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TEKST EN FOTO’S DAAN VERMEER
Istrië is vooral bekend van de kiezelstranden, kliffen,
terrasjes aan het water en de enorme (naturisten)campings. Maar rij een halfuur het binnenland in en je
belandt in het domein van truffelzoekers, wijnboeren en olijfpersers. Combineer de rustieke sfeer in de
dorpen op de heuveltoppen en het goede leven aan de kust voor een topvakantie.

R

Rovinj heeft een magische aantrekkingskracht op toeristen. Venetiaanse gevels schitteren op wat ooit een eiland
was. Met een glas wijn aan de waterkant bij zonsondergang is het niet moeilijk om te begrijpen waarom deze
kustplaats zo populair is. De restaurants aan het water
hanteren allemaal dezelfde viertalige menukaart. Er is
simpelweg geen plek waar de calamari niet in het frituurvet belanden. Dineren aan het water is daardoor niet echt
een culinaire ervaring.
Verder slenterend passeren we trattorie à la Van Goghs
Terrasse du café le soir. Daar maken handen nog de pasta’s en gaat de vis op de grill.

Uitzicht op zee
Overigens leiden de meeste straatjes van Rovinj, met aan
weerskanten bijouterieën en kunstgalerieën, naar de basiliek van St.-Euphemia. In dat kerkgebouw hangen veel
16e-eeuwse schilderijen met Bijbelse taferelen zoals Het
Laatste Avondmaal. Voorin, naast het altaar, is een doorgang naar de klokkentoren. Via ontelbaar veel houten
traptreden kom je boven, waar een uitzicht over oranje
dakpannen, vissersboten en de Adriatische Zee wacht.
Hoe vroeger op de dag, hoe rustiger het er is. Tegen tienen
is het ook nog rustig op straat en kopen restaurateurs
en dorpsbewoners hun versproducten op de markt van
Valdibora. Daar vind je ook tal van producten waarin
truffels zijn verwerkt. Van kazen en olijfolie tot ingelegde
truffels. Hoewel de potjes en ﬂesjes ons een tikje té toeristisch aandoen, lonken de truffels. En dus verlaten we
Rovinj en zetten koers naar het binnenland, het mekka
van deze geurige paddestoelen.

Truffelhoofdstad
Buzet heeft zichzelf uitgeroepen tot truffelhoofdstad van
Istrië. Aan beide oevers van de Mirne, de rivier die langs
de stad stroomt, wordt al sinds 1929 naar het zwarte goud
gespeurd. Een uur rijden vanaf Rovinj kronkelt een weg
naar de heuveltop waarop Buzet ligt. Eenmaal door de
stadspoort, zijn de straten met middeleeuwse gevels geplaveid met kinderkopjes. Pal naast de twee dorpskerken ligt
restaurant Stara Oštarija. Het hele jaar door staan hier
gerechten met truffel op de kaart. En wat de ingang aan

de smalle straat niet verklapt, is
het panorama vanuit de eetzaal.
Als er in Nederland al truffels
worden gebruikt, is dat vaak in
restaurants die wat stijfjes aandoen. In Stara klinkt daarentegen
volksmuziek en staat bij de bar de
tv aan. Paddestoelensoep, gnocchi,
forel, biefstuk, risotto – overal
gaat truffelschaafsel overheen. Bij
het opdienen van een risotto hangt
de notige truffelgeur boven de tafel. Flinterdunne plakjes zwarte
truffel bedekken onze Italiaanse
risotto, die nét niet gaar genoeg
is. Maar dat past wel bij de huiselijke sfeer.
De voorliefde voor truffels komt
overigens niet uit Kroatië of Italië,
maar uit de Franse Périgord.
Maar in Buzet zijn ze er ook gek
op. Zwarte truffels worden het
hele jaar door gevonden. Naar de witte mag alleen vanaf
september gezocht worden, al is ‘speuren’ een beter
woord. Witte truffels zijn een stuk duurder en hebben niet
voor niets de bijnaam het ‘witte goud’. Rond het nabijgelegen dorp Vhr worden deze witte truffels gevonden met de
hulp van truffelhonden.

