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De Smaak van Olijfolie – prijsvraag naar Le Marche
Uit de ingezonden slagzinnen heeft Maestro Events mevrouw Teel uit Franeker 
als winnares gekozen. In november reisde zij met haar man naar het dorpje 
Cartoceto. Daar werden zij gastvrij ontvangen door de eigenaars van B&B Villa 
Cartoceto en namen ze deel aan de olijvenoogst. Wilt u Italië ook beleven? 
Surf dan naar www.villacartoceto.com. 

makersSmaak

HuisKamerRestaurant
Liefhebbers van de traditionele Cucina Italiana kunnen vanaf nu hun hart ophalen  
in het nieuwe HuisKamerRestaurant aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord.  
Het menu bestaat uit traditionele streekgerechten uit Toscane en Umbrië en wordt 
door Stefania Balducci (fervent aanhangster van Slow-food) in overleg met de 
gasten samengesteld. Gasten zijn zeven dagen per week welkom. Reserveren is 
noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.pastaalpesto.com of bel met 
Stefania (06 -  486 888 28).  

Kunst & 
illy kijken
bij Art Rotterdam
Art Rotterdam is een beurs voor 
hedendaagse kunst met fotografie, 
schilderijen, beeldhouwwerk en  
keramiek. Nieuw is de uitreiking van 
De illy prize; een Nederlandse kunst- 
prijs voor de meest veelbelovende 
kunstenaar. In het weekend is er voor 
de kinderen een speciaal ‘kunstzinnig’ 
programma. Datum: 16 t/m 20 februari. 
Meer informatie: www.artrotterdam.nl. 

Bij inlevering van de bon op de site 
van De smaak van Italie ontvangt u 
€ 2,- korting op de entree. 

Righi
maakt opvallende 
entree 
Wie in Italië de betere supermarkt 
bezoekt, loopt een grote kans Righi 
tegen het lijf te lopen. Righi is een 
traditioneel familiebedrijf uit Emilia-
Romagna en al vele decennia actief in 
eigen land. Authenticiteit, kwaliteit en 
passie staan bij de familie hoog in het 
vaandel. Met een heuse Piaggio-rally in 
december zijn de authentieke Italiaanse 
hapjes door snackproducent Beckers 
nu ook naar Nederland gehaald. 
Hier heten ze Delicatezza’s. Heerlijk 
traditioneel en hartig, zo uit de diepvries 
in de oven en genieten! 




