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In maart gaan de ‘appassionati’, de liefhebbers, in bermen, velden
en heuvels van Sardinië op zoek naar wilde asperges en het jonge
loof van wilde bladgroenten. Jong en oud lopen gewapend met
een mesje en een mandje tussen pas geopende orchideeën,

cyclaampjes, zonneroosjes en berglavendel. Door de zon gewekte
hagedisjes en grote sprinkhanen bewegen zich loom en onhandig
tussen de geurige struiken en de met stekels gewapende wilde
aspergeplanten.
Thuis worden asperges verwerkt in een frittata, of ‘sal-
tati in padella’, op hoog vuur omgeschud in de pan en
afgeblust met wat aceto balsamico. Ook de wilde
bladgroenten zijn op dezelfde manier klaar te maken.
Je kunt de wilde groente eventueel vervangen door
gekweekte soorten als snijbiet, spinazie en andijvie,
maar misschien is het leuk om er eens een middag op
uit te trekken en daar, waar niet met bestrijdingsmid-
delen wordt gespoten, zelf op zoek te gaan naar bij-
voorbeeld paardenbloemloof (Taraxacum officinalis),
speenkruid (Ranunculus ficaria), weegbree (Plantago)
en veldzuring (Rumex acetosa). De wilde asperges zijn
eenvoudig te vervangen door heel dunne groene
asperges, die bij goed gesorteerde supermarkten wel
te koop zijn.
Het is ook de tijd van artisjokken, tuinbonen en van
lamsvlees. Schaapherders met hun kuddes kom je
overal op het eiland tegen. En op binnenwegen is het
dan af en toe ook oppassen geblazen, want behalve
de schapen met hun kroost kun je ook rondscharrelde
varkentjes en koeien in de berm of op de weg tegen-
komen. Met recht scharrelvlees te noemen!

De hoofdstad Cagliari
Cagliari is een oude vestingstad van achtereenvolgens
de Nuraghi, Feniciërs, Puniërs, Romeinen en de Span-
jaarden, die allen hun sporen hebben achtergelaten.

Een stad met een roerig verleden, die indruk maakt
door zijn architectuur en door de fantastische visscho-
tels die in de restaurants worden geserveerd. D.H.
Lawrence beschrijft in zijn reisdagboek “The sea and
Sardinia” niet veel over het cultuurgoed dat Sardinië
rijk is. Hij beschrijft de bewoners en hun omgeving op
een innemende, kleurrijke manier en veel van zijn
observaties en rake typeringen zouden ook uit het
Sardinië van nu kunnen komen. Zijn vriendin en reis-
genote Frieda von Richthofen is dolenthousiast als ze in
de hoofdstad Cagliari een aantal markten met groen-
ten, fruit, brood, kaas en eieren hebben bezocht. Ze
wil in Cagliari wonen om daar haar boodschappen te
doen, ze zou een deel van haar leven er voor willen
geven, en ze wil zo’n mand waar de waren in uitge-
stald liggen… het is dan 1921.

De overdekte markt ‘San Benedetto’ geeft mij anno
2008 hetzelfde gevoel: het uitstallen van de waar op
de meest aantrekkelijke manier zit de kooplui hier, net
als in de rest van Italië, in het bloed. Hoge stapels glan-
zende en kleurige groenten en fruit, vaak met blad en
takjes, alle mogelijke soorten brood, kaas, wild en
gevogelte, vlees en natuurlijk vis. “Benei, benei!!!”,
komt u maar, komt u maar!!!, wordt er geroepen naar
de klanten. “Lissa di Oristano, Cozza di Olbia, friscas,
appena piscada (harder uit Oristano, mosselen uit
Olbia, vers, net gevangen) en ze openen de ene na de
andere mossel of soms zelfs oesters of zee-egels,
besprenkelen ze met het sap van een grote bobbelige
citroen en laten je proeven hoe vers hun ‘frutti di mare’
zijn. Op de markt word je geïnspireerd en laat je je
zorgvuldig opgestelde boodschappenlijstje in je broek-
zak zitten. Je zou eigenlijk ‘salciccia Sarda’ gaan kopen
en nu worden het toch die heerlijke mosselen en vong-
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Voor wie een ander aspect van het weerbarstige eiland in de

Middellandse Zee wil ontdekken, is het voorjaar het jaargetijde bij

uitstek om het eiland te bezoeken. Haar overweldigende, woeste

schoonheid met grillige rotskusten, fantastische stranden, met kurk-

eiken en jeneverbessen, met de ‘Macchia Mediterranea’ wordt in
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ole om een ‘zuppa’ mee te maken. Harder en zeebaars
voor het hoofdgerecht en niet vergeten om van die
grote citroenen te gaan kopen! Thuisgekomen vraagt
de rest van de familie wat er met de lunch te eten is en
iedereen verheugt zich op dat middagmaal. Er wordt
gegeten, gelachen, bijgepraat, natafelend worden er
ook problemen besproken, die na die fijne maaltijd
ineens minder zwaar lijken te zijn…..