BOVEN

Rovinj: de St.
Euphemia boven
de haven en een
kerktoren in
Buzet
LINKS Motovun
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Speuren naar goud
In het dorp ontmoeten we Ivan. Als het weer het even toelaat, speurt hij met zijn honden naar truffels, die hij aan
400 restaurants verkoopt. ‘Sinds deze maand mogen we
weer witte truffels zoeken,’ vertelt hij. In zijn auto rijden
we met drie speurhonden naar een laaggelegen bos. ‘Dit is
een van de weinige plekken op aarde waar de witte truffel
groeit: verder alleen nog in Piemonte, in Noord-Italië. Het
gaat om de combinatie van schone grond, vochtigheid en
eikenbomen.’
Willekeurig lopen we door het bos, honderden eikenbomen passerend. ‘Het is wat later op de dag, het best werkt
het in de vroege ochtend, wanneer de truffels nog sterk
ruiken.’ De honden hebben er plezier in en rennen overal
heen. ‘Ik moet ze goed in de gaten houden. Als ik er niet

ONDER Ivan met zijn hond op zoek
naar truffels

snel genoeg bij ben, eten ze de truffel op zodra ze hem gevonden hebben.’ Honden zijn gek op truffels en dat is precies hoe Ivan zijn honden het truffel zoeken heeft geleerd.
‘Ik besmeerde wat brood met witte truffel en voerde dat
aan de beesten. Daarop begroef ik de broodjes net onder
het zand, waarop ze die uitgroeven. Dat herhaalde ik,
maar ik legde het brood telkens dieper.’ Inmiddels kunnen
zijn honden truffels ruiken die een halve meter diep liggen, al lijken ze vandaag niet zo in vorm, want ze vinden
er maar weinig.

Roerei met truffel
Een uur gaat voorbij voordat de kleinste hond met zijn
neus in het zand duikt. Ivan sprint erheen en trekt de
hond weg. Ietwat nerveus begint hij met zijn spade te graven. ‘We weten nooit hoe groot de zwam is. Misschien zo
groot als een dobbelsteen, maar zo groot als een tennisbal
kan ook.’ Voorzichtig gaat het verder, totdat hij blij roept:
‘Het is een grote óf twee samen!’ Na nog wat graafwerk
haalt hij trots twee geurende truffels uit de grond en geeft
zijn hond wat te snoepen. ‘Deze zijn bij elkaar zo’n €30
waard.’ Terug bij zijn huis bakt zijn moeder wat geraspte
zwarte truffel aan, om er roerei van te maken: witte truffels kun je namelijk niet bakken. Ze besmeert wat broodjes met truffelkaas en snijdt plakjes truffelworst. De combinatie van verse truffel met roerei is tongstrelend.

Wijnstraat
Het is eind september en de meeste wijnstokken zijn leeg.
Hier en daar bungelen nog wat trossen in het nazomerlicht. Er hangt een absolute stilte die eens per uur wordt
doorbroken door de kerkklok van een nabijgelegen dorp.
Al bij het eerste dorp wordt duidelijk wat de ‘Vinske ceste’, ofwel de wijnstraat van Istrië, inhoudt. Geen statige
wijnhuizen zoals in Frankrijk en Italië. De route gaat
langs wijngaarden van particulieren die in hun schuren
wijn maken. Het landschap is hier sowieso een ratjetoe.
Maïsvelden, zonnebloemen en omgeploegd land wisselen
de druivenranken af. En het glooit zover het oog kan zien.
Als de tijd van het plukken daar is, helpt de hele familie.
Bij Medveje staan rode kratten tussen de rijen met wijnranken. Drie mannen zijn er aan
het plukken en snoeien. Bij het binnenlopen
van de gaard groeten ze. ‘Istrische malvasiadruif, proef !’ roept de oudste man vol trots.
‘Maar dit is ook lekker,’ vult de jongste aan,
waarop hij een etiketloze ﬂes van achter de
tractor haalt. ‘Doe net als wij en proef gewoon uit de ﬂes.’ De rosérode drank ruikt
sterk en waar hij precies van gemaakt is,
blijft onduidelijk. Druiven zitten er niet in,
maken de mannen ons duidelijk.

Deze twee
truffels zijn
bij elkaar
€30 waard
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LEKKER

UIT ETEN
1. Vhr Restaurant Vhr is het enige restaurant van het
gehucht. Met truffels koken is hier de passie en daar zijn
ze goed in.
2. Rovinj Trattoria Al Gastaldo aan Iza Kasarne 14 is een
aanrader vanwege de heerlijke pasta’s en visgerechten.
3. Rovinj Vinoteka San Tommaso, een wijnbar met terras
pal naast de vissershaven. Hier schijnt de zon het langst
en schenken ze bovendien een tiental frisse witte en
fruitige rode regionale wijnen per glas.
4. Buzet Mara Ostarija is dé plek voor een truffelmaaltijd
in Buzet. In de helft van de gerechten is truffel verwerkt.
De wijnkaart stelt teleur.

