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En gigantisk bradepande fyldt med duftende varm lasag-
ne står på langbordet, da vi ankommer til den smukke 
italienske gård lørdag aften.

Den ene del af  vores østjyske værtspar fra virksomhe-
den Smag Toscana har vi allerede mødt, da Roald Solberg 
hentede os i lufthavnen i Firenze. Der blandt tændte ste-
arinlys, et smukt dækket bord og vinglas klar til at tage 
imod os står Majbritt Solberg.

Familien Solberg fra Lemmer ved Mørke på Djursland 
glæder sig til at vise endnu et hold gæster, hvorfor parret 
selv holder så utrolig meget af  Toscana, hvorfor den itali-
enske landsdel er kravlet under huden på dem og hvor let 
det faktisk er at få Toscana med hjem i det danske køk-
ken. Foran mig venter en hel uge med mad, mad og mad. 

Jeg skal lære at lave en række italienske klassikere, 
jeg skal smage mig frem og jeg skal besøge masser af  lo-
kale producenter af  kød, vin og ost.

Og så skal vi spise. Tre-fire retter to gange om dagen.
Læs her min dagbog fra rejsen. Det kan være, at du 

selv får lyst til at tage med.
Søndag
Efter at have sovet i min smukke smedejernsseng i et 

værelse med mure så tykke som et kloster, slår jeg skod-
derne op og kigger direkte ud i en smuk olivenlund. Går-
den ligger i udkanten af  den lille toscanske by Marcia-
no della Chiana. Solen skinner. En fugl synger og jeg er 
spændt. I gårdens pejsestue har Majbritt Solberg forbe-
redt en overdådig morgenbuffet med både danske og ita-
lienske specialiteter.

Kort efter møder vi en vigtige krumtap i det italienske 
kokkekursus: Kokken. Han er amerikaner, italiensk gift 
og har været i lære på flere italienske restauranter. 

På en egn, hvor får taler engelsk, har det været et 
scoop for værtsparret at finde en person med både kund-
skab til Toscanas køkken og engelsk.

Vi møder ham nu, fordi første lektion i kokkeskolen er 
at lave den søndagsfrokost, som vi selv og en række gæ-
ster skal spise om eftermiddagen.

Fire retter - eller på en måde otte, for den første ret er 
fem antipasti, den ene er en hjemmelavet kyllingleverpo-
stej, så det tager utrolig lang tid.

Vi får hver vores opgave, men er med i instruktionen 
af  alle retter. Ud over de fem smukke antipasti får vi an-
deragout. Ja, det ligner dansk millionbøf  på andekød. 
Men jeg skulle hilse og sige, at det smager som en mund-
fuld af  himmerrige. Retten har simret i timevis og er 
kogt ind og kogt ind og kogt ind.

Desuden får vi grillet T-bone fra det lokale kødkvægs-
race Chianina. Med rosmarin- og peberinfuseret olie 
smager den fantastisk. Vi slutter af  med butterdejsdes-
sert. Og med husets vin ad libitum under hele kurset er 

det i den grad tid til en lur i solen bagefter.
Vi når lige at få en lille smule appetit til en sen søn-

dagsmiddag, hvor vi spadserer til den lokale slow food-
restaurant Osteria la Vecchia Rota. Jeg valgte pasta med 
pecorino, chili og pære - en ret, som kokkens mormor i 
sin tid fandt på. Den var lige et nummer for fed til min 
smag. Men omvendt var jeg heller ikke særlig sulten 
ovenpå en overdådig frokost.
Mandag
Vi kører til Slagter Belli i Montepulciano. Jeg har al-

drig i mit liv smagt så blød en skinke. Det lyder som lidt 
af  en floskel, men den smelter decideret på tungen.

Vi ser hele processen i fabrikation af  lækre tørrede 
skinker og pølser, der skal hænge i op til to år for at blive 
så gode, at vi falder i svime over dem.

Jeg købte også en skinke med hjem. Og den var frem-
ragende den første uge... men så blev den hurtigt »bare« 
lige så god, som dem man køber i danske supermarkeder.

Til aften laver vi blandt andet en herlig kartoffelmos 
blandet op med det italienske mælkeprodukt, Mascarpo-
ne som akkompagnement til de kalvesnitsler, som vi har 
med hjem fra slagteren. Og så får vi en forsmag på ste-
dets hjemmeproducerede citronlikør Limonicello - og får 
at vide, at vi selv skal lave en lignende senere på ugen.
Tirsdag
I dag laver vi endnu en fantastisk middag.
Først lærer vi, hvordan man bruger indholdet i de ita-

lienske pølser salciccia til at lave krydret indhold til store 
solmodne toscanske tomater. Så laver vi osso bucco med 
safran. Og derefter en italiensk klassiker, risotto. Det er 
svært at koncentrere sig lige præcis så meget, som man 
skal, for at det ikke brænder på.

Jeg er på dessertstation og laver panna cotta. Er du 
klar over, hvor let det i virkeligheden er? God fløde brin-
ges til kogepunktet, tilsættes rørsukker og vaniliesukker 
og udblødt husblads og så skal det bare køle af. Vi spiste 
den med lokale solmodne bær kogt ind med sukker og 
mere af  den skønne Limonicello. 

På det her tidspunkt er jeg solgt til toscansk mad. Det 
er bare ganske enkelt vidunderligt.
Onsdag
Midt på ugen kommer den helt store spisedag, hvor 

holdets gode kursister både laver tre retters frokost, spi-
ser det OG laver fire retters aftensmad og spiser det. Vi 
ser frem til otte timer i køkkenet - og nogle meget fyldte 
maver.

Vi lægger hårdt ud med at lave vores egen pasta. Først 
en vulkan af  mel på bordet, så æg, olie og salt i en hul-
ning i bjerget. Og så er det bare at piske til det bliver en 
dej. Hvis da ikke »bjergsiden« går itu, som det er tilfældet 
for mig. Med mine egne og andres hurtige hænder får vi 
det heldigvis reddet. Og jeg må sige, at det var den aller-
mest tilfredsstillende ting ved kurset - at jeg kunne lave 
min egen pasta. Rulle dejen lige præcis så tyndt, at jeg 
kunne folde den og skære den ud til lange pastastrimler, 
som helt af  sig selv rullede ud, da jeg stak en kniv gen-
nem dem. Det var lige til at blive helt høj af!
Torsdag
Vi tager på markedet i Camucia, hvor frugt og grønt 

bugner sammen med masser af  andre tilbud. Det er en 
sanselige oplevelse at gå mellem buttede auberginer, 
enorme tomater og boder med hjemmelavet flæskestege, 
som smagte vidunderligt i en sandwich.

Om aftenen har kokken fri, og vi griller selv de lækre 
italienske grøntsager i den sidste rest solskin efter en dej-
lig dag ved poolen med ren afslapning.

lær at 
smage 
på 
toscana

Cherrytomaterne smager af meget 
mere. Olivenolien smyger sig 
blødere i skålen. Og solen - solen 
er et ekstra krydderi i at lave 
sin egen pasta på madskole i 
Toscana.

Vi laver pici pasta. De bliver rullet i hånden og gud, 

Den amerikanske kok Ryan Hanley står i gårdens 
køkken og viser os, hvordan man laver pasta.


