
   En resa för   FINSMAKARE                 

 Medelhavsdienten och de antika vinerna

i Kalabrien och Kampanien 

13 – 20 juni 2020

En resa till Kalabrien som för 3000 år sedan kallades Enotria, vinets land, och Kampanien ett land
som alltid har varit känt för sin produktion av mozzarella och mat av hög kvalitet. Låt oss upptäcka
smakerna från Medelhavsdieten i kombination med prestigefyllda viner, aromerna av land, bergs-
och skaldjursköket och kockarnas kreativitet. Dessa kommer att vara huvudingredienserna i vår mat
–  och  vinresa  berikad  med  historiska  och  kulturella  skatter,  naturskönheten  i  två  av  de  mest
intressanta Nationalparkerna i Italien och den förtrollande Amalfikusten. 

             



Dag 1. Calabria - Altomonte – Chef Enzo Barbieri

Efter ankomst till  Neapel börjar vår resa och vår vecka ägnad åt smaken. Ett stopp för en  lätt
lunch och så fortsätter vi  mot Kalabrien där vi anländer till Altomonte. Den medeltida byn
inbäddad  bland  böljande  kullar  täckta  mest  av  persikeodlingar,  blandat  med  olivlundar  och
vingårdar,  har  alltid  varit  känd  för  sina  utmärkta  jordbruksprodukter  och  det  fina  köket.  Att
välkomna oss är  Enzo Barbieri, den välkända kocken som tar emot gäster och internationella
experter som är nyfikna på att smaka hans specialiteter som kommer från de enkla ingredienserna i
Medelhavsdieten,  beredda  och  berikade.  Ikväll  väntar  oss  en  middag där  varje  rätt
introduceras av historien och territoriets traditioner: rätter med lamm- eller Svart Griskött,,  lagane
(handgjord  färsk  pasta)  och  kikärter,  saltlånga,  säsongsgrönsaker  inlagda  i  olja  från  huset,  allt
tillsammans  med kända viner  som Terre  di Cosenza DOC. För att  avsluta,  åtnjuts  traditionella
desserter med Moscato di Saracena DOC, ett vin som produceras i den närbelägna byn och erhållen
från en vinstock som kom hit länge sedan från öst. 

Dag 2. Familjen Amarellis Lakritsmuseum - Civita – Pollinos Nationalpark -
Lunch på bergen

Vi åker mot Joniska kusten för att  besöka ett  museum som är unikt  i  världen:  Museo della
Liquirizia (Lakritsmuseum). På en guidad tur berättar familjen Amarelli om hur de i generationer
har producerat den bästa lakritsen från växten Glycyrrhiza Glabra som växer spontant inom detta
område och om många nyfikenheter relaterade till den söta roten. Vi fortsätter till Civita, ett av de
viktigaste  centra  i  Pollinos National Park och  även  för  Arbëreshë  kulturen  (en  gammal
albansk kultur) i Kalabrien. Det är beläget på en klippa som dominerar ravinerna i Raganello, en
idealisk livsmiljö för  kungsörnar och gripar, och omgiven som en  amfiteater av de höga topparna i
Pollino-massivet. Uppe på bergen väntar Giovanni, en kock av arbërësh-ursprung, på vår restaurang
Il Pino Loricato och i en hisnande utsikt kan vi njuta av " Smaker och dofter från Pollino
smaker och ": svampar tillagade på olika sätt, grillat lammkött, hemlagad pasta med sås och korv,
paprika  och ägg,  get-  och  fårost,  lokal  skinka  och många  fler  är  hans  specialiteter  åtföljda  av
Pollinos  viner.  En  smakupplevelse  som  inte  kan  glömmas  där  vi  finner  aromerna  av  dessa
fantastiska berg och minnet om ett avlägset moderland. Efter en trevlig promenad i den underbara
byn Civita återvänder vi till Altomonte där vi kopplar av i den medeltida gamla stan. 