Absolute aanrader
Als je de mogelijkheid hebt om Sardinië in de lente te
bezoeken, is de provincie Cagliari een echte aanrader!
De temperatuur schommelt tussen de 14 en 25 graden
Celsius, er zijn zoveel bezienswaardigheden dat het
bijna lastig wordt om een keuze te maken en het is
welhaast een ‘must’ om op 1 mei in Cagliari te zijn
voor de ‘Sagra di St. Efisio’. Sagra’s zijn van oorsprong
religieuze feesten. Het feest van de heilige Efisio en het
Redentore feest in de provincie Nuoro zijn er twee die
hun religieuze karakter hebben behouden. De voet-
tocht van Cagliari naar het ruim 40 kilometer verderop
gelegen Nora wordt ieder jaar gehouden om Efisio te
eren die de stad in 1636 zou hebben gered van een
pestepidemie. Het beeld van de heilige wordt in een
gouden koets meegedragen. Maar voor deze reis
begint, defileren tientallen dorpen, die meedoen aan
de processie, door de stad. Als je bedenkt dat ieder
dorp zijn eigen klederdracht heeft, kun je je misschien
een voorstelling maken van het kleurrijke en bijzondere
spektakel. Er zijn ‘traccas’ te bewonderen; antieke kar-
ren die prachtig zijn opgetuigd. Ze worden getrokken
door ossen die op hun beurt ook feestelijk zijn versierd.
Alles wordt afgewisseld met volksdansgroepen en Sar-
dijnse muzikanten die op de ‘launeddas’ spelen; een
apart blaasinstrument met een uniek geluid. Het is
geen overbodige luxe om een extra fotorolletje mee te
nemen!

De provincie Cagliari
De glooiende lijnen van de Campidano, voormalige
graanschuur van onder andere de Romeinen, zijn in de
lente groen en bedekt met wilde bloemen en planten.
Roze amandelbloesem en hondsroos, wit bloeiende
meidoorn, mirte en wilde peertjes, gele brem en
mimosa. In Orroli, op de grens van Campidano en de
provincie Nuoro vind je behalve de nuraghe Arrubiu
(‘de rode’, door de kleur van de stenen waarmee dit
prehistorische bouwwerk is gemaakt) een prima gele-
genheid om in het twee eeuwen oude ‘Omu Axiu’
ofwel ‘huize Vargiu’ kennis te maken met hoe men in
die tijd leefde en werkte. Vervolgens kun je geheel in
stijl genieten van traditionele streekgerechten. Er loge-
ren kan ook! Neem vanuit Orroli de schitterende route
langs il lago di Mulargia richting Senorbi om daar de
Cantina della Trexenta te bezoeken, of om te gaan
dineren bij ‘Da Severin’. Vergeet niet een tafeltje te
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Civraxiu 
De naam Vargiu komt voor in de legende rond
het brood Civraxiu. Dit brood ontleent zijn naam
aan Ciro, een Romeinse soldaat die in 235 v. Chr.
gewond raakt in de strijd tegen de soldaten van
Amsicora (een Sardijns Punische legeraanvoer-
der) en Vargiu een Sardijns jongetje dat, samen
met zijn moeder Nuria, besluit de soldaat de hel-
pen. Als Ciro’s wonden zijn genezen, besluit hij in
Sardinië te blijven: hij voelt zich er thuis. Waar hij
echter niet aan kan wennen, is het vreemde don-
kere gerstebrood. Toen hij nog op het vasteland
als bakkershulpje werkte, had hij geleerd hoe je
een smakelijk brood van alleen tarwemeel kon
maken. Hij begon enthousiast een oven van ste-
nen en modder te bouwen en toen deze klaar
was voor gebruik, gingen Ciro en Vargiu de vel-
den in om de tarwe te oogsten die destijds tussen
de gerst en de haver groeide. Het werd door
Nuria en Sotgia, een dochter van een herder,
gemalen en bewerkt totdat er een fijn lichtge-
kleurd meel ontstond. Van dat meel maakte Ciro
zijn eerste broden die, eenmaal uit de oven, veel
indruk maakten op de buurt. Ze waren goud-
bruin en rond als de zon en hun geur verspreidde
zich door het hele dorp.
Natuurlijk moest het brood een naam krijgen.
Volgens de legende werd het uiteindelijk
Civraxiu.
(bron: Liliana Silesu ́ Sanluri terra ‘e lori)

tafelberg.Als je met kinderen reist, is een bezoek aan
de Sardijnse equivalent van Madurodam ‘Sardegna in
miniatura’ misschien een leuk idee. Het ligt vlak voor
Tuili. ‘Su Nuraxi’, het grootste nuraghecomplex van
Sardinië nabij het plaatsje Barumini is eveneens een
bezoek waard.

