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I forbindelse med Jespers søgen
efter nye stenhuse stopper han en
dag for cirka to år siden ved en
vinmark nær en lille bjerglandsby.
I vinmarken står en gammel
mand på en stejl skråning og beskærer sine vinstokke. Det er midt
på eftermiddagen, solen skinner
smukt igennem stokkene, og det
er fortsat meget varmt. Jesper
har set et hus i nærheden, som
han gerne vil vide lidt mere om.
Manden stopper beskæringen
og svarer smilende og venligt på
spørgsmålene. Jo, han kender da
godt huset og ved også, hvem
der ejer det. Nej, desværre er
huset ikke til salg, selvom det har
stået tomt i mere end 25 år. Hmm,
den sædvanlige historie, tænker
Jesper og undskylder for ulejligheden. Med sig i bilen har Jesper en anden gammel herre fra
området. Giovanni Branda, der
desværre nu er død. Da de kører,
fortæller Giovanni, at det var den
gamle borgmester fra Sessame.
“Han er 95 år, men som du kan
se, er han stadig i fin form. Han var
borgmester i Sessame i mere end
40 år. Han er en fantastisk mand.”
To år efter, kl. præcis 11, holder
Jesper og Erik foran indkørslen til
den gamle borgmester Cesare
Tarditos hus.
Uddrag fra bogen
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Den første danske bog om Piemonte

Igennem årene er der skrevet
mange bøger om Italien på
dansk. Bare ikke om Piemonte.
Med tanke på, at det er Italiens
næststørste region, at den ligger
i Nord-Italien, at den er ufattelig
smuk og at du her finder den
bedste mad og vin, kan det godt
undre os, hvorfor ingen andre før
har fået denne ide. Men det gør
os bestemt ikke noget. Tværtimod. For det giver os muligheden for at være de første. Det
er vi både stolte og glade over.
Denne bog er baseret på en drøm
og en kærlighed til denne, for
mange danskere, stort set ukendte
region. Det er bestemt ikke en
turistbog, men en meget personlig bog. Dette er vores Piemonte.
Det er vores historier og det er
vores billeder. Det er en bog, der
skal bruges og ikke bare stilles i
reolen. Alle historier i bogen er
historier vi selv har fundet. Vi har
selv foretaget alle interviews.
Alle personer er fotograferet
som de fremstod den dag, uden
brug af styling, regi eller kunstig
lyssætning. Billederne er taget på
stedet og er som vi oplevede det.
Alle opskrifter er originale og vi
har ikke redigeret i dem eller på
anden måde forsøgt at tilpasse
dem danske ganer. Dette er med
andre ord en meget ærlig bog.

En bog fyldt med historier om
vinen, maden, livet og menneskerne i Piemonte. Men mere
end noget andet, så er det også
en historie om at realisere en
drøm. Udgangspunktet er vores
egne oplevelser med at købe
og renovere en sten ejendom i
Piemonte. Vores erfaringer giver
vi nu videre til dig.
Bogen er inddelt i 5 dele. Vores historier og erfaringer. Fakta
om det at bygge i Italien m.m.
Historier fra steder vi har besøgt.
Fakta om Piemonte, vores byer,
maden og vinen (disser kapitler
er for overskuligheden trykt på
beige papir). Skønne opskrifter
fra restauranter vi har besøgt.
Det vil sige at du kan hygge dig
over historierne og derefter
bruge bogen som en guide når/
hvis du selv vil besøge eller bygge
i Piemonte.
Har du drømmen og er du
en ægte livsnyder, så er denne
bog lige det du har ledt efter.
Brug den flittigt og husk at
tag den med, når du pakker kufferten for at rejse til Piemonte.
God fornøjelse og husk du er
altid velkommen til at ringe eller
skrive til os.
Erik Bjørn & Jesper Remo
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Mad og vin lavet med hjertet

