
THOMA’STHOMA’STHOMA’STHOMA’S    

RECEPTRECEPTRECEPTRECEPTENBOEKJEENBOEKJEENBOEKJEENBOEKJE    
 

Thoma van Eyck deed in 2018 een werkstage in Italië. 

Bij Tenuta Cocci Grifoni om precies te zijn. Naast werken in 

de wijngaard en kelder, heeft hij de opdracht gekregen om 

een essay te schrijven over het bedrijf en de topdruif 

pecorino. Dit essay kunt u lezen op onze website.  

 

In het kader van Thoma’s reis willen we de Colle Vecchio 

van Cocci Grifoni, gemaakt van 100% pecorino, eens extra 

in de schijnwerpers zetten. De wijn is afkomstig uit een 

wijngaard met dezelfde naam nabij Offida, in het zuiden 

van de Marken, aan de Adriatische kust. De lokale 

pecorinodruif voelt zich uitstekend thuis op de heuvels van 

klei en zand.  

 

In september worden de druiven volledig handmatig 

geoogst. De alcoholische gisting vindt plaats in roestvrij 

stalen vaten. De rijping van de wijn geschiedt eveneens in 

stalen cuves, gevolgd door een verdere periode van rijping 

in de fles. 

 

Met zijn stalige mineraalrijke aroma en volle, complexe 

smaak is de Colle Vecchio perfect gezelschap voor 

kruidige visgerechten kruidige visgerechten kruidige visgerechten kruidige visgerechten met bijvoorbeeld venkel, olijfolie en 

salsa verde. Ook is de wijn fantastisch bij konijn konijn konijn konijn 

‘cacciatore’‘cacciatore’‘cacciatore’‘cacciatore’ of een pasta cacio e pepepasta cacio e pepepasta cacio e pepepasta cacio e pepe, de hipste en 

simpelste pasta ooit: een gerecht met pecorino (de kaas 

dan) in de hoofdrol, maar dat is toeval! 

 

In dit boekje treft u nog vier recepten aan, allen passend 

bij de Colle Vecchio. 

 

Smakelijk! 

 



OLIVE FARCITE ASCOLANEOLIVE FARCITE ASCOLANEOLIVE FARCITE ASCOLANEOLIVE FARCITE ASCOLANE    

GEVULDE OLIJVEN GEVULDE OLIJVEN GEVULDE OLIJVEN GEVULDE OLIJVEN     

 

Dit idee vond ik in een receptenboek over pecorino: 

gevulde olijven. In de Marken gebruiken ze groene 

Ascolano-olijven, maar andere (zeer) grote, groene olijven 

werken net zo goed. Het recept is eenvoudig, maar wel een 

priegelwerkje.  

 

IINGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTEN    (voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)    
 

24 olijven 

 250 gr gehakt (kalf, varken of rund, of een combinatie) 

300 gr broodkruim (eventueel Panko) 

Soffritto: 1 ui, 1 wortel, 60 gr bleekselderij, fijngehakt 

3 eieren, losgeklopt 

Nootmuskaat 

50 gr Parmezaanse kaas 

2 citroenen 

Zout en peper 

    

METHODEMETHODEMETHODEMETHODE    

Haal voorzichtig de pit uit de groene olijven (of koop olijven 

zonder pit!). Braad in een koekenpan het gehakt met 

soffritto (fijngesnipperde ui, wortel en selderij – de heilige 

Italiaanse drie-eenheid) tot de groenten zacht zijn en het 

vlees mooi bruin. Laat iets afkoelen en doe het mengsel 

dan in een kom samen met een derde van de eieren, wat 

geraspte citroenschil, nootmuskaat, zwarte peper en 

Parmezaanse kaas. Vul de olijven met het vleesmengsel en 

rol ze daarna door de bloem, het losgeklopt ei en 

vervolgens broodkruim. Frituur of bak de balletjes in olie 

tot ze mooi goudbruin zijn. Serveer met wat partjes 

citroen. Een glas pecorino erbij en de borrel is compleet. 

    

    

    



PASTA PUTTANESCAPASTA PUTTANESCAPASTA PUTTANESCAPASTA PUTTANESCA    
 

Dit is een variatie op het bekende pastagerecht (letterlijk: 

spaghetti op hoerenwijze!). Afhankelijk van de streek 

wordt er ansjovis gebruikt, of juist geen vis. Voor mijn 

versie gebruiken we makreel uit blik, maar een andere 

Nuri-variant kan ook! 

