
Italien:
Smaklig resa!



Välkommen till bords!
Italiens mattraditioner, viner och 
andra gastronomiska produkter är 
en stor, ljuv värld att upptäcka. Varje 
region, varje stad, ja i stort sett varje 
by har sina egna specialiteter och 
sina egna glada festivaler. 
Vi vill här ge lite startimpulser, visa 
på bredden av upplevelser som vän-
tar i det underbara matlandet Italien. 
Utrymmet räcker bara till att ge lite 
exempel, region för region. Fler tips 
finner du på vår svenska hemsida  

Valle d’Aosta

Piemonte

I Italien finns det en lång rad matprodukter och 
drycker som är klassade som lokaltypiska och 
därmed skyddade enligt EU-regler med garante-
rad ursprungsbeteckning. Den som vill köpa äkta 
varor, alltså originalvarianten av genuina produk-
ter som exempelvis Modenas balsamvinäger, eller 
viner med den druvkombination som den lokala 
traditionen föreskriver, den bör leta efter korrekt 
märkning. På ostar och andra matprodukter ska 
det i Italien stå IGP eller ännu bättre DOP. När 
det gäller viner är det IGT, DOC eller allra helst 
DOCG (eller DOP) det ska stå på etiketten.

Inget fejk

Mormors recept + farfars bönor = 
Slow Food
Slow Food är en organisation som vill värna lokala 
mattraditioner och lokalt förankrade jordbruks-
produkter av kvalitet. Tanken att alla har rätt till 
bra mat står i centrum; en rätt som också innebär 
en plikt att bry sig, och ta hand om vad den egna 
hembygden bjuder. Slow Food listar krogar och 
producenter som arbetar i linje med deras ideer. 
Ser du en snigel på restaurangens dörr så har 
de Slow Foods erkännande. Slow Food har sitt 
säte i lilla orten Brà i regionen Piemonte, där man 
arrangerar en ostfestival vartannat år. Torinos 
gastronomiska mässa i oktober, och Genovas 
fiskfestival i maj är andra stora Slow Food-event. 
www.slowfood.com
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handlöst ut i det underbara okända – Buon Appetito!

De historiska vindistrikten Langhe-Roero och 
Monferrato i Piemonte upptogs 2014 på Unescos 
världsarvslista tillsammans med vinslottet i Grinza-
ne Cavour; en långsamt framvuxen vinodlarkultur i 
en bygd med stora estetiska värden.  Här finns fina 
leder att vandra, vingårdar att besöka för vinprov-
ning (be lokala turistbyrån boka), vinmuseet WiMu 
i Barolo och de enorma historiska vinkällarna i 
Canelli i Astiprovinsen.  
Den hälsosamma medelhavsdieten är också på 
Unescos lista, med all kultur som omgärdar. I 
Italien är det distriktet Cilento i Campania som 
profilerar; en vacker trakt med ett stort spektra 
upplevelser, inte minst i det dagliga köket.  
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www.italiantouristoffice.se, och resten upp-
täcker du under resans gång. Ta dig tid att 
botanisera i butiker och på salutorg, lyssna 
på hovmästarens förslag, och  
vid eventuell språkförbistring kasta dig bara 



Regionens kök har genom 
historien starkt präglats av 
geografin:  höga krävande 
berg och så gränsen mot 
Frankrike och Schweiz. 
Handelsvägar har sedan 
antiken gått från Rom över 
regionens pass, och fört med 
sig såväl sydligare influenser 
som idéer från grannländer-
na.  Från Schweiz kommer 
möjligen den egna versionen 

av fondue (fonduta), och romarna förde med sig bruket 
av robusta soppor som här uppe förfinades till festmat, 
exempelvis seuppa valpellinentze.  På 1800-talet intro-
ducerades polenta som idag är en basrätt i regionen. 
Denna klassiska majsgröt, serverad som tillbehör eller 
som förstarätt, är i Valle d’Aosta rikligt mättad med 
smör och fontinaost – fantastiskt energirik kost för såväl 
skogsarbetare som skidåkare!  Lufttorkade aromatiska 
charkuterier med långa anor inleder ofta måltiden, 
och självklart finns festivaler för de stoltaste. Skinkan 
jambon de Bosses, vars produktion i trakten av Stora St 
Bernhardpasset finns dokumenterad sedan år 1397, firas 
andra söndagen i juli i byn Saint Rhemy en Bosses, och i  
byn Arnad firar i man i augusti sin lardo. Råkar du så på 
motzetta di camoscio – lufttorkad gems – så hugg till!

