
 

De Alpen keuken opnieuw geïnterpreteerd - met 

kwaliteitsproducten uit Zuid-Tirol 

 

Authentiek koken met Südtiroler Apfel BGA, Südtiroler 

Speck BGA en Stilfser BOB-kaas 

 
Bolzano / Italië, 30 september 2019: De Alpen keuken is populair op het moment. Geen wonder 

want het vertegenwoordigt immers alles wat consumenten vandaag de dag zoeken: authentieke 

gerechten gemaakt van hoogwaardige ingrediënten. 

 
Wanneer u er zeker van wilt zijn kwaliteitsproducten te kopen, dan hebt u producten 

nodig die zijn gemarkeerd met een Europees kwaliteitszegel. Hier biedt met name de 

Alpenregio Zuid-Tirol een rijke selectie. De ‘beschermde oorsprongsbenaming’ (BOB) voor 

Stilfser kaas garandeert bijvoorbeeld dat het wordt geproduceerd in het herkomstgebied 

en dat de melk uitsluitend afkomstig is van Zuid-Tiroolse bergboerderijen. Het label 

‘beschermde geografische aanduiding’ (BGA) van Zuid-Tiroolse appels en Zuid-Tiroolse 

spek garandeert dat ten minste één productiefase wordt uitgevoerd volgens gedefinieerde 

criteria in de regio van herkomst en dat de producten door een specifiek kenmerk aan 

Zuid-Tirol zijn gekoppeld. 

Dit betekent dat voedsel met dit label als het ware vanuit de regio uw bord bereikt. Het 

staat dan ook voor authentiek genieten dat kan worden herleid tot de bron. 

Bovendien kunt u van deze drie specialiteiten uit Zuid-Tirol kunt niet alleen apart 

genieten, maar ook uitstekend in combinatie - bijvoorbeeld met een opnieuw 

geïnterpreteerde varkenshaas: 

 

 

Varkenshaas met Stilfser kaas, Zuid-Tiroolse spek en Zuid-Tiroolse appels 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld - Voorbereidingstijd: 25 minuten 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

600 g  varkenshaas 

100 g Stilfser BOB kaas, geraspt 

100 g Zuid-Tiroolse spek BGA, 

dun gesneden 

500 g geschilde aardappels 

2  Zuid-Tiroolse appels BGA 

(aromatisch en met een lage 

zuurgraad, b.v. de Pinova soort), 

geschild en klokhuis verwijderd 

4  lente ui 

 tijm, laurierblad 

70 ml  slagroom 

50 ml melk 

 zonnebloemolie 

 boter 

 zout en peper 

 

 

 

 



 

 

Bereiding 

Voor de kaassaus: Verwarm de slagroom en melk samen met een laurierblad, in een kleine 

pan. Voeg daaraan de geraspte Stilfser kaas toe en roer goed om. Let op: de saus mag niet 

koken!   

Aardappel rösti: snijd of rasp de aardappels in dunne reepjes, doe in een kom en voeg wat 

zout toe. Vorm van de geraspte aardappel kleine porties met de hand en bak deze in een 

koekenpan met zonnebloemolie goudbruin aan beide kanten. Leg op keukenpapier om het 

teveel aan olie te absorberen.  

Appels: Bestrooi de Zuid-Tiroolse appels met een beetje tijm en laat ze in een pan met 

beetje boter bruin worden. Halveer de lente-uitjes in de lengte richting, bestrooi met wat 

zout en bak ze kort op hoog vuur in wat olijfolie. 

Varkenshaas: bestrooi de varkenshaas met wat zout en rol hem op in de spekplakjes. Bak 

deze eerst in een pan aan, bak hem daarna 6 tot 8 minuten in de oven op 180 °C. Bedek de 

filet daarna met aluminiumfolie en laat ongeveer 10 minuten rusten.  

Schik de kaassaus, rösti, appels en varkenshaas –gesneden in medaillons – op een bord en 

serveer. 

