
PUGLIA
PUre PoëzIe

Mix betoverende baroksteden met oogverblindende witte dorpjes.  
Voeg daar twee sprankelende kusten aan toe, top het af met 

wijngaarden zo ver als het oog reikt en je hebt de verrukkelijke  
cocktail die Puglia heet. Tour met een cinquecento door de  

hak van de laars en laat je betoveren. 
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openingspagina's: Porta napoli, de toegangspoort van Lecce, 
gezien vanaf Piazza Angelo rizzo. deze pagina's, met de 
klok mee: Café della Villa in Locorotondo; souvenirwinkeltje 
in Alberobello; bootjes in de haven van Bari; een van de vele 
Maria-kapelletjes in Bari; de haven van otranto, gezien vanaf 
de Spinnaker Lounge op de top van het Castello di otranto.

 ‘A
llora, het is echt niet zo 
moeilijk als het lijkt’, zegt 
Marina. Voor de zoveelste keer 
draait ze perfecte orecchiette, 
de typische oorschelpjespasta 
uit de Pugliese keuken. Ze laat 
een stukje deeg over haar 
duim glijden, vouwt het terug 
met de top van haar wijsvinger 
en voor we met onze ogen 
kunnen knipperen ligt er een 
prachtig oorschelpje op haar 

werkblad. Ietwat onbeholpen staren we naar onze eigen 
pastavormpjes, die er eerder uit zien als uitgespuugde stukjes 
kauwgom. Onze kookles vindt plaats bij Masseria Tinelli vlak 
bij het stadje Noci, een familieboerderij die Marina deels 
verbouwde tot bed and breakfast. Gasten slapen in de masseria 
of in de bijbehorende trullo aan het zwembad, een typisch 
kegelvormig huisje uit de regio. ‘We willen zorgen voor een 
authentiek verblijf ’, vertelt ze. ‘Gasten kunnen mee olijven 
plukken, een kaasproeverij doen of zien hoe we onze tarwe 
vermalen tot “00” bloem (zeer fijn gemalen, red.) voor brood 
en pasta. Vanwege de hoge kwaliteit en de lage prijs verkopen 
we ons meel aan bijna iedere boer uit de regio. En wie wil mag 
gewoon aanschuiven voor de lunch met onze familie. Dat doen 
we iedere dag; met pasta, natuurlijk.’

Gevoel van vrijheid
De ontspannen sfeer op de masseria zorgt voor een vakantie-
gevoel en het is moeilijk in te denken dat we pas gisteren 
aankwamen op het zonnige vliegveld van Bari, de op twee na 
grootste stad van Zuid-Italië. Veel reizigers rijden na aankomst 
op de luchthaven meteen door naar Lecce. Jammer, want als 
Lecce het Florence van het zuiden is, is Bari het Bologna van 
het zuiden. Het centro storico aan de haven, ook wel Bari Vecchia 
genoemd, is een absoluut hoogtepunt: een knus en sfeervol 
labyrint van steegjes, poortjes en piazza’s vol kleine Maria-
altaartjes, verstopte kerken en balkons met wapperende was die 
droogt in de zon. Buiten de poorten van de oude stad vind je 
de havenboulevard, met een dagelijkse vismarkt waar je hét 
streetfood van Bari proeft: rauwe zee-egels en polpo arricciato, 
oftewel: octopus, platgeslagen op een rots.
Met de wetenschap dat we waarschijnlijk nooit meer zelf 
orecchiette gaan maken, verlaten we de volgende ochtend  
Masseria Tinelli desondanks met een paar kilo bloem >
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achterin onze cinquecento. We rijden richting Monopoli, een 
vissersstad op 44 kilometer van Bari, waar we een afspraak 
hebben met Giuseppe Napoletano. Naar deze dag kijken we al 
weken uit, want Giuseppe heeft voor ons twee vespa’s geregeld 
waarmee we de hele dag mogen rondtoeren. Niet veel later 
rijden we met onze brommertjes over de kustweg en worden 
we overweldigd door een gevoel van vrijheid. Met de geur van 
olijfbomen op links en de zilte lucht van de Adriatische Zee op 
rechts, is er geen betere manier denkbaar om de aroma’s van 
Zuid-Italië op te snuiven.