Viner: Att odla vin även högt upp i bergen var romar-
nas idé, och resultaten är mycket intressanta, som Blanc 
de Morgex et de la Salle på druvor odlade på 1.300 
meters höjd. Sju vindistrikt producerar varianter av Valle 
d’Aosta DOC. 

Tips! Är du på skidsemester i regionen i slutet av 

Valle d’Aosta

Piemonte
Geografiskt rymmer Piemonte allt utom hav: höga 
alper, gröna mjuka kullar och Po-slättens vidder med 
blänkande risfält. Hösten är given för en gourméresa 
till Piemonte, för att pricka in vinskörd, matmässa och 
jakttiden för den vita tryffeln Tuber magnatum pico. Gå 
Italiens förste premiärminister Cavour i spåren och smörj 
kråset i Torino, eller dra på upptäcktsfärd till vinfälten runt 
Asti och Alba.  Risotto är en regional basrätt som raf-
finerats med tiden – pröva den med barolovin! Agnolotti, 
en fylld liten pasta som ofta serveras i buljong, eller 
trådsmala tajarin, är regionens mest typiska pastaformer. 
Andra specialiteter är finskuren råbiff på Fassone-oxe, 
vindoftande långkoket brasato,  och ett fat blandat kokt 
eller friterat kött – bollito misto eller fritto misto – som 
båda innehåller delvis inälvsmat. Savojens kungahus 
introducerade exklusiva produkter som choklad och 
ändlösa menyer. Vitello tonnato är en kall paradrätt 
från savojens epok på kalv med tonfisksås och kapris 
(receptet har  varierats med tiden). Att smaka Bagna 
cauda är ett måste, en aromkoncentrerad het sås som 
serveras med grönsaker att doppa i. Som sällskap till 
detta, förstås grissini torinesi. Grissinin uppfanns år 1679 
i Torino för att  kurera en kunglig ömmande mage!  Så 
de ljuva ostarna: Castelmagno, Robiola, Raschera och 
lokala varianter av Toma. En gianduia-pralin till kaffet får 
nog plats, med smak av Langhes hasselodlingar.

Viner: Röda Barolo, 
Barbaresco, Barbera 
och Gattinara, vita Roe-
ro Arneis och Gavi, söta 
bubblande Moscato 
d’Asti  eller Brachetto 
(rött) – för att nämna 
några av många. 

Tips! Strosa dig 
igenom en perfekt 
weekend i Torino där de 
historiska caféerna drar 
upp promenadstråket. 
Drick en bicerín – en 
mix av espresso och 
varm choklad – och 
smaka på bakverk och 
choklad från småprodu-
center i centrum.

Gastronomisk  
souvenir: En kork-
skruv från korkskruvs-
museet i Barolo, och ett 
härligt urval flaskor att 
korka upp.

januari så besök den stora folkloristiska marknaden Fiera 
di Sant’Orso med tusenåriga traditioner och fokus på 
gastronomi och hantverk, i huvudstaden Aosta.

Gastronomisk souvenir: Grolla, också kallad 
Coppa dell’amicizia – ett dryckeskärl med många pipar, 
att servera alkoholstinna drycker laget runt, som caffè 
alla valdostana.