Biologisch boerenbedrijf
In het plaatsje Siddi bevindt zich het “Museo agro-ali-
mentare”. Een tot museum omgebouwd voormalige
biologisch dynamisch boerenbedrijf, waar je op ver-
zoek een rondleiding in het Engels kunt krijgen door
de kleindochter van de vroegere eigenaar. Ze geeft les
aan de Universiteit van Cagliari en vertelt op informa-
tieve en persoonlijke wijze hoe men vroeger het bedrijf
draaiende hield. Helaas is het alleen op zondag geo-
pend. In het ruim 700 inwoners tellende plaatsje is
voor ornitologen nog een klein, maar bijzonder
museum waar men tweehonderd opgezette vogel-
soorten kan bewonderen, die samen 95% van alle in
Sardinië voorkomende vogels vertegenwoordigen.
Ook de plaatsen Collinas, Villanovaforru en Sardara lig-
gen in deze regio en zijn leuk om voor of na de siësta
te bezoeken. In Villanovaforru bevindt zich op het
dorpsplein een enig winkeltje waar je een ruim aanbod
aan handwerk kunt kopen: terracotta ‘sciveddas’, een
schaal waar men het deeg in liet rijzen; pattada’s, dit
zijn typisch Sardijnse messen waarvan het heft en het
lemmet soms fraai versierd zijn; ‘bronzetti’, dit zijn de
replica’s van de bronzen beeldjes die men in de Nurag-
hen heeft gevonden. Ook fraai linnengoed en hand-
geknoopte tapijten. Koop in de plaatselijke winkeltjes
lekkere panini en affetatti, gesneden vleeswaren, een
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reserveren, aangezien veel Cagliaritanen daar vaak en
graag eten om nog maar niet te spreken van ‘buongu-
stai’, lekkerbekken, die wat dichter bij Senorbi in de
buurt wonen.

Hoogvlakte
Een fantastisch uitstapje aan de westzijde van de pro-
vincie maak je door een bezoek te brengen aan ‘La
giara di Gesturi’. Deze hoogvlakte is ruig begroeid met
struikgewas en kurkeiken en herbergt groepen ‘caval-
lini della giara’, kleine zwarte halfwilde paardjes die je,
als je er rustig rondwandelt, wel kunt bewonderen.
Vanuit het pittoreske plaatsje Tuili kun je naar boven rij-
den om een bezoek te brengen aan deze basalten
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De wijnen van
Sardinië
Een groot aantal Sardijnse wijnen hebben de
Europese markt veroverd en ook in Nederland
zijn ze bij de betere slijters verkrijgbaar.
Cannonau di Sardegna : volle robijnrode wijn : bij
rood vlees en wild, ook te gebruiken voor mari-
nades, een perfecte partner bij oude pecorinok-
aas. Serveren op kamertemperatuur.
Monica: volle rode wijn: te krijgen als droge wijn
(secco), maar ook in een wat fruitiger versie
(Superiore Amabile) of met koolzuur (Frizzante
Naturale). Bij antipasti, pastagerechten, geroos-
terd vlees en jonge pecorinokaas. Serveertempe-
ratuur tussen de 16 en 18 °C.
Nuragus di Cagliari: witte wijn die jong gedron-
ken dient te worden. Secco, Frizzante Naturale
en Amabile. De Secco past goed bij lichte gerech-
ten, zeevruchten, visgerechten. Serveer tempera-
tuur tussen de 6 en 8 °C.
Vermentino di Gallura: èèn van de beste begelei-
ders van visgerechten. Serveren tussen de 8 en
10 °C.

