SMAG PÅ T
Huset i Toscana, hvor madkurset afholdes.

Madmarked i Camucia.

DET ER SLUT MED AT KØBE PASTAEN FÆRDIG I SUPERMARKEDET. SÅDAN ER AMBITIONEN I HVERT FALD
HOS ALT FOR DAMERNES MADREDAKTØR, EFTER HUN ER HJEMVENDT FRA EN GASTRONOMISK REJSE
I TOSCANA OG I DEN GRAD HAR FÅET SMAGT SIG IGENNEM DEN ITALIENSKE MADKULTUR.
AF METTE MØLBAK. FOTO: METTE MØLBAK OG FLEMMING POULSEN.

Der er nogle, der tager på ferie for at slippe
for den daglige tørn ved komfuret. Og så er
der dem, der med glæde siger ja til at tage
på ferie i Toscana, hvor omdrejningspunktet
er at lave mad. Hver dag. Jeg tilhører den
sidste gruppe. Og at det er seriøs madlavning, det drejer sig om, finder jeg hurtigt
ud af.
Jeg har knap rejst mig fra frokostbordet en
time efter min ankomst, før kokken kalder
os sammen i husets store køkken, der ligger
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med udsigt til bakkede olivenlunde.
Det er her, jeg de næste dage skal udvide
mit kendskab til italiensk mad, der også
inkluderer udflugter til blandt andre byerne
Siena og Montepulciano, en lokal vingård,
slagteren og et madmarked i en nærliggende by.
Men lige nu handler det om aftenens menu,
som vi skal lave i det nyrenoverede køkken,
der har beholdt den rustikke charme, men
har alt, hvad en professionel skal bruge:

stålbordplade, gasblus og skarpslebne knive.
Vi skal lægge ud med at lave en treretters
menu. En græskartærte, ossobuco og en tarte
del nonna, der består af creme, pinjekerner og
rosiner i Vino Santo. Det tegner godt det her.

Juhuu – jeg kan lave pasta
Italiensk mad er kendetegnet ved få, gode
råvarer, der passer til en afslappet livsstil, hvor
kærligheden til den gode mad, vinen og livet
fylder. Og sådan er det også i det tos-canske
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TOSCANA
Min egen pasta, som vi laver i køkkenet.

hus, når vi indtager maden ved det store
langbord, fylder vin i glasset og skåler på
vores præstationer, som med kyndig hjælp
fra kokken smager fantastisk.
Den gastronomiske optur kommer den dag,
hvor vi skal lære at lave vores egen pasta.
Kokken Ryan, der kommer fra USA, men
er italiensk gift og har lært at lave italiensk
mad fra sin svigermor, beroliger os med, at
det ikke er svært. Jeg tvivler, da han hælder
præcis 100 g mel ud i en lille bunke på stålbordet, mens vi bliver bedt om at tilsætte lidt
salt, et æg og en halv spiseskefuld olie.
Men da ægget bliver pisket godt ind i melet
og dejen – og med kokkens ord bliver æltet,
så den er blød som en barnenumse, sker
der noget.
Jeg får yderligere troen på, at det godt kan
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DET KOSTER EN MADREJSE

En uges ophold med „Smag Toscana“
koster 12.400 kr.
Prisen inkluderer morgenmad, alle
måltider og drikkevarer i huset, restaurantbesøg (eksklusive drikkevarer), vinsmagning og udflugter.
Alle værelser har eget bad og toilet.
Der er også mulighed for „bed and
breakfast“.
„Smag Toscana“ har kurser i foråret
og efteråret, mens der er lukket i højsommeren og i vinterperioden.
Se mere på Smag-toscana.dk.

blive til pasta, da jeg får min dej godkendt,
og vi kommer til udrulningen.
Glem alt om fancy pastamaskiner, for du kan
sagtens gøre det i hånden. En stor rundstok
hjælper processen på vej, hvor det gælder
om at bruge alle kræfter i skuldrene for at få
dejen så tynd som muligt, lyder ordren.
Så bliver dejen delt i to, rullet fra hver ende
ind mod midten og skåret ud i strimler. Det
er ren succes, da jeg kan lade kniven glide
ind under dejen, løfte kniven – og vupti, dejen udfolder sig til strimler, der ligner rigtig
tagliatelle. Og hvad så med smagen? Da
retten bliver serveret med ristede kantareller,
persille og hvidløg kogt i lidt fond og tilsat
parmesan er det indbegrebet af italiensk
mad, når det er bedst. Helt simpelt – og
Fortsættes næste side
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Mad smager bare
himmelsk i Italien.
Måske har det noget
med råvarerne at
Italienerne kan noget med råvarer.
gøre?