Lombardia

Geografin går från berg och glaciärer över sjöar ut 
på Poslätten, och den brokiga historien har gett det 
lombardiska köket influenser från Frankrike, Spanien 
och Österrike. Trendkänsliga världsstaden Milano får, 
och ger, ständigt nya kulinariska impulser, samtidigt som 
traditioner vårdas ömt. En av dessa trevliga traditioner är 
aperitivo milanese – man öppnar helt enkelt kvällen med 
besök på en bar och där blir man serverad allehanda 
aptitretare som tilltugg till glaset man beställt in, kanske 
en milanesisk Campari. Ossobuco är en minst trehundra-
årig citrondoftande paradrätt på kalvlägg i tomat som inte 
kan undvikas i Milano, och inte heller deras saffransgula 
risotto eller den gigantiska panerade schnitzeln cotoletta 
alla milanese. På andra håll i regionen regerar andra 
varianter av risotto, och polenta är mycket vanlig som 
tillbehör till korvar och grillat. Sötvattenfisk som öring, 
sik och abborre serveras ofta. Lokal pasta att avsmaka 
är exempelvis  de fyllda pastakuddarna casonselli  om 
du är i Brescia eller Bergamo, och rustika pizzoccheri 
på bovete i Valtellina, serverade med savojkål och ost. 
I Valtellina äter man förstås duktigt också av lufttorkade 
nötköttet bresaola. Glöm inte heller de många ostarna; 
Gorgonzola och Grana Padano är självskrivna, men 
fråga också efter byns lokala godsaker. Till sista slurken 
i glaset en kaka: Sbrisolona  om du är i Mantova. Co-
techino, slutligen, är en kokt korv som blivit en klassiker 
på julbordet för många italienare. Det finns en rad lokala 
varianter; Modena i grannregionen har sin, och i Cre-
mona görs en extra prima kvalitet som kallas ”vaniglia” 
– den smakar dock inte vanilj! 

Viner: Valtellinas röda viner, Franciacortas bubbel och 
Gardasjöns Chiaretto är finfina bekantskaper att göra. 

Tips! Lilla Mortara i Pavia-provinsen är ”gåsens 
huvudstad” sedan medeltiden. Pricka in folkfesten med 
gåsloppet i Mortara sista söndagen i september och köp 
med dig en salami på gås! 

Gastronomisk souvenir: Designbutikerna i Mi-
lano dignar av underbara ting till köket och till det dukade 
bordet. Julkakan Panettone är en milanesisk skapelse - 
satsa på konditoriernas versioner. 

Trentino - Alto Adige
Två själsvständiga provinser utgör denna region, var och 
en med sin kultur och sina traditioner, men som förenas 
i geografin. Alto Adige, även kallat Südtirol, har central-

europeiska  influenser, medan köket i Trentino genom 
historien färgats av grannregionen i söder, Veneto. Vi är 
mitt uppe i Alperna med glaciärer och ståtliga dolomi-
ter, men soliga bergsslänter och inte minst Gardasjön 
tillför intressanta mikroklimat. Bergen ger fint skydd åt 
äppleodlingar och den omfattande vinproduktionen. I 
det vilda plockas mycket svamp och bär, och de många 
vattendragen gör att öring och annan sötvattenfisk ofta 
står på menyerna. Som tillbehör till kött och fisk ses den 
i Norditalien så vanliga polentan men också enbärs- och 
kummindoftande kål. Canederli är traktens delikata och 
aromatiska svar på österrikiska knödeln, korvarna är ofta 
smaksatta av örter, och carne salada är en specialitet 
från Trentino på saltat och torkat kött, vanligtvis oxe 
men ibland häst och ibland kalvtunga. Speck slutligen är 
en lokaltypisk kallrökt skinka, inte späck som man kan 
tro, och firas med egen festival i dalen Val di Funes i 
början av oktober, liksom på Festival del Gusto i Bolzano 
tillsammans med andra lokala produkter, i slutet av maj. 
Äppelstrudel på lokalt manér är desserten för dagen.

Viner: Bland de bästa röda räknas Teroldego Rota-
liano, Marzemino, Lagrein och Schiava, men här produ-
ceras också mycket vitt vin på en rad druvor bland annat 
Chardonnay och Gewürtztraminer. Glöm inte områdets 
utmärkta mousserande!