Nel blu dipinto di blu 
Het waren de Grieken die de meeste dorpen stichtten in Puglia 
en dat verklaart de witte kleur van de huizen en straten, zo ook 
in Polignano a Mare – één van de plekken die je absoluut niet 
mag overslaan bij een bezoek aan de regio. De stad is gebouwd 
boven op een steile rotswand met aan de voet een fotogeniek 
kiezelstrand. Het middeleeuwse centrum is een opeenstapeling 

van huizen en steegjes en vanaf verschillende punten in de stad 
heb je een waanzinnig uitzicht op de azuurblauwe zee.  
Polignano a Mare is de geboorteplaats van zanger Domenico 
Modugno, die wereldberoemd werd met het nummer ‘Nel blu 
dipinto di blu’ (beter bekend als: ‘Volare’). Terwijl we op een 
terras genieten van een caffè speciale di Polignano a Mare  
(koffie met amaretto, room en citroen), horen we in de verte 
een accordeonist het bekende deuntje spelen. Una musica dolce 
suonava soltanto per me…
Hoewel Puglia steeds bekender wordt als vakantieregio is 
Alberobello het enige stadje dat toeristisch aandoet. We 
brachten de nacht door in een trullo die er van een afstandje 
nog mooier uit ziet dan van de binnenkant. Alberobello ligt 
ongeveer dertig kilometer onder Polignano a Mare en vormt 
het historische hart van de trulli-regio. Het verhaal gaat dat de 
huizen zonder cement werden gebouwd als een vorm van 
belastingontduiking. Mocht de belastinginspecteur toch opeens 
voor de deur staan, dan konden de huisjes snel weer worden 

afgebroken. Tegenwoordig zijn de meeste trulli opgeknapt, 
verstevigd en omgebouwd tot hotels, restaurants of souvenir-
winkels. Alberobello springt daarbij extra in het oog: alle 1500 
huizen in dit stadje bestaan namelijk uit trulli en het historische 
centrum staat in zijn geheel op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. Tourist trap of niet, uniek is het zeker.

La cucina povera
Eenmaal terug in Monopoli rijden we nog even door naar de 
pieren in zee, de plek waar de lokale bevolking aan het einde 
van de middag bij elkaar komt voor een aperitivo en een 
panzerotti, een gefrituurde minipizza hier overal op straat te 
krijgen is. Monopoli is erg populair bij de Italianen tijdens de 
zomervakantie, want rond de stad liggen een paar van de 
schaarse zandstranden aan dit deel van de Adriatische kust.  
De badplaatsen van Puglia vind je namelijk meer in het 
noorden, op het schiereiland Gargano of aan de andere kant 
van de hak, aan de Ionische Zee. Nadat we onze vespa’s weer 
hebben ingeleverd bij Giuseppe vragen we hem om een 
restauranttip. Hij belt een vriend die in de keuken werkt van  
Il Guazetto. ‘De beste tent van de stad. Ik weet zeker dat 

Het middeleeuwse centrum is een opeenstapeling van  
huizen en steegjes en vanaf verschillende punten in de stad 

heb je een waanzinnig uitzicht op de azuurblauwe zee

>

Links: ristorante Bastione in Gallipoli. Boven: oude vespa voor 
een terras in Locorotondo; Marina maakt orechiette tijdens de 
kookles, dochter Victoria kijkt toe; de gekookte orechiette op 
het bord met parmigiano, tomaat en rucola.
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jullie het fantastisch gaan vinden.’ De beste tent van de stad 
blijkt een klein, intiem restaurant te zijn die afgeladen vol zit 
met Italianen en een handvol toeristen. Zonder de menukaart 
te bekijken laten we ons verrassen door de kookkunsten van  
Giuseppes vriend Francesco. Cavatelli ai frutti di mare,  
oftewel pasta met zeevruchten, vind je hier in overvloed 
dankzij de gunstige ligging aan zee. Maar nog traditioneler zijn 
gerechten als purea di fave (puree van tuinbonen), burrata e 
fagiolini (burrata met sperziebonen) en panzanella, een  
Italiaanse broodsalade, die behoren tot de cucina povera,  
de ‘armeluiskeuken’. Puglia is nog steeds één van de armste 
streken van Italië en daarom wordt de filosofie van deze 
kookstijl – die gericht is op minimale verspilling van de  
ingrediënten – nog steeds toegepast.
Nog nagenietend van het heerlijke diner van de vorige avond 
struinen we al vroeg door de straten van het gemoedelijke 
Locorotondo. Kerkklokken luiden, balkondeuren worden 
opengeslagen, de bakker maakt een praatje met de slager op 
het plein voor de kerk en de ouderen van dagen rusten uit op 
een bankje in het tegenovergelegen park. We genieten even van 
het panoramische uitzicht over de prachtige wijngaarden van 

>

de Valle d’Itria, waar beroemde wijnen als negroamaro en 
primitivo worden verbouwd die Puglia tot één van de belang-
rijkste wijnproducenten van Italië maken. Veruit de grootste 
bezienswaardigheid van Locorotondo is echter het stadje zelf; 
het oogverblindende wit van de huizen in de nauwe straten 
steekt fel af tegen de rode geraniums op de balkons en doet 
de bijnaam il borgo più belle d’Italia (het mooiste dorp van 
Italië) absoluut eer aan.

