabijgelegen Pollenzo is de aan de Slow 
Food organisatie gelieerde gastronomische 
universiteit: Università degli Studi di Scienza 
gastronomiche.

Wanneer je meer wilt dan alleen de Langhe 
bezoeken, dan ben je met de auto in een uur 
in zowel de steden Turijn en genua als in de 
alpen (in de winter op de ski) of op het strand 
aan de Ligurische kust. 

Lekker eten is synoniem aan de Langhe. 
daarom ook dat ik een aantal recepten van 
typische gerechten uit deze streek in deze 
gids heb opgenomen. Om tijdens de vakantie 
of daarna in nederland uit te proberen. Veel 
producten zijn ook in nederland te koop: zie 
de adressen achterin het boek.

een ieder die van lekker eten en een goed 
glas wijn (Barolo!) houdt, van rust en natuur, 
maar ook van cultuur is hier op zijn plek. 
door middel van dit boek deel ik mijn liefde 
voor deze streek graag met u!                                                                                                                                          

Karin Stubbé 

Snelwegen kent de Langhe niet. De offi ciële 
wegen lopen over de bergkammen, met hier 
en daar een ‘oversteek-mogelijkheid’ naar 
een andere bergkam. Let op met een route 
navigatiesysteem wanneer je geen 4-wheel-
drive hebt! Je loopt de kans geleid te worden 
over onverharde en heel steile weggetjes van 
de ene berghelling naar de andere via een 
stil en verlaten dal. Wel spannend, want je 
kan zo op de meest verlaten en mooie plek-
jes komen.

Inleiding

Een wijnkelder bij Luigi Penna & Figli 

Vanaf de tijd van de Romeinen wordt dit gebied 
‘ deserta langarum’ genoemd wegens zijn droge 
en ondoordringbare grond.

In januari 2011 heeft de regio Piemonte bij 
de Unesco een aanvraag ingediend om het 
wijnbouwlandschap van de Langhe, Roero en 
Monferrato tot beschermd gebied te verklaren.

De streek de Langhe strekt zich uit over 

een groot deel van de provincie Cuneo 

en voor een klein deel ook over de 

provincie Asti; gelegen in de 

grootste regio van Italië, 

de Piemonte.
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Lente

In de lente staat de Langhe in bloei. De 

velden en heuvels zijn fris groen en 

het licht is haarscherp. De lente is de 

tijd van de kersen. Eind mei vieren de 

bewoners van Dogliani de lente met de 

Antica Fiera della Ciliegia. Volgens de 

archieven al sedert 1897. De grootste en 

meest zoete kersen zijn dan te koop. 
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Anna en Fabio van Casa Matilda verwerken 
hun kersen in marmelade en als vruchtensap. 
Alleen dan te koop, zoals verse seizoensgebon-
den producten betaamt: op de kersenmarkt 
(ook tijdens andere boerenmarkten) of bij 
hen thuis op Borgata Pamparato 1 te Dogliani. 
Naast kersen hebben ze jam en vruchtensap 
van elke denkbare vrucht, die je in de Langhe 
tegenkomt. 

In de buurt van Alba verkoopt Mariangela Pru-
notto (Una Delizia Albese) kersen- en andere 
jam en vruchtensap (en honing, kaas enz.). 
Adres: Via Osteria 14, Frazione Mussoto te Alba. 

Apicoltura Boetti, imker met veel verschillende 
soorten honing, verkoopt miele di ciliegio, ker-
senhoning. Deze wordt verkocht op de zater-
dagmarkt van Mondovì (onder het grote luifel) 
en vanuit het bedrijf/woonhuis. Dit ligt aan de 
weg van Mondovicino naar Mondovì: aan de 
Via Tanaro 22. 

