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Trondheim Marzo 2013 

Cari soci e amici 
 
Medlemmer av Dante – deltagere på språkkurs inviteres til årsmøte i Dante Alighieri, 

Comitato di Trondheim 
12. mars 2013 i 
Finstua, Trondheim 
Hospital kl 1900. 
 
Etter årsmøte blir det 
som sedvanlig 
medlemsmøte med 
mat og vin. 
Foredragsholder er 
Massimo Masci med 
tema: 
Il cibo di Lazio.  
 
Masci er en institusjon 
i Terracina og driver 
sammen med sin 

kone enoteket St Patrick – han er en entusiast når det gjelder mat og ikke minst vin 
og kjelleren deres er velfylt. Terracina er en liten badeby ca. 100 km syd for Roma på 
grensen mot Campania med interessent historie og er vel verd et besøk. Fra 
hjemmesidene sakser vi:  

 
Conosco questo ristorante da molti anni e posso dire 
che con il tempo diventa sempre più favoloso. Si trova 
in un luogo molto bello, al centro storico di Terracina e 
da una finestra si può vedere tutto il panorama 
marittimo. Tutti i piatti sono molto studiati, da non 
perdere il tagliere di formaggi e il banana cake, un 
dolce davvero unico fatto in casa dalla proprietaria. C'è 
un'ampia scelta di ottimi vini, accuratamente consigliati 
e descritti dal proprietario del ristorante. Consiglio, se 
possibile, di non andare in piena stagione estiva, in una 
serata più tranquilla si può godere di un'atmosfera 
magica. Si mangia bene e si spende il giusto per un ristorante ricercato! 
 
 

Vi hadde lest oss opp på diverse anmeldelser 
og besøkte St. Patrick en tirsdagskveld i 
september. De har god, vellaget, rustikk mat - 
ikke gourmet - heller ikke ikke turistfelle - ingen 
turistmeny - men ordentlig bondekost! Og så 
har de en vinkjeller som i seg selv er verdt et 
besøk. Vi fikk gode anbefalinger - og mye god 
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vin for pengene - hvilket ikke er en selvfølge i Italia. Det er ekstra hyggelig å være norsk her - 
verten har over tid pleiet kontakt med norske venner. Lokalene er veldig flotte - og det er 
muligheter både inne og ute. Jeg vil også tro at dette er et sted man også besøker for et glass og 
en prat med venner. 

 
 
Styret har kjøpt nøkkelringer med en grei liten lykt med påtrykt Dante emblem. De av medlemmene som 
ikke har fått «medlemsnøkkelringen» kan få den på møtet. 
 
 
 
 
 

Som vanlig vil det bli mat og vin etter møtet. De som ønsker å være med på måltidet bes 
melde fra til sekretær Elin Kvarme Elin Kvarme elkvarm@online.no så snart som mulig og aller 
helst innen fredag  8. men vi tar påmeldinger til mandag 11. Alle medlemmer og andre 
interesserte er hjertelig velkomne og man behøver ikke ha meldt seg på til måltidet for å komme. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Besøk våre nettsider. Vi prøver å holde medlemmene oppdatert gjennom disse. Kom gjerne med 
tilbakemelding og forslag til forbedringer. www.dantetrondheim.wordpress.com 

Il consiglio direttivo 
Olav F Münter Sellevold, presidente  
T: +47 926 12 568        
Epost: Olav.Sellevold@ntnu.no 
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