Ondergrondse olijfpersen
Onderweg naar Lecce kunnen we het niet laten om onderweg 
nog twee stops te maken: in het pittoreske Martina Franca 
lunchen we op een schattige piazza, en een bezoek aan Ostuni 
willen we onszelf ook niet onthouden, al is het alleen om de 
bijnaam La Città Bianca. Als een parelachtige, witte tiara 
schittert dit chique stadje op de top van een heuvel, omgeven 
door enorme olijfplantages. Ostuni markeert daarmee het 
einde van de trulli-regio van Noord-Puglia en het begin van 
het droge Salento in het zuiden. Als Puglia een film zou zijn, 
zou Lecce de hoofdrol spelen. Barokke kerken, grootse 
paleizen, chique piazza’s en gepolijste marmeren straten 
kenmerken het straatbeeld van één van de belangrijkste 
baroksteden ter wereld. Alleen al in het oude centrum vind je 
meer dan veertig kerken en palazzo’s, allemaal gebouwd in 
typische stijl van de Barocco Lecesse, bekend om de uitbundige 
decoraties. Vooral op de façade van de Basilico di Santa Croce, 
waaraan maar liefst 150 jaar werd gewerkt, komt al die 
extravagante barok samen. We duiken even met een ijsje de 

Linkerpagina: trulli in Alberobello; Borgo Antico Bistrot, 
een stijlvolle wijnbar in ostuni; uitziht op ostuni.  
Boven: heerlijk dobberen in de Adriatische zee bij otranto; 
cocktailbar Siloco in Gallipoli. 
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schaduw in van de roze en witte bloesem aan weerszijden van 
het Piazza Angelo Rizzo, een lang plein dat naar Porta Napoli 
leidt, de toegangspoort van de stad. Lecce is levendig, zonder 
dat de sfeer gejaagd is, met enerzijds studentencafés en 
terrassen en anderzijds upscale boetieks en chique restaurants.
In Zuid-Puglia kun je ’s ochtends de zon zien opkomen uit de 
Adriatische Zee en ’s avonds weer de Ionische Zee in zien 
zakken. De weg tussen Otranto en Gallipoli, het breedste stuk 
van de hak van de laars net onder Lecce, is maar vijftig 
kilometer breed en de volgende ochtend staan we in mum van 
tijd op het schiereiland van Gallipoli. Het stadje is voor een 
groot deel afhankelijk van de visserij en op de Mercato Ittico 
zien we dat de marktverkopers net bezig zijn met het opruimen 
van hun viskramen. Maar wat Gallipoli echt bijzonder maakt, 
zijn de 35 ondergrondse olijfpersen die hier verspreid staan 
over de stad. Ze werden in de 16de en 19de eeuw geplaatst 
door lokale persers en worden frantoia ipogea genoemd.  
Je kunt ze tegen betaling van een paar euro bezoeken met 
informatie in het Engels. Via via hebben we te horen gekregen 
dat Otranto dé plek is om te gaan zwemmen omdat de rotsen 
in zee, aan de voet van de stad, zich gevormd hebben tot een 

natuurlijk zwembad. Met het warme weer van vandaag willen 
we niets liever dan in de middag een duik nemen in de koele 
zee, maar niet voordat we ons wagen aan hét streekgerecht van 
Gallipoli: pesce scapece gallipolina. In feite is dit niets anders 
dan gebakken vis met broodkruim, maar de intense smaak 
van de marinade maakt het bijzonder: een mix van saffraan 
en azijn die bewaard wordt in kastanjehouten vaten (ook wel 
bays genoemd in het lokale dialect). De saffraan zorgt voor  
de typische gele kleur van het gerecht. Tegenwoordig wordt 
pesce scapece gallipolina overigens bijna exclusief aan 
toeristen geserveerd; inwoners eten het alleen nog tijdens 
regionale, gastronomische festiviteiten. 
 