Recepten

Ciliegie al Barolo 
– Kersen in Barolo 
Voor 4 personen

nodig: 400 gram kersen, 100 gram suiker, 10 
gram gelatine (bij voorkeur met rode kleur), 
ca. 200 ml Barolo, 1 kaneelstokje, het rood van 
een sinaasappelschil (witte deel is bitter).

Verwijder de pitten uit de kersen en doe ze in 
een pan met een dikke bodem, voeg de suiker, 
sinaasappelschil en het kaneelstokje toe en 
vervolgens ook de Barolo. Breng het aan de 
kook en laat het op een klein vuur sudderen. 
de kersen zijn gaar als het kookvocht schui-
mig wordt. haal de pan van het vuur en doe 
er de in koud water geweekte en daarna uit-
geknepen gelatine bij (nooit de gelatine mee 
laten koken). eet het warm of koud; eventueel 
met wat licht gezoete losgeslagen room.

In plaats van gelatine, kaneel en sinaasap-
pelschil kan je er de geraspte schil van een 
citroen en 6 kruidnagels aan toevoegen. deze 
crème is het lekkerste als het koelkastkoud is.

Panna cotta con Salsa 
di Ciliegie
– Roompudding met 
   kersensaus 
Voor 7 à 8 personen

nodig voor de Panna cotta: 5 dl slagroom, 5 
dl melk, 1 gespleten vanillestokje, 200 gram 
witte basterdsuiker, 6 velletjes of 10 gram ge-
latine en 8 puddingvormpjes van 120 ml elk. 
Voor de saus: 200 gram kersen (hiervoor kan 
je prima de kleine ‘wilde’ kersen gebruiken), 
50 gram suiker. neem wat extra kersen voor 
de garnering.  

Week de velletjes gelatine in wat koud water 
tot ze zacht zijn. Meng de room en melk met 
de suiker en het vanillestokje in een pan met 
dikke bodem. Breng dit aan de kook. haal het 
mengsel van het vuur, verwijder het vanille-
stokje, haal de  zwarte pitjes eruit en doe die 
bij het mengsel en voeg de geweekte en uit-
geknepen gelatine blaadjes toe. Roer totdat 
de gelatine is opgelost. giet het mengsel in 
de puddingvormpjes. Bij klonteren eerst door 
een fi jne zeef halen. Laat het mengsel min-
stens 2 uur opstijven in de koelkast. 

Kersensaus: ontpit de kersen en doe ze met 
een beetje water in een pan met dikke bodem. 
Breng het aan de kook en voeg de suiker toe. 
Laat het een beetje inkoken, maar pas op dat 
het niet aanbrandt. haal het van het vuur en 
pureer met de (staaf)mixer. Wanneer de saus 
nog te dun is, toch nog even op een laag vuur-
tje zetten en iets laten inkoken. haal de saus 
door een fi jne zeef en laat deze koud worden 
in de koelkast. Vlak voor het opdienen de pud-
ding uit de vormpjes halen en garneren met 
de saus en wat losse kersen.

Panna cotta is ook lekker met ander fruit, bij-
voorbeeld gepureerde frambozen, op smaak 
gebracht met poedersuiker en citroen, en ver-
volgens door een zeef gehaald.

Caramello - 
karamelsaus:
Laat 30 gram fi jne suiker smelten in een 
pan met dikke bodem totdat het licht 
bruin is. Let op dat het niet te donker 
en dus bitter wordt. Besprenkel het met 
wat water, roer het met een houten le-
pel en laat de versmelting doorgaan 
totdat het een glasachtige consistentie 
heeft. Laat de karamel iets afkoelen en 
giet het in de puddingvormpjes; niet 
meer dan een bodempje. Pas als de saus 
is afgekoeld de Panna cotta saus erop 
schenken (in verband met schiften). 

