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Itaris reizen in 2011
In het afgelopen najaar hebben Anke en ik een prachtige Romereis gedaan, een
fantastische reis, zo meldden ons de deelnemers. Daarnaast hebben we ook een reis
naar het uiterste zuiden van Italië voorbereid, we hebben een week rondgetoerd in
Apulië (Puglia) en Basilicata. Dat heeft er toegeleid dat we in 2011 in ieder geval twee
Itaris reizen op het programma hebben staan.
In mei reizen we naar een volstrekt nieuwe Itaris bestemming, een ontdekkingsreis
die ons voert naar het uiterste zuiden van Italië, het gebied onder Napels, naar de
regio’s Apulië en Basilicata. Deze culturele reis zal plaats vinden van 14 tot 21 mei
2011 onder de titel de hak van de Italiaanse laars.
Het is een reis vol kunsthistorische, landschappelijke en culturele hoogtepunten met
een gevarieerd programma. Zoals jullie van ons gewend zijn, is weer gezocht naar
een mooie combinatie van kunst, culturele verkenningen en goede culinaire
geneugten. Zoals we dat de laatste jaren steeds gedaan hebben bij deze reizen, zullen
we, wat dat laatste betreft, in het bijzonder aandacht besteden aan de lokale of
regionale keuken.
Een uitvoeriger omschrijving van deze reis vind je op onze website: www.itaris.nl,
maar je kunt ook een flyer met het globale programma opvragen.
Er hebben zich al een aantal deelnemers voor deze reis aangemeld.
In september 2011 organiseren we weer een Romereis, een heerlijke week in het
najaar in Rome. Aandacht voor de bekende high-lights als Pantheon, Forum
Romanum, Spaanse Trappen, Trevi fontein, San Clemente, Vaticaan, de prachtige
pleinen en fonteinen. Speciale aandacht zal er zijn voor Caravaggio en Bernini.
Midden in de week gaan we een dag naar het Tivoli met zijn beroemde villa’s, de
Villa Adriana, de Villa Gregoriana en de Villa d’Este. Het definitieve programma
stellen we vast in overleg met de groep. We hebben ons vaste hotel geboekt op een
uitmuntende locatie, midden in het oude Rome, het Centro Storico. Er hebben zich
ook voor deze reis reeds deelnemers aangemeld, maar er zijn nog plaatsen vrij. De
eerste voorbereidingsbijeenkomst vindt in het voorjaar van 2011 plaats bij ons in
Norg.

Ook over deze reis is informatie te vinden op de Itaris website en het programma is
op te vragen. Vertrek zaterdag 24 september en terugkeer zaterdag 1 oktober. Men
kan zich per mail aanmelden maar we sturen op verzoek ook graag een
inschrijfformulier toe.
We besluiten weer met een leestip van Anke en een keukengeheim:
“Christus kwam niet verder dan Eboli” is het verhaal over het harde leven in een
Italiaans dorp in het zuiden van Italië in het begin van de vorige eeuw.
In 1935 werd arts, auteur en schilder Carlo Levi verbannen naar een onherbergzaam
gebied in het zuiden van Italië, vanwege zijn antifascistische activiteiten.
Hij beschrijft het leven in een achtergebleven Italiaans dorp, de schoonheid van de
streek en haar eenvoudig levende bewoners.
Volgens The New York Times Book Review een prachtig boek, afwisselend een dagboek,
een roman, een sociologische studie en een politiek essay.
In 1978 werd dit boek verfilmd door Francisco Rossi.
Christus kwam niet verder dan Eboli – Carlo Levi
Nieuw Amsterdam Uitgevers
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En dan nu de culinaire mediterrane tip van Anke:
Orecchiette con cime di rapa

(Orecchiette met raapstelen)

Voor 4 personen
360 gr orecchiette
400 gr raapstelen
olijfolie, zout en peper
2 tenen knoflook

Kook de orecchiette in water met zout in 10 minuten beetgaar. Doe er na 5 minuten
de schoongemaakte raapstelen bij. Laat het uitlekken in een zeef en strooi er wat
peper over. Verhit intussen 4 el olijfolie en leg er twee tenen knoflook in. Roer de
uitgelekte orecchiette met raapstelen erdoor, laat nog even pruttelen en gooi dan de
knoflook weg.
Meteen opdienen en genieten van dit eenvoudige, maar smakelijke gerecht uit Trani
(kustplaats in Puglia).

Een hartelijke groet en graag tot op reis,
Onno & Anke Euverman