    

INGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTEN    (voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)    

2 blikjes Nuri makreel in tomatensaus  

500 gr spaghetti of linguine 

1 teen geperste knoflook 

2 el kappertjes 

1 verse rode peper, fijngesneden 

handvol cherrytomaatjes, gehalveerd 

handvol zwarte olijven, ontdaan van pit 

verse basilicum 

Parmezaanse kaas, geraspt 

2 el olijfolie 

    

METHODEMETHODEMETHODEMETHODE    

Kook de pasta ‘al dente’. Bak intussen in een koekenpan 

de knoflook en de rode peper in de olijfolie en voeg de 

tomaatjes, olijven en kappertjes toe. Maak de stukken vis 

klein en voeg dit samen met de tomatensaus uit het blik 

toe aan de pan. Laat de saus niet meer doorkoken. Giet de 

pasta af en voeg, met eventueel wat kookvocht, toe aan de 

saus. Voeg tenslotte de kaas en de gescheurde blaadjes 

basilicum toe. 

 

 



CAMPOFILONE CAMPOFILONE CAMPOFILONE CAMPOFILONE AL RAGÙ BIANCOAL RAGÙ BIANCOAL RAGÙ BIANCOAL RAGÙ BIANCO    
 
EIERPASTAEIERPASTAEIERPASTAEIERPASTA    MET WITTE RAGOUTMET WITTE RAGOUTMET WITTE RAGOUTMET WITTE RAGOUT    

 
Dit recept wordt traditioneel gemaakt met 

campofilonepasta, uitgevonden in de abdij van jawel, 

Campofilone door Benedictijner monniken. Het beste 

resultaat krijgt u met huisgemaakte pasta, maar met een 

goede eierpasta (bijv. papardelle van De Cecco of Barilla) 

mag het resultaat er ook zijn. 

    

INGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTEN    (voor 4 pers(voor 4 pers(voor 4 pers(voor 4 personen)onen)onen)onen)    

300-400 gr eierpasta 

1 sjalotje, fijngehakt 

50 gr gerookt spek of pancetta 

200 gr konijnenvlees, in blokjes 

50 ml slagroom 

1 eigeel 

50 gr pecorinokaas 

Extra vergine olijfolie 

Zout en peper 

    

METHODEMETHODEMETHODEMETHODE    

Bak het vlees samen met het sjalotje en het spek mooi 

bruin. Voeg zout en peper naar smaak toe. Kook intussen 

de pasta beetgaar (bij verse pasta duurt dat nog geen 

minuut!). Meng in een kom de slagroom, het eigeel, de 

kaas met een beetje zout en peper tot een romige massa. 

Giet de pasta af en voeg bij het vleesmengsel, samen met 

de room. Roer voorzichtig om en serveer direct met wat 

extra geraspte pecorinokaas. 



FRITTURA DI PARANZAFRITTURA DI PARANZAFRITTURA DI PARANZAFRITTURA DI PARANZA 

 
GEFRITUURDE VISGEFRITUURDE VISGEFRITUURDE VISGEFRITUURDE VIS    

 
Weinig gerechten zijn zo smaakvol en eenvoudig als deze. 

Verse vis, simpel gefrituurd. Je vindt frittura di paranza 

langs de hele Italiaanse kust, van Puglia tot in de havens 

van Venetië. 

    

INGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTENINGREDIËNTEN    (voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)(voor 4 personen)    

1 kg verse vis, bijv. rode mul, makreel, kabeljauw, garnalen 

en inktvis 

300 gr bloem 

750 ml frituurolie (zonnebloem of arachide) 

Citroenen 

Zout en peper 

    

METHODEMETHODEMETHODEMETHODE    

Verhit de olie tot 180 ºC. Snijd de vis in hapklare stukken 

en de inkvis in ringen en breng op smaak met zout en 

peper. Haal de vis door de bloem zodat ze goed en volledig 

bedekt zijn. Schud de overtollige bloem eraf. Frituur de vis 

in kleine porties in ongeveer 1 tot 2 minuten mooi 

goudbruin. Laat de vis uitlekken op keukenpapier en 

serveer met lekker veel partjes citroen en een ijskoud glas 

pecorino. 

 

Voor een extra woweffect en ‘crunch’, frituur wat rauwe, 

doormidden gebroken spaghettislierten voor 1 minuut op 

180 ºC! 

    


