
i t a l i Ë  maga z i n e94

MANGIARE

AllEs ovER 
RIsottoNiks lekkerder dan een goed glas wijn bij de Italiaanse 

maaltijd, maar de juiste wijn bij een gerecht vinden kan 
nog wel eens een uitdaging zijn. Vini Divini geeft Italiaanse 
wijncursussen, waaronder ‘Italiaanse wijn en spijs combi-
neren’. In twee cursusavonden komen  verschillende 
smaakkenmerken en Italiaanse theorie over wijn-spijs-

combinaties aan bod. Uiteraard 
komt er ook een aantal wijnen 
op tafel, want wat is een 
 wijncursus zonder proeverij? 
Het is ook mogelijk om aan  
één van de twee avonden deel 
te nemen.
VINI  D IV IN I ,  I tal IaaNse wI jN  

eN sp I j s  combINereN,  

VaNaf €  50,  eerstVolgeNDe 

startDatUm 11  NoVember, 

www.VINID IV IN I .Nl.

De gedraaide vorm van deze fruitschaal van alessi uit  
de koker van de australische designer adam cornish is 

geïnspireerd op de schelp van het ‘levende fossiel’ 
 Nautilus. Deze  versie in roestvrij staal is helder als een 
spiegel en vormt een opvallende centrepiece op de eet-

tafel. ook verkrijgbaar met een witte finish.
aless I ,  scHaal tr IN Ity,  VaNaf €  105 ,  www.aless I .Nl.

Via de panettoneshop  
van Italian concept store  
Il sogno kunt u een 
authentieke Italiaanse 
panettone zo op de deur-
mat laten bezorgen. leuk 
voor de kerst, als cadeau 
of gewoon voor uzelf.  
Il sogno importeert de 
panettones rechtstreeks 
uit piemonte. Het oor-
spronkelijk uit milaan 
afkomstige, cakeachtige 
brood is traditioneel 
gevuld met gekonfijte 
vruchten en rozijnen, 
maar tegenwoordig zijn er 
nog veel meer varianten 

verkrijgbaar. met perzik en 
pure chocolade bijvoor-
beeld. Buon Natale!
I l  sogNo,  paNettoNe, 

VaNaf €  3 ,50,  

www.paNettoNe-sHop.Nl. 

 
 
 

DEsIGN 
MEt EEN twIst 

Tutto Risotto is het nieuwste kookboek van culinair 
 publiciste florine boucher, met tutto over het inmiddels 
ook in Nederland zo populaire Italiaanse rijstgerecht:  
van de oorsprong ervan tot de huidige rijstteelt en 
 verschillende kooktechnieken. Het boek is rijk geïllustreerd 
met onder andere historische foto’s van de Italiaanse rijst-
teelt, en met tachtig recepten voor traditionele risotti 
helpt boucher u ook in de keuken op weg.
florINe boUcHer,  TuTTo  R I soTTo,  U ItgeVerI j  pH Il Ippe 

boUcHer,  I sbN 9789070462307,  €  29 ,50.

tekst eveline kist

Veni, vidi, vini 

Panettone 
di Piemonte 

Wilt u kans maken op  
een panettone XL  
(van maar liefst 3 kg!)  
ter waarde van € 79,50? 
Ga dan naar 
www.italiemagazine.nl 
en vul uw gegevens in 
bij Mail & Win. 

maIl 
      win