 

Tip: om een delicieus 3 -gangen diner op tafel te toveren voegt u wat spiesjes toe met Zuid-

Tiroolse spek, Stilfser kaas, en  wat bewaarde Zuid-Tiroolse appels met mosterd als 

voorgerecht. Als nagerecht serveert u appel pannacotta met amandel stukjes. Een Alto 

Adige DOC Wine (DOC is Italiaans voor ‘Denominazione di origine controllata’, gelijk aan 

beschermde herkomst benaming) zorgt voor een perfecte afronding van deze culinaire 

ervaring.  

Meer recepten en informatie over Europese kwaliteitslabels en Zuid-Tiroolse 

kwaliteitsproducten, kunt u vinden op:  https://kwaliteiteuropa.eu 

 

Contact voor de pers:  

Ghislaine Melman 

Telefoon : +31 (0)71 572 42 02 

Email: ghislaine.melman@sopexa.com 

 

Over de hoogwaardige appel-, spek-, kaas- en wijnproducten van Zuid-Tirol 

Südtiroler Apfel BGA wordt sinds 2005 door de EU erkend als een beschermde 

geografische aanduiding. Met 300 dagen zon per jaar, veel regen in de lente en over het 

algemeen een milde zomer en herfst, biedt de regio ideale voorwaarden voor appelgroei 

op hoogtes tot 1.000 meter. Dit unieke klimaat, in combinatie met gecontroleerde, 

natuurlijke, gecertificeerde biologische teelt, geeft Zuid-Tiroolse appels zijn typische 

sappige, knapperige kwaliteit. Momenteel dragen 13 variëteiten het BGA-zegel: Braeburn, 

Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova, 

Red Delicious, Topaz en Winesap. 

Südtiroler Speck BGA verwierf de beschermde geografische aanduiding in 1996. De 

zorgvuldige selectie van het gebruikte varkensvlees, evenals duidelijke richtlijnen en 

controles tijdens de productie maken Zuid-Tirools spek onmiskenbaar. Het motto van de 

makers "een beetje zout, licht gerook en veel frisse lucht" maakt deel uit van de 

ambachtelijke traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zuid-Tirools 

spek heeft meestal een volle, licht rokerige smaak - alleen het beste spek krijgt het 

historische merkzegel. 

 

 

 



 

 

 

Sinds 2007 wordt Stilfser BOB-kaas door de EU erkend als de enige Zuid-Tiroolse kaas met 

een beschermde oorsprongsbenaming. Dit spreekt voor zijn traditionele kwaliteit en 

historische connectie met het gebied van oorsprong: de productie van Stilfser kaas kan 

worden teruggevoerd tot 1914. Deze kaas is typisch voor de regio en is minstens 60 dagen 

gerijpt. Voor dit doel wordt verse koemelk van Zuid-Tiroolse bergboerderijen, de meeste 

op meer dan 1000 meter boven zeeniveau, binnen 48 uur verwerkt. Mila's Stilfser wordt 

momenteel geproduceerd in de Bruneck-fabriek en het Alpen zuivelbedrijf van Burgeis. 

 

Wijnen van Alto Adige verwierven de DOC-oorsprongsbenaming in 1971. Tegenwoordig is 

meer dan 98 procent van het gehele wijnbouwgebied van Zuid-Tirol DOC-geclassificeerd. 

Alle wijnen uit het DOC-gebied zijn onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles - 

bijvoorbeeld met beperkingen met betrekking tot maximale opbrengst, minimumwaarden 

voor alcohol- en zuurgehalte en nog veel meer. Dankzij de geografische ligging en het 

milde, alpine-continentale klimaat, is Zuid-Tirol een zeer divers wijnbouwgebied met 5400 

hectare wijngaarden. Twintig verschillende druivensoorten groeien hier - ongeveer 60 

procent van hen is wit, 40 procent is rood. 

 

 

 
 