Fortsat fra forrige side
fuldstændig fantastisk, hvor den
frisklavede pasta gør smagen
perfekt.

Osten vejede
mest i kufferten
Og sådan fortsætter dagene med
succesoplevelser i køkkenet, fantastiske middage ved langbordet
og et blik ind i en madkultur, som
jeg drømmer om at have i mit eget
lokalområde.
For eksempel et råvaremarked
som det, vi besøgte i Camucia,
hvor der er en overflod af tomater,
appelsiner, auberginer, fisk, kød,
ost og brød. Og supermarkederne,
hvor selv de mest discountagtige
har en osteafdeling, der er større
end den, du finder i Magasins Mad
& Vin – til spotpris.
Derfor var det også osten, der
vejede mest i min kuffert, da jeg
tjekkede min bagage ind i lufthavnen i Pisa. Hvad kan man ellers,
når man ikke kun har været en tur
i Toscana, men i den grad har haft
landets formidable råvarer i hånden og været med til at omsætte
dem til fantastiske retter, som er
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DERFOR SKAL DU TAGE TIL TOSCANA
SHOPPING
I Firenze finder du alle de
store italienske designere,
men endnu bedre er det, at
du ca. 25 km syd fra Firenze finder et kæmpe outlet
– en hel by med eksklusive
designerforretninger, men
til udsalgspriser.
OUTLET THE MALL
LECCIO REGGELLO (FI)
Via Europa, 8
Tel. 055-8657775
Outlet-the-mall.com
Et stykke derfra ligger
Prada Outlet, som også er
værd at tjekke ud:
PRADA OUTLET
Località Levanella, 68/A
52025 Montevarchi
(Arezzo)
Tel +39 055 91901
MADEN
Toscana er selvfølgelig
også hjemsted for topgourmetrestauranter.

Skal det være ekstravagant, så prøv den trestjernede Michelin-restaurant
Enoteca Pinchiorri, der
bliver drevet af den kvindelige kok Annie Feolde.
Enotecapinchiorri.it
LANDSKABET
OG DE SMÅ BYER
Der er en grund til, at
mange film er optaget i
Toscana. De grønne bakker og bjerge er et usandsynligt smukt syn både
forår, sommer og efterår.
Midt i bjergene ligger små
byer, der tit er bygget op af
bjergskråningerne, og her
finder du autentisk, italiensk kultur.
Besøg for eksempel Cortona, byen hvor filmen „Et
hus i Toscana“ foregår.
Den lille bjergby emmer
af charme, gode caféer,
smalle gader og små forretninger spækket med
lækre råvarer.
En anden mulighed for at

opleve ægte italiensk kultur
er at tage til byen Camucia, hvor der hver torsdag
er et stort madmarked og
desuden et stort udvalg af
tøj, sko og tasker.
FIRENZE
Det er kulturhistoriens
vingesus, du møder, når
du går rundt i Toscanas
hovedstad og står ansigt
til ansigt med alle de
velbevarede kulturskatte.
Toscana er især kendt for
Uffizi-galleriet, domkirken
og Ponte Vecchio.
LUCCA
Endnu en smuk, toscansk
by, hvor den runde bymur
er bevaret, og de smalle
gader er fyldt med eksklusive butikker, stemningsfulde caféer og restauranter.
For eksempel Giglio og
Buca di Sant’Antonio, hvor
også priserne er lavere
sammenlignet med Siena
og Firenze.
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TRANSPORT
Der er fly direkte fra København til Pisa med Norwegian. Ryan Air flyver direkte fra Billund til Pisa, der ligger ca. 200 km fra Marciano Della
Chiana. Du kan også flyve til Firenze, der kun ligger ca. en times kørsel fra stedet, men det kan være svært at finde en direkte flyafgang.

Tagliatelle
med svampe
Vil du selv lave italiensk
på den autentiske måde?
På ALTfordamerne.dk får
du opskrifter fra Mettes
madrejse til Toscana.

blevet indtaget ved et langbord på et
rustikt landsted?

Fra ferierejser til madkurser

Der er også andre gode
grunde end maden til at
tage til Toscana. F.eks. Ponte
Vecchio i Firenze.
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„Smag Toscana“ ligger ca. 1,5 km fra
byen Marciano Della Chiana, der ligger
i hjertet af Toscana en times kørsel syd
for Firenze i området mellem Siena,
Montepulciano og Cortona.
Det bliver drevet af det danske par Roald og Majbritt Solberg.
Parret har gennem mange år rejst
til Italien og er blevet mere og mere
fascineret af den italienske mad – så
fascineret, at de fik idéen til at udbyde
madkurser til danskere, der ønsker at
blive mestre i italiensk mad og opleve
stemningen i et hus i Toscana.
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