Tot besluit twee zogenoemde ‘Vini
da meditazione’ 
Malvasia di Bosa: een goudkleurige wijn die ver-
krijgbaar is in diverse versies, Dolce Naturale,
Secco Naturale, Liquoroso Dolce Naturale en
Liquoroso Secco. Past fantastisch bij de Sardijnse
zoetigheden en in het bijzonder bij de Amaretti,
maar ook bij jonge zachte kaasjes. Serveertem-
peratuur tussen de 12 en 14 °C.
Vernaccia di Oristano: ook de Vernaccia heeft
een prachtige, bijna amberachtige kleur en
wordt verkocht in de versies Superiore (drie jaar
oud), Superiore Riserva (vier jaar oud), Liquoroso
en Liquoroso Secco. De eerste twee worden zelfs
geserveerd bij gerookte vis en ‘Bottarga di mug-
gine’, (eitjes van de harder, bewerkt met veel zee-
zout, gedroogd en later geraspt over spaghetti of
in flinterdunne plakjes geserveerd met een straal-
tje olijfolie en Sardijnse selderij, die ook een zeer
uitgesproken smaak heeft). Een stevige wijn der-
halve. Pittige kaasjes, eventueel gerookt, passen
er ook prima bij. De twee laatste versies smaken,
net als de Malvasia, goed bij Sardijns gebak.

Omu Axiu(museo ristorante), Via Roma 40,
Orroli. Tel 0039 0782-845023
da Severino, via Piemonte 7, Senorbi. Tel. 0039
070-9808181
Cantina della Trexenta, Senorbi
www.vinidocsardegna.it
Lillicu, Via Sardegna 78, Cagliari. tel. 0039 070-
652970 www.lillicu.com
La mola Sarda, Via S Avendrace 103, Cagliari.
tel. 0039 070-280983
L’Italia, Via Sardegna 30, Cagliari. tel. 0039
070-6579870
“Café Genovese” aan de voet van de Bastione
is een begrip in Cagliari.

In Nederland kunt u ook authentieke Sardijnse
produkten on-line bestellen bij de in Enschede
gevestigde importeur ‘Gran Sardegna’
www.gransardegna.com 

Voor verdere uitgebreide informatie (onder
andere in Engels en Duits) www.Sardegna.com 
Een ander nuttig internetadres is www.sardi.it
met eveneens tekst in het Engels.
Voor bijzondere overnachtingen
www.HelloSardinia.com 

parochiekerk San Biagio bezoeken. Aan de andere
kant van de straat bevindt zich ‘il Castello’ een heren-
huis van de ‘Sivilleri’s, een feodale Spaanse familie.
Naar het schijnt, had de familie om veiligheidsredenen
vanuit ‘il Castello’ een tunnel gemaakt naar de
parochiekerk.

Muurschilderingen
Van Villasor is het ongeveer vijf kilometer naar San Spe-
rate, ook wel genoemd ‘paese museo’
door de vele ‘murales’, muurschilderingen, die daar
door verschillende schilders zijn gemaakt. De onder-
werpen zijn heel verschillend en de trompe l’oeil effec-
ten verrassend! Hier zie je ook nog een aantal ‘porto-
nes’: grote poorten met houten deuren als ingang van
‘il cortile’: het erf van een boerderij of woonhuis waar
men vroeger met paard of os en wagen doorheen kon.
Buiten de deuren worden groenten of fruit ‘di produ-
zione proprio’ verkocht, oftewel producten uit eigen
moestuin. In de lente zijn dat vooral artisjokken, sap-
pige venkel en selderij, prachtige lange heel pittige rad-
ijzen, tuinbonen en snijbiet. Allemaal heerlijk bij het
jonge lamsvlees.

Inmiddels zijn we op ongeveer twintig minuten
afstand van Cagliari waar onder andere het nationaal
archeologisch museum een verplicht bezoek behoeft.
De bezienswaardigheden in Cagliari zijn te veel om op
te noemen en ook het aantal prima restaurants.
Bekend bij de lokale bevolking zijn onder meer ‘Lillicu’,
‘La mola Sarda’ en ‘L’Italia’. Na het eten neem je een
heerlijke espresso ‘sotto i portici’, onder de galerijen
van de tegenover de haven gelegen en met palmen
omgeven Via Roma en geniet je net als de Cagliarita-
nen van La dolce vita op Sardegna.
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stukje pecorino, wat tomaten, een fles bronwater en
fruit en houd een picknick in de prachtige dalen tussen
de dorpjes.

Citrusteelt
Bekend om zijn citrusteelt is de plaats Villacidro. De
waterval ‘Sa spendula’ even buiten het dorp zorgt in
het voorjaar voor een prachtig schouwspel. Vanuit Vil-
lacidro kun je via San Sisinio richting het beschermde
bosrijke gebied van ‘Foresta Monti Mannu’ bezoeken:
met kabbelende beekjes, enorme granietblokken,
eucalyptusbomen en kurkeiken. Op diverse plaatsen
zijn kraantjes waar je je veldfles met heerlijk bronwater
kunt vullen. In mei wordt in Villacidro de ‘Sagra delle
ciliege’ gehouden. Een volksfeest waarin de nieuwe
kersenoogst de hoofdrol speelt. Na Villacidro kun je
richting Villasor rijden en daar de zestiende-eeuwse
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