Tips! Den folkloristiska vinskördefesten Festa dell’Uva 
i kurorten Merano i mitten av oktober är en ljuspunkt när 
mörkret lägger sig i norr. Annars är ett beök i advent en 
fin idé, med besök på någon av regionens många jul-
marknader, t ex i Trento, att kombinera med säsongens 
första skidåk. 

Gastronomisk souvenir: Vackra träarbeten är 
givna souvenirer här, så vi föreslår en skärbräda för de 
lokala charkuterierna.

Veneto
I den forna marinrepubliken Venedig gör sig historien 
ständigt påmind. Den rika handelsstaden tog in främ-
mande produkter och spännande kryddor; polenta, ris, 
bönor och saltad importerad kabeljo är basvaror i det tra-
ditionella köket. Kusten med laguner och sandstränder, 
men också Venedig stad, har mycket fisk och skaldjur 
på menyerna. Sötsura fiskentrén Sarde in saor, och 
Baccalà mantecato där kabeljon serveras som mousse 
är två klassiker, liksom Frittura veneziana, d v s blandad 
friterad fisk. Kalvlever Fegato alla veneziana är också ett 
självklart val för gourmén på besök. Kyckling och annan 
fågel används mycket, som exempel Vicenzas smakliga 
paradrätt Polenta e osei. Venetos bördiga slätter ger 
ifrån sig en rad praktfulla primörer, och var och en firas 
tillbörligt med festivaler och specialmenyer: vit jättespar-
ris har odlats åtminstone i 400 år i trakterna av Bassano 
del Grappa, medan den röda endiven radicchio rosso 
som under hösten används flitigt till risotto,  pastasåser 
m m har sin hemvist främst i Treviso-provinsen sedan 
minst lika länge, och i lilla Rubbio i Asiagos högland firas 
den lokala vita sellerin i början av september. Bigoli är 
den mest typiska pastaformen, som grova spaghetti, 
och kan serveras enkelt med lök och sardeller eller med 
kycklingragù.  Av bakverken är Veronas Pandoro mest 
känd, en hög sockerkaka för julen.

Lombardia



Viner: Amarone uppskattas inte minst av skandinaver 
– botanisera vidare i Veronaprovinsen bland Valpolicella, 
Bardolino, söta Recioto och vita Soave, plus Gambellara 
från trakterna av  Vicenza. Prosecco är ett mousserande 
vin från ett litet distrikt runt Conegliano och Valdobbia-
dene.

Tips! Har du aldrig sprungit maraton förr så kanske 
Trevisos genom proseccovinfälten i mars kan bli det 
första, eller halvmaran Prosecco Run som passerar 20 
vinproducenter. I Venedig, gå cicchetti-runda till några 
bàcari, och drick en ombra i kvällningen (översatt: veneti-
anska tapas på enkla utskänkningar med ett glas husets 
vin, vanligtvis rött).

Gastronomisk souvenir: Grappa från Bassano 
del Grappa. Kombinera inköpet med besök på grappa-
museet i den pittoreska lilla staden.

Friuli Venezia Giulia
Här en region med spännande gränskultur! Den om-
växlande geografin spänner över Carnias berg, Friulis 
mjuka gröna kullar, en låglänt kust med sanddyner, och 
så pampiga huvudstaden Trieste med högplatån Carso 
i ryggen som avslut innan nationsgränsen. Influenser 
från Veneto men också från Balkan och Österrike är 
tydliga i gastronomin där rustika soppor har en given 
plats – jota heter en klassiker på bönor, kål och korv 
eller kött, och en lokal variant av gulasch är vanlig i 
inlandet. Majsgröten polenta figurerar också här, och 
ofta serveras varianten polenta pasticciata, d v s kokt 
tillsammans med kött av olika slag. Sommartid kan du 
insupa lantluft och njuta av genuin matlagning uppe i 
bergen på någon fäbod, s k malga, där man också pas-
sar på att avsmaka lokalproducerade ostar, och rätten 
frico på ost och potatis. Brodetto är en mustig ragù på 
fisk och skaldjur som du finner versioner av på många av 
kustens restauranger; i fiskarnas Grado doftar den ljuvt 
av vitlök. Produkter av gås är en specialitet på låglandet 
i regionens mitt, men regionens absoluta stolthet är den 
lufttorkade skinkan Prosciutto di San Daniele. Festivalen 
Aria di Festa som tillägnas denna skinka går av stapeln i 
San Daniele i slutet av juni. 

