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Wijn op de piste
In het zonnetje skIën In een schItterend berglandschap met een goed glas wIjn In je ene 
hand en een door topchefs gemaakte amuse In de andere? In zuId-tIrol kan het!

beeld Südtirol Marketing

après-ski hoort bij skiën als de derde helft bij een 
potje voetbal en de negentiende hole bij golf. Het 
is altijd gezellig en voorzien van een hapje en een 
drankje. Maar in de italiaanse dolomieten vul-
len ze de après-ski nu wel op een heel bijzondere 
manier in. in het land van Ferrari en modestad 
Milaan is stijl en klasse de norm. dus is het beste 
van het beste op culinair gebied liefdevol de ber-
gen op gesjouwd.

de dolomieten – door UNeSCo uitgeroepen tot werel-
derfgoed – liggen (deels) in de meest noordelijke pro-
vincie van italië: Zuid-tirol. Je kunt hier fantastisch 

skiën in een netwerk van 1200 kilometer aan pistes, 
dolomiti Superski genaamd. van makkelijke ‘baby-
weides’ tot spannende crosscountry parkoersen, ze 
zijn allemaal met één pas te bereiken. tel daarbij een 
sneeuwgarantie van bijna honderd procent op en het 
feit dat de zon zich hier zo’n driehonderd dagen per 
jaar volop laat zien, en de keuze voor een wintersport-
vakantie is snel gemaakt.

ItalIë met een twIst
Het is sowieso goed toeven in Zuid-tirol, waar het 
italiaanse dolce vita samenleeft met duitse Gründ-
lichkeit en ladinische tradities. er worden dus 

ook drie talen gesproken: italiaans, duits en ladi-
nisch. dat zie je onder andere duidelijk terug in de 
plaatsnamen Südtirol (de duitse) en alto adige (de 
italiaanse benaming van Zuid-tirol). 
ook de lokale keuken is beïnvloed door deze bij-
zondere mix van culturen. door de koude winters 
kun je op stevige kost rekenen, waarin toch altijd 
het italiaanse gevoel voor stijl en elegantie door-
gevoerd is. dus vind je er Schlutzkrapfen: ravioli 
gevuld met spinazie en kaas. Maar ook veel knoe-
dels: bollen van brooddeeg met Südtiroler ‘speck’ 
(een licht gerookte rauwe ham die – geheel terecht 
- de trots van de streek is) of spinazie en overgoten 

met boter en Parmezaanse kaas. typisch italiaanse 
gerechten als spaghetti en risotto staan overal op 
de kaart, gebroederlijk naast schotels met polenta, 
zuurkool en goulash. 
daarnaast - je zou het haast vergeten wanneer je op 
de besneeuwde toppen van de dolomieten staat - 
wordt hier fantastische wijn gemaakt! de bergen, de 
vruchtbare grond en de vele zonuren zijn een feestje 
voor de druivenrassen die hier groeien. er zijn 
bekende druivenrassen aangeplant als chardonnay 
en merlot, maar de streek kent ook drie inheemse 
soorten, waarvan de bekendste wel de unieke 
gewürztraminer is. Minder bekend zijn de druiven-
rassen lagrein en schiava/vernatsch, beide rood, 
waarvan gelijknamige wijnen worden gemaakt, die 
niet zelden een prijs in ontvangst mogen nemen. 

skIën met smaak
Het beste uit de streek komt samen tijdens het 
festival ´Skiën met smaak´ in alta Badia, waar 
hoog in de bergen gedurende het hele skisei-
zoen allerlei evenementen worden georganiseerd 

rondom lokale culinaire producten en de verwer-
king ervan in de lekkerste gerechten. Zo worden 
typische Zuid-tiroler lekkernijen geserveerd… 
tijdens het skiën. en het zijn niet de minsten die 
het fingerfood, voor de gelegenheid omgedoopt tot 
slope food, op de piste verzorgen: Norbert Nieder-
kofler sprokkelde met zijn kookkunsten al twee 
Michelinsterren bij elkaar in restaurant St. Huber-
tus in San Cassiano, arturo Spicocchi van la Stüa 
de Michil in Corvara kookte reeds één ster uit de 
hemel en datzelfde geldt voor Fabio Cucchelli van 
la Siriola in San Cassiano. er komen ook een hoop 
chefs uit andere streken en zelfs landen deze kant 
op om hun kunsten op de piste te vertonen, zoals 
onze eigen dennis van dop van restaurant Hof-
stede Meerzigt in Zoetermeer. dat gaat overigens 
niet alleen over hun kookkunsten; ze zullen ook 
hun krachten meten op de lange latten tijdens de 
Chef’s Cup… 

Geen patat met worsten of broodje ham dus terwijl 
je genietend van de zon en het uitzicht je rust pakt 

en de nodige calorieën tot je neemt (en, vooruit, 
ook een beetje aan je teint werkt…). en ook geen 
warme choco, want de door topchefs bereidde 
gerechten worden natuurlijk begeleid door de wij-
nen uit de streek, voor jou uitgekozen door de beste 
sommeliers. en alsof dat nog niet genoeg is wordt 
het skiseizoen in alta Badia beëindigd met een 
waar hoogtepunt! tijdens de Wine Ski Safari op 17 
maart 2013 worden de beste wijnen uit Zuid-tirol 
naar 2000 meter hoogte gebracht voor een proeve-
rij. ook zullen brood, kaas en spek niet ontbreken 
tijdens het proeven. dat is maar goed ook, want 
behalve dat die zo smaakvol zijn in deze regionen 
is het leggen van een bodempje niet onverstandig 
als je weer de ski´s onderbindt… dus: geniet, ski 
voorzichtig en break a leg!

vaNaF 2 deCeMBer 2012 tot eN Met 17 Maart 2013 
kUN Je GeNieteN vaN de eet- eN driNkFeStivitei-
teN oP de PiSteS vaN alta Badia.  kiJk oP WWW.
altaBadia.orG, WWW.CHeFSCUP.it eN WWW.SUedti-
rol.iNFo/Nl voor Meer iNForMatie. 