Dag 3.   Värdefulla gitarrer - Vinprovning – Grillat och gott i naturen –
Traditionell musik

Idag blir vi serverade en  specialfrukost. Vi njuter av lokala produkter, som tex varm nygjord
ricotta, medan vi andas in luften och dofterna från landsbygden runt omkring Altomonte. Sedan
åker  vi  till  Bisignano där  vi  besöker  den  prestigefyllda  verkstaden  Liuteria  De Bonis.
Familjen för vidare den nobla konsten att tillverka stränginstrument med samma nogrannhet och
metoder sedan hundratals år för att skapa gitarrer till de största musikerna i världen. Vi fortsätter
dagen med att lära känna och provsmaka andra viner som är resultatet av en tusenårshistoria i en
region som idag har det största arvet av gamla vinstockar i världen och som fortsätter att användas
för produktion av sina många DOC-viner och IGT. I ett besök i Vingården Seracavallo lär vi
oss om de olika stadierna för vinframställning och vi smakar på vinerna Terre di Cosenza DOP
producerade av olika inhemska vinstockar som Magliocco Dolce och Pecorello tillsammans med
lokala specialiteter. När vi återvänder till Altomonte efter lite avkoppling promenerar vi mot den
omgivande landsbygden och kommer till en suggestiv plats, där en rik grillmiddag väntar på oss.
Vi njuter av de utsökta rätterna omgivna av naturens idyll och lyssnar på det harmoniska ljudet från
kalabresisk lyra, ett instrument som har funnits i folkmusiken i århundraden. 



Dag 4. Mozzarella di Bufala Campana DOP - Parco Archeologico di Paestum –
Castellabate i Parco Nazionale del Cilento UNESCOs Världsarv

Efter  en  utsökt  frukost  åker  vi  norrut  mot  Kampanien.  I  Paestum  välkomnas  vi  på  den
berömda  gården  Vannulo,  känd  för  sina  utmärkta  jordbruksprodukter  och  särskilt  för
Buffelmozzarellan DOP. Den befinner sig just i det territoriet där buffelodlingarna är mest
koncentrerade, vars mjölk lämpar sig för produktion av högkvalitativa mejeriprodukter. Till lunch
smakar vi mozzarellan med den obeskrivliga smaken som är berömd i världen, tillsammans med
andra  lokala  produkter  av  högsta  kvalitet.  Efter  denna  unika  upplevelse  besöker  vi  den
arkeologiska  parken  Paestum,  ett  UNESCO:s  världsarv.  Vi  beundrar  de  majestätiska
Doriska  templen  från  sjätte  och  femte  århundradet  f.Kr.,  som  är  bland  de  mest  intakta  och
intressanta från den storgrekiska eran när staden kallades Poseidonia, och andra monument från den
romerska perioden som amfiteatern.  Vi fortsätter  resan till  Castellabate och anländer till  vårt
hotell på eftermiddagen.



  

Dag 5. Promenader och bad - Ers majestät Pizzan 

Förmiddagen är ledig för att  promenera i  de charmiga gränderna i  Castellabates gamla kvarter,
besöka slottet från 1100 talet eller för att besöka Santa Maria di Castellabate där det finns
möjlighet till underbara bad eller shopping i de många affärerna och kanske en god lunch i en av de
typiska restaurangerna. På eftermiddagen träffas vi för att laga den mest kända rätten från Campania
som ingår i UNESCOs lista över ickemateriella världsarv: Pizzan! Som riktiga pizzabagare tar vi
på oss förkläde  och lär oss hur man gör en “pizza campana” i de olika varianterna som man känner
till endast i dess ursprungsland. 

Dag 6. Utflykt längs Amalfikusten

Idag åker vi till  Amalfikusten, som ingår i  UNESCO: s världsarvslista. Den charmiga turen ger 
oss möjlighet att njuta av landskapets skönhet längs en av de mest berömda kusterna i världen, av 
dess byar som ligger på klipporna med utsikt över havet, rika på historia och konst. Vi stannar för 
att besöka några av de mest kända platserna, som Ravello och Amalfi där vi kan  promenera i de
historiska centra eller bada i det fantastiska vattnet och sedan i Vietri där vi besöker en 
keramikverkstad som tillverkar den celebra handmålade keramiken. 