Viner: Regionens viner är på frammarsch, i synnerhet 
många vita åtnjuter stabilt renommé  (Sauvignon, Ries-

Liguria
Trots den långa kusten är det örtagårdar, olivlundar och 
det vilda kuperade inlandet som  är det regionala kökets 
bas. Den färska pastasåsen pesto är Genovas signum, 
och småvilt som kanin är klassiker liksom vegetariska 
pajer, svamp och rätter med kastanj. De pyttiga  svarta 
oliverna olive taggiasche är en fin ingrediens i mycket, 
inte minst i kaningrytan. Därutöver förstås läckerhe-
ter från havet, som den antika paradrätten Cappon 
magro på fisk, skaldjur och grönt.  Ravioli med fisk- och 
skaldjursfyllning och örter heter här Zembi d’arzillo på 
menyerna. En kuriositet är kabeljon, den torkade fisken 
importerad från Norden, som i generationer tillagats  på 
längden och på tvären i bergsbyn Badalucco ovanför Im-
peria. En klassisk rätt på denna fisk heter Brandade, och 
i september varje år firas fisken med egen festival i byn. 

Viner: Vinproduktionen är mestadels småskalig. Ros-
sese och Vermentino är de viktigaste druvorna, medan 
dessertvinet Sciacchetrà från nationalparken Cinque 
Terres terrassodlingar möjligen är det mest kända vinet.

Tips! Folkfesterna är många, lilla 
fiskarbyn Recco är berömd för sin utsökta 
focaccia med ost, med egen festival i 
slutet av maj varje år. Kombinera med 
fiskfestivalen i intilliggande Camogli där 
man friterar fisk till besökarna i en fyra 
meter stor stekpanna. Ultratrailtävlingen 
Sciacchetrail (med namn efter traktens 
vin) i nationalparken Cinque Terre i början 
av april kan säkert locka den vältränade. 
Lätt att kolhydratladda före, och aptit efter 
loppet ingår i konceptet.

Gastronomisk souvenir: 
Hantverksmässigt gjord pesto, eller en 
marmormortel för att göra genuin pesto 
där hemma, och så någon påse av den 
lokala pastan trofie.

ling, Tocai) men även röda 
(Merlot, Cabernet).  
Regionen hyser desutom 
flera förnämliga produ-
center av grappa, 
eller sgnapa som den 
kallas på dialekt.

Tips! Följ James 
Joyce och andra 
författare i fotspåren 
till klassiska caféer i 
Trieste; ät dig igenom 
bakverk som struccoli 
(strudel), chifeletti  (valnöts-
kakor), krapfen (munkar) och toppa med den frukt- och 
kryddstinna kakan presnitz! Och: gå en kurs på stadens 
kaffeuniversitet och lär dig bästa tricken för en perfekt 
kaffe.  

Gastronomisk souvenir:  Den tomma extra väs-
kan du tagit med dig fyller du med öl från alla mikrobryg-
gerierna i och kring Trieste.