Caramello -
karamelsaus:
Laat 30 gram fi jne suiker smelten in een 
pan met dikke bodem totdat het licht 
bruin is. Let op dat het niet te donker 
en dus bitter wordt. Besprenkel het met 
wat water, roer het met een houten le-
pel en laat de versmelting doorgaan 
totdat het een glasachtige consistentie 
heeft. Laat de karamel iets afkoelen en 
giet het in de puddingvormpjes; niet 
meer dan een bodempje. Pas als de saus 
is afgekoeld de Panna cotta saus erop 
schenken (in verband met schiften). 

Zicht op hazelnootstruiken en kersenbomen 
onder Borgata La Martina bij Somano.

Op de kaart van bijna elk restaurant in de 
Langhe staat Panna cotta. Het is een tradi-
tioneel toetje dat in oorsprong met melk, 
room of verse kaas werd gemaakt. Het ene 
restaurant heeft het toetje nu meer aan onze 
calorische eisen aangepast dan het andere. 
In die zin dat de één 1 liter room gebruikt en 
de ander 5 dl room en 5 dl melk. In dit recept 
wordt de pudding geserveerd met kersensaus. 
De rest van het jaar wordt Panna cotta geser-
veerd met een karamelsaus. 
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‘La cucina delle Langhe’ is een speurtocht 
naar producten van de traditionele land-
bouw en veeteelt. Het gaat hier om smaak. 
Smaak van zongerijpt fruit, vlees van op 
kleine schaal gefokte dieren, verse vis en 
organisch verbouwde groenten met de 
aarde nog aan de wortels. Daarnaast niet 
te vergeten de bekende en minder bekende 
wijnen. Een smultocht door de Langhe be-
gint eerst met van alles uitproberen in één 
van de vele trattorie of ristoranti en vervol-
gens met het bezoeken van producenten, 
kopen van hun waar … bij hen, op de markt, 
in een delicatessenwinkel en zelfs in de su-
permarkt. De Langarole keuken is een van 
oorsprong arme boerenkeuken, sterk om 
zijn eenvoud en gebaseerd op wat het land 
biedt. 

In de hiernavolgende pagina’s gaat u op 
reis door de smaak van de Langhe. Langs 
de grote variëteit aan kwaliteitswijnen zo 
kenmerkend voor dit gebied. Maar eerst 
langs de kazen, het Piemontese vlees, de 
truffel, hazelnoten, fruit, chocolade, tor-
rone en grissini’s. Het staat borg voor een 
tongstrelend bezoek.

Slow Food

aandacht voor de smaak hebben de bewoners 
van de Langhe al decennia lang. net als elders 
in de wereld dreigden ook hier de kleine loka-
le producenten van kazen, worsten en wijnen 
te verdwijnen en daarmee de kwaliteit van 
smaak. dit realiseerden Carlo Petrini en zijn 
groep vrienden uit de linkse beweging van de 
jaren zeventig zich. Zij richtten in 1986 in Bra 
een beweging op: Slow Food (langzaam voed-
sel) als protest tegen de fast food industrie. de 
combinatie van genot en ecologisch bewust-
zijn sloeg aan. In 1989 werd het een internati-
onale organisatie. nu heeft de organisatie ze-

tels in vele landen, waaronder nederland en 
circa 100.000 leden in meer dan 132 landen.

Slow Food richt zich niet alleen op het behoud 
van ambachtelijke en duurzaam geproduceer-
de (streek)producten met een goede smaak 
en kwaliteit, maar is ook geïnteresseerd in de 
economische en politieke context.  Zij vraagt 
aandacht voor het behoud van oude en au-
thentieke soorten en rassen en stimuleert de 
vorming van voedselgemeenschappen. dit 
gebeurt binnen de regionale afdelingen (con-
vivia), maar ook via allerhande andere activi-
teiten van de beweging.

elke twee  jaar in oktober wordt in Turijn de 
‘Salone del Gusto’ gehouden: een immense 
markt georganiseerd door de Slow Food orga-
nisatie en de regio Piemonte. hier ontmoeten 
producenten en consumenten vanuit de hele 
wereld elkaar en wisselen kennis en produc-
ten uit. Centraal op deze beurs staan de beste 

traditionele Italiaanse producten.  daarnaast 
presenteren kleine producenten uit andere 
landen van de wereld hun producten en la-
ten koks van wereldformaat hun talent zien 
en proeven (www.slowfood.com en www.sa-
lonedelgusto.com).