Dag 7. Kusten i Cilentos Nationalpark – Fikon av högsta kvalitet –
Provsmakning av Cilentos viner -Fiskmiddag

Idag kan vi  tillbringa  en lugn dag tillägnad åt  promenader  och bad i  det  vackra landskapet  på
Cilento-kusten. Efter lunch välkomnas vi i  den raffinerade miljön i företaget Santomiele där
vi upplever de magiska aromerna och smakerna av torkade fikon av sublim kvalitet, som torkas i
solen  som  förr  i  tiden  och  deras  olika  specialiteter  som  marmelader  och  sirap.  Vi  fortsätter
smakupplevelsen med kunskapen och provsmakningen av de bästa Cilento-vinerna i ett besök
på  Cantina  San  Giovanni.  Det  familjedrivna  företagets  viner  uttrycker  den  oförorenade
naturen i detta område  och produceras med, Fiano och Aglianico, två infödda vinstockar som växer
bra på leriga kullar  och kalkstenar  som täcks  av den rika medelhavsvegetationen..  Till  middag
väntar  oss  en  menu  med  fiskspecialiteter och  en  skål  till  kulinariska  konsten och
gemytligheten som alltid har präglat södra Italiens kultur.



Dag 8. Hemresa

Efter  frukost  åker  vi  till  flygplatsen  och  ägnar  en  tanke  och  ett  “arrivederci”  till  Syditaliens
oförglömliga och unika charm.

Begränsat antal resenärer till max 22 deltagare

En resa designad av ROSANNA GANGEMI för TRAVEL EXPERTS

Man upplever varje resa tre gånger: 

när man drömmer om den, när man upplever den och 

när man minns den (Anonym) 

Pris:  16400 sek/person i dubbelrum

Anmälan senast 1april till aimemust@yahoo.com ( vi har bara 10 platser)

Vi reserverar oss för ändringar

Allt detta ingår i priset:

 Direktflyg t/r till Neapel  (från Göteborg anlsutning via Kastrup)

 Reserverad buss från och till flygplatsen  

 7 övernattningar i dubbelrum 

 6 frukostar 

 1 frukost “en plein air”

 1 lätt lunch vid ankomst 

 1 lunch på restaurang i Pollinos Nationalpark

 1 lunch med buffelmozzarella och lokala specialiteter 

 1 middag med berättelse av kocken Enzo Barbieri 

 1 middag med fiskspecialiteter

 1 middag med grillat och gott i naturen 

 1 middag med pizza
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 1 middag

  levande musik till grillmiddagen

 2 besök på vinfirma

 1 besök på buffelfarm

 1 besök och smakprovning hos fikonproducenten Santomiele 

 1 guidad promenad i Civita

 1 pizzalektion

 Inträde och guidat besök på Amarellis Lakritsmuseum i Rossano

 Inträde och guidat besök på Parco Archeologico di Paestum

 Utfllykt längs Amalfikusten med stopp i några av de kända orterna 

 Besök på keramikverkstad i Vietri

 1 besök på Liuteria De Bonis

 Reserverad buss till alla utflykter

 Svensktalande reseledare hela veckan

 I alla de inkluderade måltiderna ingår 1 öl eller ¼ l. vin per person

Detta ingår ej i priset:

 Allt som ej finns ovan

 Enkelrumstillägg fr. 2900 sek

 Turistskatter 

 Reseförsäkringar

De vackraste byarna i Södra Italien ligger vanligtvis uppe på höjder och för att nå attraktionerna
går man ofta promenader i naturen eller i arkeologiska utgrävningar där underlaget ibland är
obekvämt och oregelbundet. Därför avråder vi resan för dem som har begränsad rörligthet då
vår önskan är att alla skall kunna ta del av utflykterna och njuta fullkomligt av allt i turena. 

Flygtider:       

13 juni Copenhagen 8.00 – Naples 10.40

Stockholm 6.00 – Naples 9.15

20 juni Naples 11.30 – Copenhagen 14.10

Naples 10.05 – Stockholm 13.20