Emilia Romagna
Emilia Romagnas inland följer Apenninernas höga 
rygg. Bergen övergår i böljande kullar som landar i 
Poslättens fruktodlingar och i öster väntar en enda lång 
sandstrand mot Adriatiska havet, där läckra snäckor 
(vongole) bor. Regionen är ett gastronomiskt mecka, 
med en rad världsberömdheter: tortellini och mortadella 
från Bologna, balsamvinäger (aceto balsamico) från 
Modena, charkuterierna coppa och pancetta piacentina 
från Piacenza, äkta parmaskinka (prosciutto crudo di 
Parma) och äkta parmesanost (Parmigiano Reggiano)...  
Ja ni hör ju! Traditionstyngda krogar och vattenhål trängs 
i städernas centrum, sida vid sida med stjärnkockars mer 
experimentella lokus. Färsk äggpasta i alla dess former 
är regionens kännemärke. I Ferrara har pastakuddarna 
gärna pumpafyllning, pasta med köttsås alla bolognese 
är förstås ett recept från Bologna, och de fyllda pastahat-
tarna cappelletti slåss med tortellinin om tronplatsen. 
Havets frukter och fisk grillas, friteras och stuvas, eller 
läggs i soppan brodetto. Lilla Comacchio vid Poflodens 
delta har ål som specialitet, som firas längs kanalerna 
med fest i september/oktober. Som avslut på måltiden, 
kanske en Zuppa inglese? En mycket vanlig dessert, 
med obegripligt namn och omdiskuterat ursprung, men 
len och ljuv att inta. För den som är på språng: regionens 
streetfood är tunnbrödet piadina, med olika fyllning.

Viner: Från fälten runt Modena kommer det mest 
kända av regionens viner, unikt rött mousserande Lam-
brusco. Därutöver ett spektra av röda och vita – varför 
inte utforska den  mycket gamla druvan Albana? 

Tips! Hyr en cykel och ge dig ut på landsbygden till 
små samhällen som Brisighella eller Sant’Arcangelo 
med rustika menyer – Emilia Romagna är cykelhotel-
lens region. Besök Giuseppe Verdis hemtrakter  under 
musikfestivalen i  Busseto (och Parma) i oktober, och 
njut av culatello, en exklusiv variant av parmaskinka som 
bara produceras i trakterna av Zibello.

Gastronomisk souvenir: Bordsdukar med hand-
tryckt mönster från kustområdet i regionens sydligare del 
ger färg till inspirerade måltider där hemma.

som finish på de matiga sopporna ribollita och pappa al 
pomodoro.  Den långa och varierade kuststräckan har 
sitt marina kök, där Livornos fisksoppa cacciucco är ett 
mustigt inslag. I synnerhet på en tur i söder, i  området 
Creti Senesi och i Val d’Orcia, bekantar du dig förstås 
med olika varianter av pecorino toscano, den lokala 
fårosten. Toscanas mest renommerade bakverk är 
cantucci-skorporna från Prato, och kakan Panforte från 
Siena, sprängfylld av kanderad frukt, är given till jul.

Viner: Utöver Chiantidistriktet kommer flera andra stor-
heter härifrån, som Maremmas ”Super Tuscans”, Vino 
Nobile från Montepulciano, Brunello från Montalcino, lilla 
Carmignano, och så söta avslutet Vin Santo.

Tips! Bo lantligt på agriturismo (lantgård som tar emot 
turister) och njut av genuin kokkonst, vandra i kustbandet 
och känn doften av blommande rosmarin, bila runt på 
måfå och stanna där det står ”vendita diretta” – direktför-
säljning av gårdens produkter.

Gastronomisk souvenir: Vin Santo från Prato 
och en påse cantucci att doppa i –  desserten är klar! Ett 
pärlband av minisalami på vildsvin får också lätt plats i 
resväskan.  

Toscana
Toscana har en fantastiskt rik historia med renäs-
sansens hertigar, men det regionala köket bottnar i 
bondesamhället och dukar upp rustika smakrika rätter. 
Brödet är viktig bas, liksom svartkål, bönor och annat 
grönt. Dinkel och andra spannmål vajar i vinden, 
Chiantis vinfält avlöser Luccas olivlundar, och solrosor 
nickar nere i Maremma där du kanske får se en buttero 
(toscansk cowboy) vakta fält och boskap. I skogspar-
tier väntar svamp, tryffel och vildsvin – pappardelle 
(bred bandpasta) med vildsvinsås är inte att missa! 
Den lokala lufttorkade skinkan, ört- och vitlöksgravade 
späcket lardo di Colonnata  jämte fänkålsdoftande sala-
min finocchiona, och crostini-snittar med kycklinglever-
pastej inleder gärna måltiden. Fokus ligger på kvalitén 
på råvaran, den klassiska och gigantiska t-bensteken 
bistecca fiorentina på antika nötrasen Chianina är ett 
bra exempel. Olivoljan är ständigt närvarande, också 

