
Zuppa di pomodoro con 
dadolata di orata al 
basilico

(4 personer)
800 gr tomatsaus 
800 gr dorada (fisk) alternativ torsk
200 gr krutonger
en bunt basilikum
2 fedd hvitløk
olivenolje
salt og pepper
 

Slik gjør du:
Brun hvitløk i olje, tilsett tomatsaus 
og kok i 5-10 min.
Tilsett salt, basilikum og olivenolje. 
Rens fisken og skjær den i terninger. 
Varm en stekepanne med olje, og 
stek fisken raskt i pannen. Ta ut 
hvitløksfeddene før servering. Servér 
suppen med fisk og krutonger.

kald italiensk tomatsuppe

Matlaging er som et språk. Bruk det til å utrykke din kreativitet.
Skap harmoni, lykke, poesi, kompleksitet eller provokasjon.
Da blir det matkultur, sier Antonio De Luca fra sitt idylliske

sted på øya Ponza, bare en kort båttur utenfor Roma.
TeksT: Vincenzo Lauri og Marianne eidaL  foTo: MassiMo Leardini og iLaria izzo

Jordnært kjøkken
MED HIMMELSK MAT

BeLLA ItALIA
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Antonios idylliske sted ligger isolert på en 
klippe og ruver over øya Ponza. Herfra er 
det utsikt mot naboøya Palmarola og det 
turkise havet utenfor. Stedet er så ikke lett 
tilgjengelig. Man må klatre opp bratte stup 
fra sjøveien, og esel brukes til å frakte varer 

opp fra byen. Det karakteristiske huset, som er malt i fargene 
rødt og blått, er en perle på øya. Her lever Antonio De Luca et 
fredelig og spartansk liv hele sommerhalvåret.
 Å oppleve Il Fieno er som å ta en tur tilbake i tid. Vingår-
den som er over hundre år gammel, er fortsatt uten strøm og 
vann. Vinen blir presset på tradisjonell vis, og Antonio De 
Luca er en av de siste som bruker denne metoden. På høsten 
kommer folk hit for å oppleve vinproduksjon på ekte vis. Etter 
en lang dag med druetråkking er stemningen på kjøkkenet helt 
unik. Kjøkkenet til Antonio er et sted man bare vil være. 
 Bondetradisjon og kultur er blandet i huset til Antonio. Nes-
ten alt av møbler og materialer er hentet fra naturen i området 
og havet rundt. Huset er blant annet bygget av stein fra gården 
og murpuss som er laget av jorden omkring. Drivved som har 
blitt fraktet med sjøen og drevet til land på øya er også mye brukt 
i interiøret.

A

makrell med  
appelsin og kapers
(4 personer)
1 kg makrell
100 gr kapers 
2 appelsiner
olivenolje
salt
 
Slik gjør du:
Filiter makrell og skjær den I terninger.
Vask kapers. Mariner fisken med saften og raspet 
skall av to appelsiner, kapers og litt salt. La det ligge 
en time og server på en seng av salat med noen friske 
appelsinfileter på toppen.

avSlapning i Skyggen. accumetu reperesed quat 
omnis numqui ut et verum quatium fuga. Hil enditib 
usandipsum dit, id moluptat pa audit at.nonet fugitat 
uriatem. neque pro tem.

avSlapning i Skyggen. accumetu reperesed quat 
omnis numqui ut et verum quatium fuga. Hil enditib 
usandipsum dit, id moluptat pa audit at.nonet fugitat 
uriatem. neque pro tem. 

Sgombro con capperi e arance

«Det er ingen mer 
oppriktig kjærlighet 
enn kjærligheten 

til mat.»
GEORGE BERNARD SHAW
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STJel 
STilen

Slik får du Stilen
til AntOniO

Stikkord: Naturmaterialer.. Parunt as asimporpos id 
quatatus maximus, se id utem ut quam, odis sinci nobis
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1. Lys grønn flakse ( dia 20 cm) kr 309, housedoctor.dk 2. Mateus servise er håndlaget i Portugal og finnes i mange farger, alle med en personlig touch, fra kr 169, 
hos Palma. 3. Jærstolen aKseL® er enkel, stilren, tradisjonsrik og elegant og tilpasser seg smak og behov, produsert fra 1938, fra kr 2619, purnorsk.no, 4. Knaggene 
stone Hooks er alle unike og varierer i form og størrelse, kr 250 for 2 stk, normann-copenhagen.com 5. rustikke vinglass, rødvin og hvitvin, kr 81, housedoctor.dk 
6. Få stilen med historiske fliser på kjøøkengulvet eller over kjøkkenbenken, historiske.no 7. skjærebrett i tre kr 169, bloomingville.com 8. Håndmalte blå skåler i tre 
forskjellige design, kr 69, housedoctor.dk 9. skammel i elmetre kr 1599, bloomingville.com 10. Marrokansk gulvteppe kalt Boucherouite er håndlaget av berberkvinner, 
fra kr 1559, hayshop.no 11. Kobbermugge fra kr 900, housedoctor.dk 12. Kjøkkenrullholder i gammelt tre kr 169, bloomingville.com

en perle.  Hund har alltid vært en viktig del av antonios liv. Her er hunden XXXX som koser seg på gulvflisene fra XXX poeSi på veggene. Huset til antonio er en perle i 
landskapet på øya, malt i de tradisjonelle fargene blå og rød. Fiken. naboen XXX har samlet ferske fiken fra hagen til kelvdens måltid.

«Matlaging er et språk 
hvor man kan uttrykke 
kreativitet, harmoni, 
lykke, skjønnhet, poesi, 
kompleksitet, provokasjon 
og kultur.»
               ANTONIO DE LUCA

 Denne enkle byggeskikken er fagmessig blandet med følsomhet 
fra Antonio. Materialene har levd et langt liv i et røft miljø, og blir 
bare vakrere og vakrere med tiden. Man kan nesten kjenne en duft 
av jord og havsprøyt når man kommer inn i rommet.
 Skarpe farger er et av stikkordene i Antonios kjøkken, både når 
det gjelder interiøret, maten og hvordan den blir presentert. Kjøk-
kenutstyr, kopper og kar i huset uttrykker hans lidenskap for god 
mat. Alle tallerkener er unike og har en egen historie. Tradisjons-
rike fliser i alle middelhavets farger liver opp på vegger og gulv. 
 – Som i en båt kan vi her være hvor som helst i Middelhavet, sier 
Antonio. 
 Huset hans er dedikert til hans forbilde, den portugisiske forfat-
teren Fernando Pessoa, og har fått navnet La Jangada De Pedra, som 
betyr steinflåte på portugisisk. Han legger til at navnet er en metafor 
for reisen og det enkle liv. 
 Huset bærer preg av Antonios mange reiser rundt i verden og 
minner fra disse eventyrene krydrer hans interiørstil. Den herlige 
miksen av Middel havets farger, minner fra ulike steder i verden, 

Esprimi la tua creatività 
cucinando.
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