En af de første ting, man lærer i
Piemonte, er, at man aldrig skal
være bange for at prøve restauranter eller vingårde, der udefra
ikke ser ud af meget. Ofte gemmer der sig bag murene de største oplevelser – ikke kun fordi
maden og vinen er fantastisk,
men fordi disse steder drives af
mennesker, der har en oprigtig
passion for det, de laver. Her er
det lysten og ikke pengene, der
er afgørende.
Præcis sådan et sted er Agriturismo La Viranda i Calamandrana.
Fra Calamandrana kører man
ad den lille hovedvej mod San
Maranzo Olieveto. Man kører
nemt forbi stedet første gang,
da der ud mod vejen kun er et
meget lille skilt.
Første gang, vi holdt ude på
vejen og kiggede ind på gårdspladsen, lignede det bestemt ikke
et sted, hvor der blev serveret
noget af det bedste piemontesiske mad, du kan finde i området.

To-tre hunde slentrede hen
over gårdspladsen, et par katte
legede i græsset, og en gås løb
hen over gårdspladsen, mens den
skreg og baskede med vingerne.
Den ene hund jagede gåsen, men
den var for hurtig, og snart opgav
hunden. (Ved et senere besøg
konstaterede vi dog, at gåsen ikke
længere var der og fik at vide,
at hunden en dag havde vundet
jagten!)
Stedet kan godt virke lidt
forladt. Men det er her, du, som
en ægte livsnyder, tager en dyb
indånding og kører ind på gårdspladsen – du har nu truffet en af
de bedste og billigste – madoplevelser i dit liv!
Senere fyldes gårdspladsen
med biler, eftersom restauranten altid er fuld i højsæsonen.
Mange biler bærer nummerplader fra Milano og Torino, fordi
det er rygtedes, at her er tale om
en usædvanlig restaurant.
Stedet drives og ejes af søskendeparret Claudio og Lorella.
De etablerede stedet i 1984 og er
begge autodidakte.

Lorella står for maden og
som regel også selv for serveringen på de mindre travle dage. Alt
bliver lavet fra bunden, og kun
årstidens råvarer bliver anvendt.
Køkkenet er ikke stort i forhold
til, at restauranten kan bespise
op til 70 mennesker. Alligevel
er der aldrig lang ventetid, og
det hele kører som en velsmurt
maskine. Ingen stresser, ingen
råber. Man hygger sig sammen
med gæsterne, der sidder ved
langborde i den bagerste del af
restauranten.
Ofte ser man faderen på
82 år sidde på gårdspladsen
under det store kastanjetræ i
skyggen, mens moderen på 78
hjælper Lorella i køkkenet med
at lave frisk pasta eller gnocchi.
Her hersker fred og ro, selvom
restauranten er fyldt til bristepunktet med forventningsfulde
gæster.
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Menuen består altid af fem
forskellige antipasti, der selvfølgelig følger årstiden, 2-3 primi,
2-3 secondi, 2-3 dolce. Efterfulgt af oste, kaffe og selvfølgelig
grappa. Man spiser nøjagtig så
meget, man har lyst til og betaler
selvfølgelig derefter. Her er intet
menukort, og ingen taler engelsk.
Det er en del af charmen. Pris pr.
person svinger fra 15-30 euro.
På stedet serveres kun den
vin, som Claudio dyrker. Men
det skal man bestemt ikke være
ked af! Claudio er en fantastisk
person, der laver nøjagtig den
vin, han selv kan lide at drikke.
Født og opvokset i Calamandrana
begyndte Claudio allerede som
fire-fem-årig at hjælpe bedstefaren med at lave vin.
Med sit store krøllede hår
og sit lange skæg ligner Claudio
mest af alt en trold – han går
aldrig i andet end kedeldragt
eller en gammel skjorte og alt
for store bukser, der bliver holdt
oppe af et par seler.
Under vores fotografering
spørger vi ham, om han ikke kan
skifte til kedeldragten.
“Det er ikke sæson for at gå
med kedeldragt,” svarer Claudio.
Vi undrer os lidt over svaret,
men finder senere ud af, at
Claudio kun har kedeldragt på,
når der skal sprøjtes i vinmarkerne.
Til gården hører knap 10 HA
jord, der giver mulighed for at
producere op til cirka 70.000
flasker – Claudio producerer kun
cirka 30.000 flasker. De druer
han ikke selv anvender, sælger
han til en af kooperativerne.

