
Ciao, 
 
Vrolijke berichten uit de Sabijnse heuvels! 

De druivenoogst mag dan slecht zijn uitgevallen in Italië, de olijvenoogst van 2012 
gaat de boeken in als één van de beste van San Mauro. Hoog in polifenolen en een 
extreem lage zuurgraad, de kenmerkende eigenschappen van onze Novolio. 
Bedankt Marcello, Giovanni en alle andere boeren die met zoveel toewijding ook dit 
jaar weer de olijfbomen verzorgden. 
  
Vers van de pers werd de smaak van de Novolio gekeurd door een veertigtal San 
Mauro gasten die speciaal voor het oogstseizoen waren overgekomen. Onder hen 
niet de minste keurmeesters: culinair journalisten uit Duitsland en topchefs uit 
Nederland en Zwitserland. 
  

‘s Ochtends stond er voor iedereen een theorieles op 
het programma over het productieproces, de 
verschillende olijvenrassen en kwaliteitsindicatoren. 
Natuurlijk werden er ook olijven geplukt. Na de 
picknicklunch toerden we door het Sabijnse heuvelland 
om bij de perserij verse olie te proeven en in de 
bottelarij zelf een San Mauro fles te etiketteren. 
  

Tegen de avond werd het tijd voor iets anders. Sterrenchefs Roger Rassin en Jeroen 
Robberegt verzorgden een Cooking Class voor een groep topvrouwen en voor 
Nederlandse en Zwitserse topchefs werd een kookwedstrijd georganiseerd. De chefs 
moesten een Italiaanse jury overtuigen van hun antipasto, primo, secondo en dolce. 
  
De verse olijfolie die we net bij de perserij hadden 
getapt, verdween onder andere in een rucola pesto, 
geserveerd met overheerlijke verse gnocchi.  Laaiend 
enthousiast was de jury over het niveau en de 
creativiteit van de gerechten. Vooral de risotto met 
kappertjes en koffie naast een mals stuk konijn werd 
toegejuicht. "Tutto veramente buono". 
  
Nu de vrienden van San Mauro naar huis zijn, stort ik 
me volledig op de productie; samples nemen, testen en heen en weer rijden met 
vaten olijfolie. Ook ben ik aan de slag met een blog waarmee ik je de komende 
weken op de hoogte zal blijven houden 
  
Un caro saluto, 

Alie  


