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peÍol, veÍtelde

de slijter,wordt
hethelemâal

in NedeÍlmd. Mâar
hetonqie ltâliaânse
âperitiefblüktzo zoet
datjerullingen spon-
taan gâan mmelen.
Desmaâkis boven-
dienchemischen het
goedje plakt aanje
mond,

Dan de @Í-Brltse
ìr;iÌ1:ìÌ s n!ì. !, diewint
het iedeÍe keeïvan
mdere kruidige aperi
ti*en. Deze bruinige

heefteen aangenaam
bittertje en je pIcft
kinine,limen en
sinaasâppel. Hij welt
de eetluEt op en lââtje

I _ dmnk(dieorerigens

:{ mksuikerbemtlop

: ! basisvanginis hartig

mond schoon en fris
âchel Engelsenmen-
gen het 's zomers met
tonic, limonade, fruit
en munt. Vmreen
winters en feestelijk
aperitief zijn (alcohol-

wije) mousserende
wijn of mineraalwâter
beteÌgeschikt. Hier
passen veel, maâr niet
al te subtiele hapjes
bij. Paté, miniham-
truÌgertjes, shiitâkes
kortgeÍmktin een
mkwentje - dat
werk.

Tekoopbijdívrx
sliitzrsenbü
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.iÌ1:tLÍinÈ!.8 r:itrt.iii:ì{i rnta ir:i l.!ì.ntr+ Siarac.

{;eliri{eidì ri.;rìïir *lijrea- zo,rls cirze uit li;:rt:r,

e Nederlandse
importeur (âl-

coholwijshop.
com) no€mt het aperi-
tiefPilleÊr0, opbâsis
vân tonic, terecht een
alcoholuije sterke
dmnk. Eemtprmfje
suiker, dan lijkthet
alsofje in een stukver-
segembenvortel bijt,
en uiteindelijk slaan
devlammenjeuit
dmrde rode chilipe-
per. HetdÍankje geeft
dus echt een kiek, en
ook de alcoholwije
drinker smacht daar
rel ens naar. Mengen
km, bijvoorbeeld met
alcoholwij bierof dito
mousserende wijn.
Suiker blÌiftrel een
stmrzender in deze

drank, âlvemeldt de
producent trcts 'Iffi

sugar' op het etiket.
Hapjes metverÍijnde
smakenzu[[en
dan mkrclkomen
RgYallen tegen
pimento. Beterzijn
aârdâppelkrcketjes,
mrdappelkoekjes,
kleine loempiaatjes en
bitterballen.

Alleentekoop bii
alcoholvrijshop.com
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lçcftlia.

eestalwordt
als aperitief
eer finÕ- of

mmzanilla-sherryge-
dronken. Maarals het
buiten koud en nat is,
veMÍmt niets zo fijn
als dezeweergaloze
oloroso. Je zou niet
denkendanhijvan
witte druiven g€maâkt
is, wânt door oxidatie
is hij wl ambeÌldeu-
rig. hachtigcomplexe
geurvangedroogd

eekhoorntjesbmod,
geresterde noten, ge

dmgdevijgen en kof-

fie. ti Haestï!l Sirrra
mâakt ook zoeteÌe
olorGo's voor nâ het
eten, maardeze is dus
eht helemaaI droog.
Seweer er daarom
niet iets bij wat vet
is-geenpaté of iets
dergelijks -mnt dan
slâat de wijn compleet
dood. zwarte olijren
op pekel doen hetuit'
stekend, mâar olijven
op olie dus weer niet-
Metmacadamianoten
is hij heerlijk, net als
metzelfgemaakte
'chips'van pastinuk
in een beslâgjevan
kikkererwtenmel en
watermet maânzaad,
en dan gefrituurd.

Verkoopadressen op
andrekerstens.nl
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: nNederlând
.: wordtbdnageen
. witte poúver-

kocht.Jammer, wmt

deze KopkeApéritivo
is liehter en frisser
dânrodeportenmk
minderzoel Dat
neemtnietregdathij

een klein retje heeft
behouden,vmrde
liefhebber. Daardoor
is het een trpel

aperitiefgeworden
vmr een luie dag. Hll
geurt naar abrikozen,
een tikje venkel, en de
smakdmtde[ken
aan verse hazelnoten

enwalnoten, zo uit de
schil.

Het zGtvaltvmnl
op alsje er iets blj
pmbeente eten.
Zelfgemaakte trla-
derdeegstengels met

komiinzudof Parme-
zaans€ kaas metwai
chilipeper doenhet
goed, netals haÉige
eenhapsmuffiromet
wortelgrGnten (even-

eens een reept dat in
het zojuistveÍschenen
Onlergetelijkegroen-
tm staat).

Te ktapblj ilebetere
slijters enwijwínkek.

BarüeitoMadeira,T
Sercial old reserve 10 yean old

', enflesro- enkleu).Hiilaatde

. derawaaropde wijnheellangzaam
naamvanhet oxiderenineendoor

druiwnrrovemeld dezonvemamde
wordt- sercial in dit opslagruimte. Dit
ge€l * is het echte geeft een resultaat
rerk. Sercial is de warmrje bijna alle
allerdroogstevariânt portzoulâtenstaan.
roadera, Naareiçn Aan de oxidatie dankt
zeggenisBarbeito maderazijnhoç
de enige producent zuurgraad, dat drinkt
diegeenkmmel prettig.Aanditglâs

aan de wil'n toevoegt sercial kunje uren
(ditwordtdoorgâans ruiken:hazelnoten,
gedm voor smmk ammdelen, zure abri-

kozerq chocola, fudge.
Deze wün stâât als

een huis. HeeÍlijk met
shiitake-tapenade ire-
ceptait Owergetelüke
grom/dfrvanion:txne

Uitgffi), plâkjes ge-

rooktrundvlees, zoals
de heerliike Cecina
deleónofcashew-
noten. De importeur
adviseert sushi.

ve*oopadressenop
horizonwines.eom
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Barbeito Madeira, Delvino reserya drv

Owrgetalitke
groenten.Rechtwr

z\rúap,aecelrtcnw
de tlwiskok.Anwtte
vmRuitenbutg,
RuthileRuweenaan
de Krcon, Fontaine
aJítgewrs,€2455.

' mdzondedat wiinaìleenindesoep

, .:.madem(inhet thuishmrlHetishet
.. ' Nededands instapmodelvanwijn-

mnderi)indewgetel- makerÌicaÌdoFÌeitã6,
heidisgeraakqwant enfantterribleonder
hetiseenvande dewijmakersophet
mmisteapsitiercn. Portugeseeilan4Too
Ditis een maderawr kilometervmrde kust
mensen die ziin op- van Marokko. Deze
gegroeidmethetidee madenisvijfjarjong
datdezeversterkte gemaaktvanSo%rcde

Doodzonde cl.,rt nraclc'ia in ele
veryetrihcid is geraakt, want
hct is een mooi aperitie{i

druivmen2o%witte
en heefteen harel-

nootbruine kleür. Hij
geurtnrupezikeq

champignons,chocola
ensmaaktheel fris.
Indesmaakblam
bewn enrclle, zoute
karamel. Een heel toe-
gankelijke wijn, super
blj gebakkenkippenle-

veÉ, pasteitjes g€ruld

metpaddenstoelenen

eenwildworstje.

Vrkooçmdressenop
horizonvines.com
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