LINKSBOVEN

Buzet koestert
zich in de
avondzon
LINKSMIDDEN

Op straat eten in
de steegjes van
Rovinj: gezellig
en lekker!
ONDER Aan de
prachtige rotskust van Istrië
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RECHTS Aan

het water
in Rovinj

In het dorp maken drie van de zes families wijn. We stoppen bij Siroti , een familiebedrijf dat al 50 jaar wijn produceert. Plakkaten aan de muur prijzen
de rode wijnen aan. Vooral de terrano
doet het goed, vertelt Dario Siroti : ‘Het
is een druif die alleen hier en in Slovenië groeit. De wijn ervan kun je niet
lang bewaren.’ Op de etiketten van zijn
andere wijnﬂessen staan andere druivensoorten, zoals de malvazija istarska,
ofwel de Istrische malvasia – een druif
die het goed doet aan de Middellandse Zee. Voordat we
vertrekken, wil Dario ons nog zijn brandewijn laten zien.
Van maretakken tot aan peren en kersen, alles wat beschikbaar is wordt gedistilleerd tot sterke drank. ‘Neem,
neem!’ moedigt hij aan terwijl hij wat inschenkt.

Plakkaten
aan de muur
prijzen de
rode wijnen aan

Meer dan druiven
De wijnstraat loopt parallel aan het olijfoliepad, zo blijkt.
Bij een boerderij op 5 kilometer van Medveje, in Krusvari,

wordt op het bord in de tuin olijfolie aangeprezen in plaats
van wijn. De boer sleutelt aan zijn rode tractor terwijl de
vrouw des huizes vraagt of we de weg kwijt zijn. ‘Ah, jullie komen voor de olijfolie! Natuurlijk, loop maar mee.’
Een schuurdeur gaat open en de geur van gistende druiven komt naar buiten. ‘Let er maar niet op, we hebben net
witte druiven geoogst en die liggen in dit vat.’
Achter het vat staan drie tonnen op een bankje. ‘Hierin
zit de olie van onze 500 olijfbomen. Het is een mix van
verschillende olijven, zoals de pendolino, frantoio en
coratina.’ De mix zorgt voor een pikante olie, geschikt
voor bij de vis of over salades.
Tegen de tijd dat de tractoren puffend de karren met druiven over de landwegen trekken, gaat de zon onder in
Istrië. De wijnvelden baden in een gouden gloed. De heuvels waarop de dorpen liggen, hebben het licht het langst,
maar ook daar vallen rond zeven uur de schemering en
de stilte in. Het landleven verschilt enorm van de toeristische drukte in Rovinj. En met de truffels, olijfoliën en
wijnen hebben wij geen reden om terug te rijden naar
de kust.

REIZEN & PRIJZEN
VLIEGEN ‘s Zomers

vliegt Arke elke
zaterdag van Amsterdam direct
naar Pula, vanaf €269. Het hele
jaar zijn er vluchten met zeker
één overstap naar Pula vanaf
Rotterdam of Amsterdam met
Croatia Airlines of Lufthansa,
vanaf €225. Ook kun je direct
vanaf Charleroi naar Pula of
vanaf Weeze naar Rijeka vliegen
met Ryanair, vanaf zo’n €30
enkele reis, zonder ruimbagage.
AUTOHUUR Een week autohuur –
categorie economy, zoals een
Volkswagen Up – kost inclusief

noodzakelijke verzekeringen en
afkoop eigen risico vanaf €149
bij bijvoorbeeld SunnyCars.nl.
AUTO Van Utrecht naar Motovun
via Frankfurt, München en
Ljubljana is 1340 km. In Oostenrijk (10 dagen €11,45/2 maanden €27,75) en Slovenië (7 dagen €15/1 maand €30) is een
tolvignet verplicht.
ENTREES EN EXCURSIES Een privétruffelzoektocht met Ivan uit
Buzet kost tussen april en
december via Istriana Travel
€130 voor twee personen, www.