In Bra organiseert Slow Food Italië elke twee 
jaar in september een gigantische kaas-beurs, 
‘Cheese’ (zie ook het hoofdstuk over kaas), 
waar kennis gemaakt kan worden met diver-
se kazen uit europa; van de boeren oplegkaas 
uit Stolwijk via de Italiaanse kazen tot het gei-
tenkaasje van het griekse eiland Ios. 

het symbool van de Slow Food organisatie 
is de slak; langzaam bewegend eet deze zich 
rustig een weg door het leven. het hoofdkan-
toor van Slow Food is gevestigd in Bra op de 
grens van de Langhe en de Roero.

Slow Food is ook 
actief in nederland 
en heeft 20 afdelin-
gen (zogenoemde 
convivia) over het 
hele land verspreid 
en een aantal werk-

groepen, die gericht zijn op een bepaald the-
ma (www.slowfood.nl).

In de Via Mendicità Istruita 14 te Bra is de Slow Food 
winkel gevestigd. Zij verkopen allerhande door Slow 
Food uitgegeven boeken. Veel in het Italiaans, maar 
een aantal ook in het Engels. Aan hetzelfde binnen-
pleintje is de Osteria del Boccondivino gevestigd. 
Dit is, althans volgens zeggen, het eerste restaurant 
volgens de Slow Food gedachte. Hier tref je de lo-
kale gerechten uit de Langhe en Roero (de streek ten 
noorden van Bra). Wel van tevoren reserveren.

‘l’Università di Scienze Gastronomiche’

In 2003 richtte Slow Food in samenwerking met 
de regionale autoriteiten een academisch insti-
tuut op. Dit had tot doel het opzetten van een 
internationaal onderzoeks- en trainingscentrum 
voor de ontwikkeling van nieuwe landbouw- en 
veeteelt-methoden, ter bescherming van de bio-
diversiteit en voor het behoud van een organische 
relatie tussen gastronomie en landbouwweten-
schappen. De universiteit heeft twee locaties, één 
te Pollenzo (bij Bra) en één te Colorno (bij Parma). 
Hier kunnen opleidingen en workshops worden 
gevolgd, stages gelopen, conferenties bijgewoond 
en in het erbij gelegen restaurant kan lekker wor-
den gegeten.

Eataly

Deze eerste Slow Food supermarkt zag in 2007 het 
licht in het voormalige Fiatgebouw in Lingotto te 
Turijn. Nu heeft het tien vestigingen, waaronder ook 
één in Tokyo en in New York. Bij Eataly kan je lokale 
voedingsmiddelen kopen (de lekkerste rijst voor ri-
sotto, bijzondere azijnen, salame, formaggi …), maar 
het ook proeven. Verder kan je er de leukste kook-
boeken kopen. De fi losofi e is dat voedsel van kwali-
teit en geproduceerd door kleine producenten voor 
iedereen toegankelijk en verkrijgbaar moet zijn: 
‘mangiare bene aiuti a vivere meglio’. In Italië is een 
Eataly vestiging in Bologna, Genua, Asti, Milaan, Tur-
ijn, Pinerolo en Monticello. Laatstgenoemde plaats 
ligt tussen Alba en Bra, net boven de Langhe in de 
streek Roero. Je hoeft er dus niet meer voor naar Tur-
ijn!

                 Nog geen twee generaties terug waren de bewoners hier schrijnend arm.         Nu behoort de streek tot het meest welvarende deel van Italië.

