
PENNE ALL’ARRABBIATA

Voor 4 personen - Bereidingstijd: circa 30 minuten 

  1 scharrelkip
  2 eetlepels olijfolie
  30 gram boter
  100 gram rauwe ham
  2 uien
  2 teentjes knoflook
  1 rode paprika
  1 groene paprika
  4 tomaten
  2,5 dl rode wijn (Costa Gaia Rosso)
  2 theelepels Piment d’ Espelette (of ½ rode 

peper of 2 theelepels scherpe paprikapoeder)
  zout
  platte peterselie

Costa Gaia - rosso
Sicilië
Druivenrassen: nero d’avola, 
nerello mascalese, pignatello

Erg lekkere, modern gemaakte rode 
wijn van inheemse druivenrassen. 
Perfect als drink- en maaltijdwijn. 
De frisse, fruitige geur doet denken 
aan zwarte bes en frambozen. In 
de smaak presenteert de wijn zich 
soepel en harmonieus. Volop drink-
plezier het hele jaar door! Schenk 
deze lekkere Italiaan op 16 ºC.

Lekker bij: Italiaanse ham en salami, 
olijven, kruidige vleesschotels, lams-
koteletjes, barbecue, grilgerechten, 
kip in wijnsaus, pizza, pasta en ste-
vige kazen.

soepel en lekker fruitig

PECORINO
De Costa Gaia bianco en de Costa Gaia rosso Sicilië doen het ook 
uitstekend bij Pecorino. Deze harde kaas wordt in heel Italië gemaakt 
van schapenmelk ‘pecora’ waaraan de kaas ook zijn naam dankt. 
Er zijn verschillende soorten, romano, siciliano, toscano, sardo en 
sienese (van Siena), maar ook variaties met noten en met truffel. 
Serveer de witte Costa Gaio bij de jonge kazen, de Costa Gaia Rosso 
doet het beter bij de oudere variant.

BASKISCHE KIP
Piment d’Espelette, een lange rode peper. De peper is afkomstig uit het dorpje Espelette, in Frans 
Baskenland. De smaak is minder pittig dan die van Spaanse peper en blijft maar kort in de mond achter. 
In het Baskenland zie je de pepers, aan lange slingers geregen, te drogen hangen aan de witte huizen 
met rode of groene daken. Een bijzonder kleurrijk gezicht. Piment d’Espelette heeft zelfs een eigen AOC 
(Appellation d’ Origine Contrôlée) en is, gedroogd in poedervorm, hier in potjes verkrijgbaar.

Voor 4 personen - Bereidingstijd: circa 60 minuten

> Verdeel de kip in acht stukken en bak deze om en om goudbruin in de hete olie en de 
boter. Neem de kip uit de pan en voeg de in reepjes gesneden ham toe. Pel intussen 
de uien en de knoflook, hak beide fijn en voeg ze toe aan de ham. Snijd de paprika’s in 
reepjes en de tomaten in stukjes en voeg deze toe aan de inhoud van de pan.

> Doe de stukken kip terug in de pan, voeg de Piment d’Espelette of in ragdunne ringen 
gesneden peper toe en schenk de wijn erbij. Laat afgedekt, circa 50 minuten stoven, tot 
de kip gaar is. Breng op smaak met zout en bestrooi rijkelijk met fijngeknipte peterselie 
voor het serveren. Geef er stevig brood (met olijfolie) bij.

WIJNTIP: Dat een Siciliaanse rode wijn uitstekend past 
bij een Frans recept bewijst deze combinatie. 

2 teentjes knoflook
1 verse rode peper
6 eetlepels olijfolie

600 gram gepelde
tomaten uit blik
350 gram penne

zout, peper
2 eetlepels platte 
peterselie

>  Pel de knoflook en halveer de teentjes. Maak de peper schoon, verwijder zaad en 
zaadlijsten en snijd de peper in reepjes.

>  Verhit de olijfolie in een ruime hapjespan en bak de knoflook lichtbruin. Neem ze uit 
de pan en doe ze weg. Voeg de in reepjes 
gesneden peper en de uitgelekte en 
kleingesneden tomaten toe en laat een 
minuut of 10-15 zachtjes koken.

>  Kook intussen de penne in een grote 
pan kokend water met zout naar smaak 
beetgaar. Laat ze uitlekken en voeg ze toe 
aan de tomatensaus. Meng en warm goed 
door. Bestrooi voor het serveren met de 
fijngeknipte peterselie.

WIJNTIP: Costa Gaia - rosso Sicilië

Baskische 
Kip
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