GEWELDIGE SMAAK

Het rijpingsproces
De beste balsamico’s worden gemaakt
volgens de Soleramethode. Hierbij gebruikt
de azijnmaker een reeks vaten (batteria) met
een afnemend volume. De jongste balsamico
zit in het grootste vat en de oudste en meest
kostbare in het kleinste. Telkens wanneer in
het kleinste vat voldoende vocht is verdampt,
wordt het aangevuld met balsamico uit
het op een na kleinste vat. Dat wordt weer
aangevuld met balsamico uit het op twee na
kleinste vat, enzovoorts. Als de balsamico in
het kleinste vat voldoende is gerijpt, wordt hij
gebotteld.

Aceto balsamico is een wereldberoemde azijnsoort
uit Modena in Italië. De woorden betekenen letterlijk:
heilzame azijn.
Een goede balsamico is een uniek product: zoet
en zuur zijn in balans, de smaak is complex en je
proeft en ruikt het hout van de vaten waarin het
heeft gerijpt. De textuur is heerlijk fluweelachtig. In
tegenstelling tot gewone azijn wordt balsamico niet
uit alcohol bereid, maar uit most: het onvergiste
sap van laat geoogste witte Trebbiano- en/of
Lambruscodruiven.
Balsamico is er in vele soorten
en kwaliteiten. Hoe minder
wijnazijn aan de most is
toegevoegd en hoe langer
de balsamico heeft gerijpt,
hoe beter. De allerbeste
en allerduurste, de
balsamico tradizionale,
bestaat uit pure
druivenmost (zonder
wijnazijn) en heeft minstens 12
jaar gerijpt. Oudere balsamico’s
zijn zoeter, rijker van smaak en
stroperiger dan jonge.

Modena
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VAN DRUIVEN
TOT AZIJN
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De vaten liggen op grote, tochtige
zolders en staan bloot aan natuurlijke
temperatuurwisselingen. De houtsoort van de
vaten bepaalt mede het aroma. Er zijn vaten
van eiken-, kastanje-, kersen-, moerbei-,
essen- en jeneverbeshout!

2.

Oil & Vinegar, de balsamico-specialist

Azijnhuizen
De Romeinen maakten al balsamico en in onze tijd zijn er in (de omgeving van)
Modena vele acetaia’s, ofwel azijnhuizen, die balsamico produceren. Vele daarvan
zijn eeuwenoude familiebedrijven. De betere acetaia’s zijn aangesloten bij een
van de twee consortia (Consorzi) die Modena rijk is; deze houden streng toezicht
op de kwaliteit. Balsamico’s die aan de kwaliteitseisen van een consortium
voldoen mogen een garantiezegel op het etiket zetten.

3.

�atteria

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER ONZE

AUTHENTIEKE

BALSAMICO’S

Wij hebben een flinke collectie kwaliteitsbalsamico’s in huis. Sinds onze oprichting in
1999 werken wij alleen met de beste azijnhuizen uit Modena. Het oudste azijnhuis bestaat
al sinds 1605; daar liggen houten vaten die al
eeuwen meegaan! Onze leveranciers voegen
tijdens het rijpingsproces geen suiker, karamel,
andere kunstmatige smaakstoffen of water
toe aan hun balsamico’s. Dat zorgt voor de
prachtige smaak!

Met le
pizzare kker
cept!
WWW.OILVINEGAR.COM

INGREDIËNTEN

BALSAMICO
IN DE KEUKEN

500 g Farina per Pizza
1 tl zout
7 g gedroogde gist/ 25 g verse gist
250/300 ml lauwwarm water
Bonsecco Olijfolie
Dried Fig Spread
courgette
geitenkaas
rucola
Balsamico-azijn

Balsamico is ongelofelijk veelzijdig.
Je kunt het gebruiken:
• als brooddip (combineer met een goede extra
vierge olijfolie)
• bij gebakken of gegrild vlees
• in salades (combineer balsamico met een
kruidenolijfolie)
• bij gekookte groente (groene asperges, sperziebonen,
witlof, broccoli enz.)
• bij gegrilde groente (aubergine, courgette, paprika)
• over harde kazen, zoals Parmezaanse kaas of
pecorino, maar ook over mozzarella
• over desserts, zoals vruchten, ijs en pannacotta
(Italiaans roompuddinkje)

PIZZA DOLCE
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BALSAMICO’S
Jonge balsamico’s zijn dunner en
wat zuurder, en daarom geschikter
als brooddip, in saladedressings
en bij gegrilde groenten. Oude
balsamico’s, die wat zoeter en
stroperiger zijn, zijn lekkerder bij
kaas en desserts.

BEREIDING
Maak het pizzadeeg volgens de aanwijzingen
op de verpakking. Het deeg moet 1,5 uur rijzen.
Verwarm de oven voor op 220°C. Schaaf de
courgette in hele dunne plakken en haal ze
door een beetje Bonsecco Olijfolie. Bestrijk
de pizza met 1 el Vijgenspread en verdeel de
plakken courgette en geitenkaas erover. Bak de
pizza 30 minuten in de oven. Verdeel de rucola
en besprenkel de pizza met balsamico-azijn.
*De onderstreepte producten zijn verkrijgbaar bij Oil & Vinegar.

WITTE BALSAMICO
Witte balsamico is gemaakt van ongekookte druivenmost
en daarom licht van kleur. Chefkoks kiezen voor deze soort
als ze een gerecht niet donker willen laten kleuren.

BALSAMICO
VAN DE TAP
Prachtige balsamico
van de tap van
biologisch geteelde
Trebbiano- en
Lambruscodruiven.

EXTRA VECCHIO

ONZE IGP-BALSAMICOLIJN
Voor jouw gemak hebben we onze reeks van 4 IGP (Indicazione
Geografica Protetta) balsamico’s van een handig label
(medaille) voorzien. Van rood tot goud, van goed tot geweldig!

Deze balsamico heeft
minstens 25 jaar gerijpt in
eeuwenoude vaten. Hij is
buitengewoon complex en
krachtig van smaak. Een paar
druppels zijn voldoende!

BALSAMICO’S MET
TOEVOEGING
We hebben een hele reeks
balsamico’s met prachtige
smaakaccenten, zoals
truffel, bloedsinaasappel
enzovoorts. Kortom voor
elk wat wils!
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