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toetjesmaker. Onze gasten beleggen zelf hun
pizza en mijn man schuift ze in de pizzaoven,
die we in de tuin hebben staan.’

Ga je deze zomer naar Italië?
‘Dit jaar ga ik samen met mijn gezin zeilen
langs de Turkse kust. Daarnaast gaan we –
natuurlijk – ook nog een week naar Salina,
mijn favoriete Italiaanse eiland. We gaan er
samen met onze Italiaanse vrienden duiken,
snorkelen, wijn drinken en vooral heel veel en
heel lekker eten. Italië loopt als een rode draad
door mijn leven, dus een jaar zonder Italië kan
ik eigenlijk niet.’

Thuis ook in Italiaanse sferen?

Bekijk Gea's site:
italianstyle.nl

‘Thuis geven we graag pizza-party’s voor onze
vrienden. Ons hele gezin helpt mee. Mijn man
is samen met een vriend de “pizzaiolo”, de
pizzabakker, samen met mijn zoon maak ik het
pizzadeeg en mijn dochter is een meesterlijke

Hoe organiseer je een echt
Italiaans lunchfeest?
‘Een Italiaanse lunch heeft vier of vijf gangen.
Je begint met antipasti, kleine koude hapjes.
Bijvoorbeeld bruschette met een lekkere
topping. Daarna serveer je pasta. Een klein
beetje, want het is tenslotte een voorgerecht.
De derde gang is een goed stuk vlees of vis
met groenten erbij. Daarna serveer je het
toetje. In Italië is dat vaak ijs. En ik sluit de
maaltijd graag af met een espresso en een
glaasje limoncello. Ook heel Italiaans is het om
de hele tafel vol te zetten met kleine hapjes.’

Italiaanse muziek erbij?
‘Zucchero mag van mij altijd! En niet-Italiaans
maar wel erg fijn om naar te luisteren is Ibiza
loungemuziek, voor het ultieme beachgevoel.’
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MAMMA MIA

Gea van der Spek
woonde zes jaar in
Milaan als modeontwerpster, waar ze
werkte met wereldberoemde catwalkmodellen. In 2000
trouwde ze in een
kasteel aan het Italiaanse Lago Maggiore
en werd daarna
weddingplanner voor
bruiloften in Italië.
Nu woont ze in
Nederland en heeft
haar handen vol aan
o.a. haar evenementenorganisatiebureau.
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