
Nieuwbrief Casa del Porticato              Oktober 2013  

 

Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 

Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief, boordevol weetjes over Italie en ons trotse bezit, Casa del 

Porticato in Borgo val di Taro (Pr), Emilia Romagna, Italia. 

 

 

Wordt “member” van onze Casa del Porticato website en blijf actueel op dehoogte van alle 

ontwikkelingen, aanbiedingen en reisadviezen.   Word hier lid (member) van onze website  

 

http://www.casadelporticato.com/WEBPROTECT-memberinfo.htm
http://www.casadelporticato.com/WEBPROTECT-memberinfo.htm


 

Het zomerseizoen is alweer bijna voorbij:  begin oktober komen de laatste huurders in ons 

huis Casa del Porticato. In november zullen we het huis voor de winter gaan sluiten. De 

planten naar binnen, de palm afgedekt, de verwarming op 6 graden en het water afgesloten. 

Pas in maart 2014 openen we weer voor het nieuwe verhuurseizoen.  

Veel huurders hebben ook weer deze afgelopen zomer van ons huis kunnen genieten en aan 

de recensies en waarderingen te zien in het gastenboek op onze website en op Zoover en 

Tripadvisor, hebben de gasten het inderdaad erg naar hun zin gehad.  Ook wij zelf zijn dit 

jaar alweer enkele malen naar Italie afgereisd. Het klimaat, het heerlijke eten, de rust (en als 

je wilt, de reuring in de buurt),  het wild wat we weer gezien hebben (zwijnen, dassen, 

herten)en niet in de laatste plaats ons heerlijke buitenterras met uitzicht over de vallei, is 

wat ons bijzonder aantrekt.  

 

 

In september tijdens onze vakantie hebben we Parma, Salsomaggiore, Fidenza en Pontremoli 

bezocht en we hebben een aantal vrienden te logeren gehad. 

Op onze website hebben we weer een paar foto-albums met legio foto’s toegevoegd. 

 

 



 

Italie, Borgo val di Taro, sept 2013….…. In een gehuurde Fiat 500 …. Het ultieme Italië gevoel 

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand september is weer te vinden op onze 

website: http://www.casadelporticato.com/receptvandemaand.htm 

Klik op deze pagina op de link voor oudere recepten en u krijgt de printversie van het recept 

op PDF formaat en een verzameling van alle eerdere recepten van de maand te zien. 

    Recept van de maand oktober 2013: Zuppa Inglese 

http://www.casadelporticato.com/receptvandemaand.htm


Wist u dat er een speciale Facebook pagina bestaat voor Italie liefhebbers en voor Nederlanders 

die in Italie wonen, een Italië passie hebben of Italië vaker bezoeken?  
 

https://www.facebook.com/groups/nederlandersinitalie/?hc_location=stream 
 

Wat is er allemaal te doen in de buurt van ons huis Casa del Porticato?    Klik op:  Dagtrips 

 

Pontremoli, prachtig plaatsje op 30 km van Borgo val di Taro 

 

 

Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor  

  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/nederlandersinitalie/?hc_location=stream
file:///C:/Users/Gilsd/Documents/Porticato%20huur/Tips%20dagtrips%20casa%20del%20Porticato.pdf
http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis
http://www.flipkey.com/o/480302/
http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis


Vergeet niet onze Casa del Porticato Facebook pagina te “liken” en te “sharen” ……. 

https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-

Italia/101218453316706?ref=hl 

Zie onze blog:    http://www.casadelporticato.com/apps/blog/ 

 

Boek hier uw tickets en uw huurauto:   http://www.worldticketcenter.nl/ 

Kijk verder op onze membersite hoe u relatief goedkoop ons huis kunt bereiken en in ons huis een 

week of lang weekend kunt verblijven. Hoe u kunt genieten van een zorgeloze vakantieweek of lang 

weekend in ons vakantiehuis Casa del Porticato….. Boek nog voor een weekend of week in oktober of 

alvast voor 2014. 

 

De beste pizza van Nederland  

In april 2013 j.l. deden mamma Marie en zoon Danilo van pizzeria Pinsa’s in Amsterdam mee 

aan het World Pizza Championship 2013, dat – uiteraard – werd gehouden in Italië. Ze 

keerden beiden met heel wat certificaten huiswaarts, maar het mooiste resultaat was toch wel 

dat hun pizzeria werd verkozen tot de beste van heel Nederland en de elfde plek wist te 

bemachtigen op de wereldranglijst van pizzeria’s over de hele wereld. 

 De conclusie is duidelijk: de pizza van Pinsa’s is buonissima – zo lekker hebben we in 

Nederland inderdaad nog nooit een pizza gegeten. Het is jammer dat we via het filmpje de 

smaak niet over kunnen brengen. Daarvoor moeten jullie echt zelf naar Pinsa’s, aan de 

Spaarndammerstraat 772 in Amsterdam. Bestel een Margherita, nog altijd de koningin onder 

de pizza’s, of een van de vele variaties die Danilo en Marie hebben bedacht. Het is wel aan te 

raden te reserveren, zeker in het weekend – het succes op het WK Pizza is niet onopgemerkt 

gebleven.  

Het geheim van het succes? Dat houdt Danilo uiteraard voor zichzelf. Al wil hij wel 

verklappen dat de pizza bij Pinsa’s vooral zo speciaal is omdat hij voor het maken van het 

pizzadeeg een van de betere mixen van Italiaanse meelsoorten gebruikt; met soja-, graan- en 

rijstmeel die allemaal biologisch worden geproduceerd. Het meel heeft bovendien 48 tot 72 

uur rustig kunnen rijzen, wat de verteerbaarheid ten goede komt. De met de hand gerolde 

pizza is dun, knapperig, licht verteerbaar, laag in caloriegehalte maar bovenal met recht de 

lekkerste pizza van Nederland! 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-Italia/101218453316706?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-Italia/101218453316706?ref=hl
http://www.casadelporticato.com/apps/blog/
http://www.worldticketcenter.nl/
http://www.casadelporticato.com/apps/blog/show/29275291-de-beste-pizza-van-nederland


Pizzeria La Mimosa 

Op 5 km van ons huis in het gehucht Baselica, bevindt zich, genesteld tegen de kerk in de 

oude pastorie, Pizzeria La Mimosa. Nonna Aurelia kookt er de sterren van de hemel. Eerlijke 

en simpele boeren-keuken, met verse ingrediënten uit de omgeving. Hier eet je wild het hele 

jaar door, zoals wild zwijn, parelhoen en hert. Paddestoelen in het seizoen, bosvruchten uit het 

bos en groenten van eigen kweek. De Tiramisu is goddelijk. Je eet hier voor 30 euro per 

persoon, voorgerecht, hoofdgerecht, toetje, water, wijn en koffie. De pizza’s uit de steenoven 

van Ivan zijn onnavolgbaar lekker (tussen de 6 en 8 euro). De mensen zijn uiterst gastvrij en 

vriendelijk. 

                                
      

  

 

Het team van Mimosa: vlnr zoon Ivan, Nonna Aurelia en Franca 

  

 

Saluti, ci vediamo in Italia……. Dio en Raymond 