Spørger man Claudio, hvorfor
han ikke producerer flere flasker,
svarer han: “Skal jeg producere
40.000 flasker mere, så skal jeg
gå på kompromis med kvaliteten
for at sænke prisen. Det er det,
markedet efterspørger. Det gider
jeg ikke. Jeg laver 30.000 flasker
vin, som jeg kan lide, og som jeg
kan sælge. Basta.”
I området er der ikke tradition for at dyrke Pinot Nero-druen. Dels er det en vanskelig og
ustabil drue, dels er de generelle
jordbunds-forhold ikke ideelle.
Dette er Barbera-land. Men det
gælder ikke for Claudio. Han
elsker Pinot Nero-druen og de
udfordringer, den giver ham.
“Ellers bliver det for kedeligt,” som han siger.
Vinen, han producerer,
hedder “Vignot” og skal ligge
minimum to år på fad og to år
på flaske, før den lanceres. Ifølge
Claudio er det alt for tidligt, men
efterspørgselen er så stor.
“Den burde ligge seks-otte
år, men vi skal jo også have råd
til cigaretter,” som Claudio siger,
mens han griner i skægget.
Claudio arbejder meget,
drikker meget vin, og cigaretten
hænger fra mundvigen stort set
hele dagen.
Lægen har sagt til Claudio,
at han burde holde mindst en
måneds ferie, hvortil Claudio
svarede: O.k., men over hvor
mange år?”
Skal vi komme med et godt
råd til alle, der besøger Piemonte
for første gang, så må det være, at
de skal unde sig selv den oplevelse
at bestille bord på La Viranda.
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Herlige retter fra La Viranda

VITELLO TONNATO
Kalvekød i tunsauce

GNOCCHI FATTI IN CASA
Hjemmelavede Gnocchi

Opskrift til 4 personer

Endnu en variation over en af Piemontesernes storfavoritter – denne gang

CONIGLIO ARROTOLATO
Farseret kanin med bacon og
krydderurter
Opskrift til 4 personer

600 g kalvetyksteg

med smeltet ost. Alternativt kan de

1 helt pillet løg og 1 stængel bladselleri

små, delikate kartoffelkugler serveres

1 udbenet kanin (bed evt. slagteren om

1 gulerod og 2 hele pillede fed hvidløg

med en god hjemmelavet tomatsauce

at gøre det)

4 nelliker og 4 friske laurbærblade

eller en ragu.

100 g bacon i skiver

hele peberkorn
rosmarin

100 g finthakket kalvekød
Opskrift til 6-8 personer

finthakket hvidløg
finthakket salvie

salt
½ l hvidvin

1 kg kartoffelmos

finthakket rosmarin

bouillon eller vand

100-300 g blødt hvedemel (type 00)

30 g smør

smeltet smør

1 glas tør hvidvin

100 g tun i olie

fontina-ost eller anden blød ost, der

ekstra-jomfruolivenolie

6 hakkede ansjosfileter

egner sig til smeltning

salt
peber

20 g kapers
3 hakkede hårdkogte æg

Fremgangsmåde:

4 spsk ekstra-jomfruolivenolie

Kartoflerne koges, pilles og moses i en

Fremgangsmåde:

lidt siet væde fra kalvekødet

skål. Bland højst 300 g mel i, endelig

Læg den udbenede kanin på et stort

evt. lidt bredbladet persille

ikke mere, så bliver gnocchi’erne for

skærebræt og bank den helt flad med

hårde. Omvendt koger de ud, hvis man

en kødhammer. Drys med salt og peber

Fremgangsmåde:

tilsætter for lidt mel. Man får håndelaget

og læg baconskiver over. I en skål

Læg kødet i en gryde med løg, selleri-

efter at have prøvet et par gange! Rul

blandes kalvekød med hvidløg, salvie,

stængel, gulerod, hvidløg, peberkorn,

dejen ud i lange stænger og skær dem

rosmarin, salt og peber. Fordel farsen

nelliker, rosmarin, laurbærblade og salt.