Eten en drinken: 
de smaak van de Langhe – la cucina delle Langhe

Tomaat ‘Cuore di bue’. Lelijk, maar erg 
lekker. Het betekent hart van een os.
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Truffel
– il Tartufo
na de wijn is de truffel het meest bekende 
product van de Langhe. In het najaar, vooral 
in de maand oktober, staat de Langhe in het 
teken van “il tartufo”. dan vindt de jaarmarkt 
te alba plaats, worden prijzen voor de groot-
ste truffel uitgereikt en wedijveren koks om 
de gunst van de gourmand. geen gewas kent 
zoveel mysterie als de truffel: de geur, smaak 
en prijs, maar ook de zoektocht met speciaal 
daarvoor opgeleide hondjes of varkentjes. 
Stiekem, opdat anderen ‘jouw’ vindplaatsen 
niet ontdekken.

de truffel was al bij de oude grieken een de-
licatesse. Plutarcus roemde de truffel als ‘een 
vrucht van een verbintenis tussen regen, 
warmte en aarde’. Plinius had het over het 
wonder van de natuur, het sieraad van de aar-
de. Sedert 1996 wordt er intensief onderzoek 
gedaan naar de truffel en zijn leefomgeving. 
er is een nationaal studiecentrum voor de 
truffel in grinzane Cavour: Centro nazionale 
Studi Tartufo en één voor de truffelzoekers in 

alba: Unione delle associazioni Trifulau Pie-
montesi. Trifulau is het Piemontese woord 
voor de professionele truffelzoeker.

Zin om de smaak van truffel uit te proberen, maar 
niet op zoek willen naar een hele truffel. Een risto-
rante of trattoria is een prima plek, maar ook een 
potje truffel-pasta van een delicatessenwinkel of 
een pakje risotto met truffelsmaak uit de lokale su-
permarkt is een leuke en smakelijke (en makkelijke) 
manier om met de smaak (en geur) van truffel ken-
nis te maken. In een restaurant moet de truffel aan 
tafel boven het bord met eten worden geschaafd. 
Hou er rekening mee dat circa 10 gram truffelschaaf-
sel makkelijk 30 à 40 euro kost. Per bord!

Fonduta con tartufo was vroeger een gewoon ge-
recht voor de boeren in de Piemonte. Het wordt 
gemaakt van fontina kaas uit het Aostadal, melk, 
eierdooiers, boter en witte truffel. De boeren 
doopten hun brood in deze saus. Aangezien de 
witte truffel tegenwoordig zo duur is, kan je dit 
gerecht nu alleen nog krijgen in sjieke restau-
rants.

de truffel is een ondergrondse paddenstoel 
bestaande uit een (stelsel van) dicht web van 
witachtige draden. het heeft de vorm van 
een knol. Ze groeien in de bossen, waar ze 
een symbiose aangaan met water, minerale 
zouten en het wortelstelsel van populieren, 
wilgen, eiken of lindebomen en volgens som-
migen zelfs de wijnstok. na de vorming wordt 
de truffel een echte parasiet die het vocht, dat 
het wortelstelsel afscheidt, opzuigt en daar-
mee die typische geur, smaak en kleur geeft. 
de sterkste geur heeft de truffel, die onder 
een eik groeit. deze truffel heeft ook de beste 
houdbaarheid. de truffel geldt, net als Parme-
zaanse kaas, als afmaker van gerechten.

de Tuber Magnatum Pico is de meest bekende 
truffel; ook wel genoemd de Tartufo d’Alba. 
deze uit de Langhe en Monferrato afkomstige 
witte truffel heeft een kogelvormig uiterlijk 
met talloze onregelmatige inkepingen. desal-
niettemin is de buitenkant glad en licht fl u-
weelachtig. de kleur varieert van bleek oker 
tot donker roomkleurig, soms met wat groe-

nigs. de binnenkant heeft een heel duidelijk 
witte adering. de geur is aromatisch en totaal 
verschillend van de andere soorten. de witte 
truffel groeit in een grond die gedurende een 
groot deel van het jaar vochtig en zacht is, 
luchtig en rijk aan kalk. al deze condities te-
zamen maken dat de witte truffel maar op 
weinig plaatsen groeit. de grootte varieert 
van 2 tot 15 cm. de oogst is van september tot 
december.