Natuurlijk zwembad
Otranto is onze laatste stop in het diepe deel van de hak van de 
laars. Nu, op een woensdagmiddag halverwege de maand mei 
is het er rustig, maar in de zomer is het hier vechten om een 
plekje op het strand. Wij laten het strand even voor wat het is 
en lopen verder het dorp in, het geluid achterna van kinderen 

die het uitgillen van plezier. Wanneer we onder de boulevard 
Longomare Degli Eroi kijken, zien we inderdaad het natuurlijke 
zwembad waar we over hebben gehoord, met een kleur zó 
helderblauw dat het pijn doet aan onze ogen. Dankbaar laten 
we ons zakken in het koele water van de Adriatische Zee en 
werken we de rest van de dag aan onze bruine teint. Voor een 
late middagsnack begeven we ons naar het hooggelegen centro 
storico, met op de top van het Castello di Otranto de rooftopbar 
Spinnaker Lounge. Zelden zagen we zo’n práchtig uitzicht.
Een dag later zitten we aan ons laatste glas primitivo op een 
gezellig terras in een verscholen zijstraat van Molfetta, een 
kleine vestigingstad ten noorden van Bari. We denken terug 
aan Masseria Tinelli, waar we na anderhalf uur priegelen onze 
zielige oorschelpjes bekeken en samen met Marina, haar 
dochtertje Victoria en haar ouders aan tafel gingen voor een 
lunch van perfect geprepareerde orecchiette. ‘Wat wordt er 
eigenlijk met onze pasta gedaan?’ wilden we weten. ‘Oh, die 
wordt heus niet weggegooid hoor’, stelde Marina ons gerust. 
‘Die geven we gewoon aan de varkens.’ •

Met de klok mee, vanaf links: een jonge hond die ook een 
duik wil nemen in otranto; barokke panden in Martina 
Franca; op de vespa de regio verkennen.  
rechterpagina: overblijfselen van een romeins amfitheater  
in het centrum van Lecce. 

Voor een late middagsnack begeven we ons naar het  
centro storico. Zelden zagen we zo’n práchtig uitzicht
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tips & adressen     

 5x 
 slapen in puglia

• Palace Hotel op Via lombardi  
 in het centrum van Bari.  
 Hoogtepunt is het restaurant in  
 de daktuin op de zevende  
 verdieping, met te gek uitzicht  
 over de stad.  
 www.palacehotel-bari.com 

• Masseria Tinelli in noci.  
 authentieke graanboerderij met  
 ruime accommodaties, privé  
 parkeergelegenheid en een  
 buitenzwembad.  
 www.masseriatinelli.com 

• Risorgimento Resort op Via  
 augusto imperatore midden in  
 het oude, barokke centrum van  

 lecce. Met gratis wifi, spa en  
 drie restaurants.  
 www.risorgimentoresort.com 

• Masseria Panareo vlak bij  
 het kustdorpje Otranto.  
 Omge ven door een grote olijf 
 gaard met prachtig terras,  
 buitenzwembad en kamers in  
 klassieke, landelijke stijl.  
 www.masseriapanareo.com

•	 Hotel Lafayette op de strada  
 statale tussen giovinazzo en  
 Monopoli. Met een zwembad,  
 privéstrand en livemuziek bij de  
 pianobar in de avond.
 

 5x 
 prOeVen uit de  
 pugliese keuken

• niet te missen: orecchiette.  
 en dan het liefst met zeevruch- 
 ten of met cime di rapa (saus  
 van raapstelen).
 
• Polpo arricciato, oftewel:  
 octopus platgeslagen op de  
 rots, wordt rauw gegeten als  
 delicatesse in Bari. te vinden  
 op de dagelijkse vismarkt  
 aan de haven.

•	Panzerotti, gefrituurd deeg  
 gevuld met mozzarella en  
 tomaat. Beste adresje: Cibò  
 op piazza Mercantile in Bari.

•	Riso, patate e cozze,  
 ovengebakken rijst met  
 aardappelen en mosselen.
• Sgagliozze, gefrituurde  
 polentablokjes die overal op  
 straat worden verkocht. lekker  
 met een flinke snuf zeezout!

 Op de Vespa  
 dOOr puglia
 dé manier om langs de  
 mooiste, witte dorpjes van  
 puglia te rijden is op de vespa. 
 Boek een tour van een halve,  
 of hele dag bij Way to Move  
 in Monopoli en ontdek  
 onder meer alberobello,  
 polignano a Mare en Ostuni  
 met de wind door je  
 wapperende haar.   
 waytomove.it
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