ud i gnocchi på ca. 2 cm i længden.

over kaninen, rul den sammen og snør

Hæld hvidvinen ved og spæd op med

Tryk hver enkelt med en gaffel, så de

den med hvidt bomuldsgarn. Brun

vand eller bouillon, så kødet er helt

får et fint stribet mønster.

kødet i smør i en stegegryde, tilsæt salt

dækket af væde. Kog ved svag varme i

Kog gnocchierne i spilkogende vand

og peber og hæld hvidvinen ved. Læg

ca. 1 ½ time og lad derefter kødet svale

indtil de stiger op til overfladen. Fang

låg på gryden og steg videre ved jævn

af i gryden. Filtrer herefter den kolde

dem med en hulske og hæld smør og

varme til kødet er mørt. Den farserede

væde gennem en si. Kom tunfisken

smeltet ost over. Server straks!

kanin skæres i skiver og serveres med

i en skål med æg, ansjosfileter samt

stegeskyen, der evt. kan fortyndes med

halvdelen af kapersene og blend med

en smule kogende vand.

en stavblender. Tilsæt skiftevis lidt
olivenolie og lidt væde fra kalvekødet til
blandingen får den helt rigtige cremede
konsistens. Skær kalvekødet i tynde
skiver og anret dem på et serveringsfad
med tunsaucen over. Pynt med kapers
og lidt bredbladet persille.
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Herlige retter fra La Viranda

BAVARESE AL MOSCATO
Bavarese med moscato-vin
En drøm af en dessert, der smelter på
tungen.
Opskrift til 8 personer
½ l moscato d’Asti
6 æggeblommer
150 g sukker
2 blade husblas
330 g flødeskum
Fremgangsmåde:
Udblød husblassen i koldt vand. Pisk
æggeblommer og sukker hvidt og
skummende i en skål. Hæld vin i, lidt
efter lidt, og hæld blandingen over i
en kobbergryde. Lad cremen koge
langsomt op under konstant omrøring.
Smelt husblassen over svag varme
og rør den i. Tag skålen af varmen og
lad blandingen køle af. Pisk fløden til
skum og vend den forsigtigt i den kolde
creme. Fugt en form med koldt vand,
hæld zabaionecremen i og stil den i køleskabet i mindst 4 timer. Sæt formen i
kogende vand nogle få sekunder inden
desserten vendes ud på et kagefad.

17

Erik Bjørn, f. 1964. Uddannet reklamefotograf 1988. Bor i Taarbæk
nord for København.
Driver til dagligt fotograffirmaet,
Erik Bjørn & Kompagni A/S.

Jesper Remo, f. 1963. Tidligere professionel fodbold spiller og reklamebureau direktør.
Bor i dag i Italien og driver virksomheden House-in-Piemonte.
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Familien Bjørn gjorde det mange danskere drømmer om, men som
de færreste tør kaste sig ud i. De købte en gammel ruin i Piemonte og
gennemrenoverede ejendommen.
Denne bog fortæller deres historie og kommer også med gode råd og
tips til, hvorledes du kommer nærmere drømmen.
Sammen med sin gode ven Jesper Remo, der i sin tid hjalp familien
med at realisere drømmen, drager Erik Bjørn ud for at opleve noget
af det, der gør Piemonte til så vidunderlig en region. Bogen fortæller
således også om livet, byer, steder, maden, vinen og ikke mindst menneskerne i Piemonte.
Holder du af Italien og går du med drømmen, så vil du elske denne bog!

www.muusmann-forlag.dk
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