Hoe kies je een goede truffel uit? 
- Controleer of de gaatjes niet met aarde zijn ge-

vuld.
- Kijk of de truffel in het zand heeft gelegen om 

de kleur te veranderen.
- Controleer of de geur op alle plaatsen aange-

naam is. Vergelijk de geur van verschillende 
truffels.

- Kijk of de truffel niet gerepareerd is.
- Bij het voelen moet het een duidelijke hardheid 

hebben. De truffel mag niet week aanvoelen.
En als je dan tot koop over wilt gaan, laat de truffel 
(één tegelijk) wegen. Je betaalt per gram.

Truffel vind je niet zomaar. daar heb je een 
scherpe neus voor nodig en die hebben truf-
felvarkentjes en speciaal daarvoor opgeleide 
truffelhondjes: il tabui. elk najaar breekt in 
het heuvelland rond alba de truffelkoorts uit. 
Tot eind december duurt het truffelseizoen. 
dan gaan de truffelzoekers, bij voorkeur ’s 
nachts, met hun hondjes op zoek om vervol-
gens de volgende dag hun vondst(en) te ver-
kopen aan plaatselijke gourmand, koks en ho-
teleigenaren. Soms kan je ze ook op de markt 
kopen. Maar pas op voor dubieuze aanbieders! 
het blijft een mysterie waarom de ene truf-
fel zo klein blijft en de ander zo groot wordt, 
waarom de ene geurt en de andere niet. Wat 
men wel weet is dat door de grote populari-
teit en de hoge prijzen het seizoen steeds lan-
ger wordt en de grond minder rust krijgt voor 
de groei van de truffel. Wat eens een afmaker 
was van de maaltijd van de armen is nu een 
gastronomisch en kostbaar hoogstandje.

De witte truffel wordt rauw gegeten, dun geschaafd 
met een speciale schaaf (mandolino) over een schotel 
risotto of tagliatelle. Pas vlak voor het schaven wordt 
de truffel van zijn korst ontdaan door te borstelen. 
Doe je dit te vroeg, dan wordt het aroma aangetast.

Een verse truffel kan je een week goed houden bij 
een temperatuur van 3 tot 6° Celsius; bij voorkeur 
gewikkeld in een lap katoen en in een glazen con-
tainer. De beste manier om een truffel geur vrij te 
vervoeren is in een glazen pot gevuld met rijst en 
de deksel goed dicht! Dat dat belangrijk is merk 
je wanneer je het niet luchtdicht verpakt en je 
héle bagage vervolgens ‘ruikt’ naar truffel. 

In ieder geval kan truffel gekocht worden op de ‘Fie-
ra Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba’, die elk jaar in 
de maand oktober op zondag in het historische cen-
trum van Alba wordt gehouden (zie ook het hoofd-
stuk over Alba). Ook in andere plaatsen zijn er in de 
herfst truffelmarkten. Bijvoorbeeld Moncalvo, ten 
noordoosten van Asti, heeft op de twee zondagen 
van eind oktober een leuke truffelmarkt. En verder: 
Mondovì laatste zondag oktober, Canelli 2e zondag 
november, Asti 3de weekend november, Acqui Terme 
4de zondag november en in Lequio Tanaro de laatste 
zondag van september.

Witte truffel is kostbaar. 

Een mand met witte truffel op de Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba.

             Truffel wordt wel omschreven als een perfect huwelijk tussen een teentje knofl ook en een stuk        Parmezaanse kaas van topkwaliteit. Of zoals de Italianen zeggen: “Tutta una questione di naso”.




