
Nieuwbrief Casa del Porticato              September 2013  

 

Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 

Hierbij alweer de 2e 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  

 

Casa del Porticato…. 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. 

 

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 
 

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

 

Cinqueterre:  het best te bereiken met de boot vanaf La Spezia  (1 uur van ons huis)  

 

 

Strand: Baia Blu, Lerici (1 uur van ons huis) 

file:///C:/Users/Gilsd/Documents/Porticato%20huur/Tips%20dagtrips%20casa%20del%20Porticato.pdf


Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor  

  

 

 

 

 

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 

 

Ons terras is een oase van rust: geniet van de stilte, het ruisen van de bomen en het riviertje 

in het dal. Af en toe wordt de stilte doorbroken door de schreeuw van een zwijn, de balts van 

een hert, het fluiten van vogels, het zoemen van bijen of het blaffen van een hond, die in de 

verte een boerderij bewaakt. Lees een boek van een Italiaanse schrijver in de schaduw van de 

bomen, terwijl je aan je glaasje wijn nipt: beleef nabij, maar van een afstand het boerenleven 

of de bezigheden van de buren. Geniet van het wijdse uitzicht over de vallei en de heuvels, de 

bloemen en planten op het terras en snuif de landelijke geuren op of de geur van het vers-

gemaaide gras en hooi. 

 

 

http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis
http://www.flipkey.com/o/480302/
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.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis


Bericht van onze blog:    http://www.casadelporticato.com/apps/blog/ 

Afgelopen mei heb ik wat planten gezaaid in onze wijntonnen aan de voor en achterkant van 

het huis... deze dreigen de palm en de Camelia (de oorspronkelijke planten in deze tonnen) te 

overwoekeren..... ze doen het dus prima.  Als we er in september zijn wordt het verpotten! 

 

Op het terras groeit en bloeit ook alles naar wens: 

 

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

http://www.casadelporticato.com/apps/blog/
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…..  

 

Parma, prachtige cultuur- en winkelstad op slechts 40 minuten autoreistijd van Casa del 

Porticato.  

 

  

                                

      

Fidenza Outlet stores: 1 uur van ons huis….. 

Zie ook ons fotoalbum: 

http://www.casadelporticato.com/apps/photos/album?albumid=13454264 

 

 

 

http://www.casadelporticato.com/apps/photos/album?albumid=13454264
http://www.fidenzavillage.com/it/home/home


Hoe maak je een verfrissende SPRITZ ? 

Spritz een gegarandeerde hit  .... veel gedronken op Italiaanse terrassen. Ook thuis op warme 

dagen is deze enigszins bittere en sprankelende cocktail een fijne dorstlesser. 

                   

  

Ook veel gezien en gedronken momenteel is de "Hugo" (uit Alto Adige / Zuid Tirol):  

 

Het sprankelende zomeraperitief met vlierbloesemsiroop, mousserende wijn, bruiswater, een 

schijfje citroen en muntblaadjes is afkomstig uit Bolzano in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het 

recept:   

- 20 ml vlierbloesemsiroop (verkrijgbaar bij natuurwinkels), - 150 ml prosecco, - verse 

muntblaadjes, - stukje citroenschil / schijfje appel, - scheutje bruiswater 

Om de Hugo te drinken op zijn ‘Zuid-Tirools’ is het van belang dat alle ingrediënten gekoeld 

zijn. Doe wat ijsblokjes en de vlierbloesemsiroop in een groot wijnglas en schenk er de 

mousserende Italiaanse wijn bij. De finishing touch bestaat uit het toevoegen van een 

citroenschil of appelschijfje en enkele muntblaadjes. Roer voorzichtig een paar keer in het 

glas en klaar is de home made Hugo (eventueel met een scheutje bruiswater voor een extra 

fris accent). Salute! 

  

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