trufflehuntingcroatia.com.
Zigante Tartuﬁ, dé producent van
truffels en olijfolie, heeft vestigingen in heel Istrië, zoals in
Buzet, www.zigantetartuﬁ.com.
Wij bezochten olijfolieboer
Torkolo Prodan, Pašuti i 3/2 in
Buzet (www.eistra.info/torkoloprodan) en wijnboer Siroti
(Medveje 8 in Buzet).
Het Stadsmuseum van Rovinj
geeft informatie over het (maritieme) verleden van de stad met
schilderijen en modelzeilboten:
vanwege de centrale locatie en

bescheiden prijs (€1,50) leuk om
even binnen te lopen. Open van
10-13 uur, behalve op maandag.
Entree toren St.-Euphemia
€2,25.
REISAANBOD Werelds Koken (www.
wereldskoken.com) en SNP
Natuurreizen (www.snp.nl) organiseren culinaire groepsreizen
naar het schiereiland, terwijl
TerraMagica (www.terramagica.
nl) culinaire maatwerkreizen
naar Istrië aanbiedt. Kroatiëspecialist ID Riva (www.idriva.nl)
is thuis in bus- en vliegvakanties
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN
De prijzen van onderstaande hotels
zijn voor een tweepersoonskamer
met ontbijt en toeristenbelasting.
Kies voor de telefoonnummers
003 85.
BUZET

1. HOTEL VELA VRATA****
Vijf historische panden in de
oude stad op de heuvel zijn
verbouwd tot een boetiekhotel.
De gerenoveerde kamers zijn
elegant en kraakschoon, het
ontbijt is een feest en het personeel zeer attent. Er zijn een
binnenzwembad, sauna, jacuzzi,
gratis wiﬁ en een panoramaterras. Vraag om een kamer met
uitzicht over de vallei.

52 49 47 50, www.velavrata.net,
€88.

2. MOTOVUN HOUSE OF GOLD
Drie minimalistische, maar stijlvolle kamers liggen tegen het
kasteel van Motovun aan. De
uitzichten zijn waanzinnig en de
prijzen redelijk. Kamer Kortel is
de ruimste, maar Kucar heeft
een dakterras met twee hangmatten.
98 35 39 68 www.motovunaccommodation.com, €65.

3. TONI B&B
Een agriturismo zoals je die
verwacht: een oude boerderij
met wat kamers, zelfgemaakte

Linda Korsten (35) -

Is Istrië-fan en wijnliefhebber. Ze bezoekt graag
wijn- en olijfboerderij Marçeta, vlakbij Fažana.
‘Marçeta heeft de beste wijn in de omgeving.
Je proeft er lokale wijnsoorten als de rode
teran of de witte malvazija.
Ook de internationaal bekroonde olijfolie van
Marçeta is een leuk souvenir!’

naar de regio. Accommodatie is
te boeken via specialisten als
Altraveo, Maistra en Adriatica.
Verder bieden bijna alle grote
reisorganisaties ook hotelkamers, appartementen en vakantiewoningen aan.
REISINFORMATIE Istrië wordt goed
beschreven in Nederlandse reisgidsen, al ligt het accent op de
westkust. Uitgebreid, ook op
culinair gebied, is de ANWB
Extra (€8,95, 2012).
De uitgave Kroatische Kust,
Istrië, Kvarner van Marco Polo

biedt nog meer informatie,
maar is niet erg overzichtelijk
(€9,99, 2013).
Het Kroatisch Verkeersbureau
(www.kroatischverkeersbureau.
nl) heeft een zeer uitgebreide
website in het Nederlands. Op
www.istra.com, beheerd door
het verkeersbureau, staan overnachtingsadressen.
ETEN & DRINKEN Gemiddelde
prijzen in €
Espresso op terras 1, wijn op
terras 3, roerei met zwarte truffel
20, forel met truffel 23

wijn en uitzicht over de wijngaarden. De eigenaar spreekt
prima Engels. De vijf kamers zijn
vrij spartaans en de inrichting is
bij elkaar gesprokkeld, maar bij
Toni is de sfeer puur en oprecht.
Vraag naar een appartement, de
kamers zijn té klein.
52 68 15 32, nadia.milanovic@
pu.t-com.hr, €40.
ROVINJ

4. VILLA TUTTOROTTO****
Een diamant in de nauwe straten
van Rovinj. De zeven kamers in
het historische pand hebben
zeezicht en zijn brandschoon.
Ontbijten kan op het balkon, met
zicht op de haven. Onder de
glazen vloer van de receptie
liggen oude kruiken, het gebouw
is goed gerestaureerd en het
personeel zeer behulpzaam.
52 81 51 81, www.villatuttorotto.
com, €112.

