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“Ze hebben zo veel smaak dat je  
ze als aperitief kunt gebruiken.”

Toen Giuseppe Migliaccio de Corbara 
proefde, wist hij meteen hoe bijzonder 
de tomaat was. De Italiaanse chef uit 

Rotterdam nam contact op met de producent in 
Campania, I Sapori di Corbara, en werd ambassa-
deur voor de tomaat in Nederland. In Italië groeit 
de tomaat snel aan populariteit. Uit een test van 
het blad Gambero Rosso komt hij als beste ge-
conserveerde tomaat van Italië naar voren. Hij 
heeft een intens rode kleur, een laag zuurgehalte 
en een uitzonderlijk zoete smaak vanwege een 
hoog suikergehalte.

De corbaratomaat (ook Corbarì of Corbarino ge-
noemd, vanwege zijn kleine afmetingen) wordt al 
heel lang geteeld op de heuvels rond het plaatsje 
Corbara in Campania. Door de eeuwen heen is hij 
door kleine boeren in stand gehouden. Sommi-
gen zeggen dat het de zoon is van de San Mar-
zano, de beroemde saustomaat, anderen zeggen 
de vader. “Hoe dan ook heeft hij uitzonderlijke 
kwaliteiten,” vertelt Migliaccio. “Campania is de 
bakermat van de Italiaanse tomaat. Er huizen 
oude variëteiten die genetisch niet ver staan van 
de oorspronkelijke planten die ontdekkingsreizi-
ger Cortes uit Mexico meenam. De laatste jaren 
is er een trend om van zulke oude soorten op 
traditionele manier geconserveerde tomaten te 
maken.”

Migliaccio kreeg internationale bekendheid als 
chef van La Enoteca in Rotterdam. De New York 
Times weidde een artikel aan het restaurant 
waar Migliaccio op basis van de wijnkeuze van 
de gast een bijpassend gerecht maakte. Op gas-
tronomiegebied is hij van alle markten thuis. Van 
huis uit sommelier, maar tevens chef, adviseur 
en ondernemer. Met zijn bedrijf Happy Cooking 
introduceert hij Italiaanse nicheproducten van 
hoge kwaliteit bij topkoks. Voor Osteria Vicini, 
een restaurant in de Rotterdamse wijk Kralingen, 
verzorgde hij il tocco italiano, de Italiaanse touch. 

Een tomaat om te kussen
D e  s m a a k  va n  C o r b a r a

Een tomaat op traditionele manier geteeld, zonder serre, zonder irrigatie, zoals 
het vroeger was. Op de hellingen van het Lattari-gebergte tussen Sorrento en 
Salerno groeit hij op eigen kracht en dat maakt hem zo lekker.
Tekst en foto’s: Emil Rooijackers 
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“Campania is de bakermat van de 
Italiaanse tomaat.”
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Migliaccio: “Mijn familie runde tweehonderd jaar 
lang osterie, eetgelegenheden met landelijke 
keuken, in Emilia Romagna, langs de Via Emilia 
van Bologna naar Milaan. Daar aten vrachtwa-
genchauffeurs die naar de markt gingen. Waar 
de chauffeurs eten, eet je goed in Italië. Ik ben 
geboren in een wijnkelder in Anzola dell’Emilia. 
Daarom ben ik sommelier geworden. Bij mijn ge-
boorte dronk mijn moeder Lambrusco om de pijn 
te verzachten.”

Sinds een aantal jaren woont en werkt Migliaccio 
in Nederland. Hij zet zich met veel enthousiasme 
in om de corbaratomaat hier onder de aandacht 
te brengen. Op beurzen, liefdadigheidsevene-
menten en feestjes in de wereld van de haute 
cuisine komt hij regelmatig met een gastronomi-
sche presentatie van de tomaat. Migliaccio: “Er 
zijn verschillende producten. Het meest exclusief 
zijn de hele tomaatjes op gezouten water in gla-
zen pot. Die zijn gericht op de verfijnde keuken. Ze 
hebben zo veel smaak dat je ze als aperitief kunt 
gebruiken. Als snoepje, of in champagne met de 
tomaat onder in het glas. In combinatie met an-
dere ingrediënten brengt de tomaat de smaak 
van die andere ingrediënten sterker naar voren. 
Het bewaarvocht is geweldig om vis mee te ma-
rineren of oesters mee te serveren. Het smaakt 
een klein beetje naar de zee. Die smaak van de 
zee zit in de tomaten vanwege de ligging van het 
Lattari-gebergte waar ze groeien.”

De corbaratomaat is geschikt voor culinaire 
hoogstandjes en de meest verrassende com-

binaties, denk aan chocolade of koffie. Dat het 
ook de beste en zoetste tomaat voor pasta, 
pizza en parmigiana (aubergine, buffelmozza-
rella en tomaat) is, dat weten ze in Napels al 
langer. Hij is als gepelde tomaat in tomatensap 
verkrijgbaar en als confettura - tomatenjam met 
rietsuiker en rum. Migliaccio: “Die jam is lekker 
met torrone van pistache (pistachenoga - red.). 
Tomaten, rietsuiker en rum zijn allemaal van 
oorsprong ingrediënten uit Zuid-Amerika. Ik zou 
met de jam terug willen gaan om te laten zien 
wat we in Italië met hun ingrediënten gemaakt 
hebben.”

Na de pluk worden de corbaratomaten in okto-
ber aan de steel in grote trossen in grotten ge-
hangen. Hierdoor krijgen ze nog meer smaak en 
gezonde eigenschappen. Migliaccio: “De corba-
ratomaat is biologisch, ecologisch, met de hand 
geplukt en supergezond. Hij bevat aanzienlijk 
meer lycopeen, vitaminen en andere antioxidan-
ten dan de gemiddelde tomaat. Meer dan de pa-
chinotomaat uit Sicilië, die al om zijn heilzame ei-
genschappen bekendstaat. Het productiebedrijf 
I Sapori di Corbara werd opgericht door Paolo 
Graziano, een microbioloog die onderzoek deed 
naar de tomaat en de boeren verenigde om hem 
geconserveerd op de markt te brengen.”

In Italië zijn de geconserveerde tomaten van I 
Sapori di Corbara steeds gewilder. Met de stij-
gende vraag en toenemende bekendheid zullen 
ze de status van nicheproduct ontgroeien. Tot 
nu toe werden ze op kleine schaal verkocht in 

biologische winkels, maar het bedrijf wil de pro-
ductie vergroten en de markt uitbreiden. Een op 
handen zijnde samenwerking met groente- en 
fruitgroothandel Rungis in Barendrecht zal er 
aan bijdragen dat het bedrijf uit Campania kan 
groeien. Migliaccio: “Rungis zal de tomaten ex-
clusief naar Nederland importeren en van hieruit 
verder verspreiden naar de rest van Europa. De 
corbaratomaat verdient nou eenmaal een gro-
tere bekendheid.”

www.isaporidicorbara.it
www.happycooking.me
www.rungis.nl