Umbria
”Italiens gröna hjärta” är regionens smeknamn – från 
olivlundars gråtoner till ljust spirande vinfält, och så 
naturreservatens vilda grönska. Små medeltida byar 
och städer tronar på kullarnas toppar och lockar med 
genuina produkter, som Norcia vid nationalparken Monti 
Sibillini känt för sina korvar och andra charkuterier, eller 
Bastia Umbra som anses vara ”födelseorten” för den 
aromatiska helstekta spädgrisen porchetta, underbar 
som snabbmat i nybakat bröd. I Cascia nära Norcia har 
man återupptagit produktionen av saffran som under 
medeltiden och några sekler därefter gav rikedom åt 
trakten. Regionen har många egna sorters pasta, exem-
pelvis strascinati som serveras enligt historiskt recept. 
Självklart har den en festival till sin ära, i mitten av 
augusti i Monteleone di Spoleto. Småvilt figurerar en hel 
del på menyerna, och från Todi kommer ett känt recept 
på vinkokt duva, colombaccio alla ghiotta. Tryffel av 
olika slag är en annan stolt produkt som tillägnas en rad  
festivaler. Här i Helige Franciskus hemtrakter är havet 
fjärran, men insjöfisk från framför allt Trasimenosjön till-
lagas med omsorg. Bakverk som pignoccate, serpentone 
och panpepato avslutar måltiden, om du inte väljer att 
helt hänge dig åt regionens utsökta  choklad.

Viner: Orvietos och Torgianos vita viner är de mest 
allmänt kända, men här finns en hel del annat riktigt 
spännande att upptäcka, som Rubesco och Sagrantino.

Tips! Besök saffransfestivalen i Cascia i slutet av 
oktober. Njut av höstens färger i nationalparken intill och 
av lågsäsongens lugn i vackra historiska städer som 
Spoleto och Montefalco. 

Gastronomisk souvenir: De keramiska tradi-
tionerna är månghundraåriga, och ett vackert upplägg-
ningsfat från Deruta blir man alltid glad av.



Vilken är din passion?
Vin: Många vingårdar erbjuder vinprovning och direktförsäljning. Förbokning kan vara nödvändig, kolla med lokala 
turistbyrån. Vid några tillfällen under året (maj, augusti, september, december) håller många producenter öppet hus – 
Cantine Aperte, se www.movimentoturismovino.it. Vinexperten missar förstås inte internationella vinmässan Vinitaly 
(Verona, mars/april), den största branschmässan i sitt slag i världen. Passionerade amatörer prickar i stället in någon 
av de många vinfestivalerna. Bästa tiden för en vinorienterad semester  är september-november då vinskördefesterna 
äger rum. 

Choklad: Choklad är en effektiv humörhöjare; här några etapper för en italiensk chokladsemester: 1) Torino: Ex-
perimentella chokladateljéer och historiska caféer med chokladdrycker – perfekt laddning för en kväll på operan, eller 
som paus i shoppingen. 2) Perugia:  Gå en chokladkurs med chokladprovning, kanske i samband med chokladmäs-
san Eurochocolate (oktober).  3) Modica: Upptäck sicilianska sydspetsens vackra barockstäder och sköna stränder 
med start i Modica där de gamla chokladtraditionerna vårdas med kärlek.

Tryffel: Den vita tryffelns Fiera del Tartufo i Alba (Piemonte) är ett måste för tryffelfantasten, med marknad och ett 
flertal sidoevent på tema mat och vin. Andra tryffelmässor pågår under samma period (oktober-november) i mellersta 
Italien, så förläng turen exempelvis till toscanska San Miniato (kombinera med kulturstäderna Lucca och Pisa) och till 
Acqualagna i Marche (kombinera med vandring i naturreservatet Gola del Furlo).

Öl: Italien har upplevt en fantastisk mikrobryggeriboom på senare år, med en ständigt växande flora av etiketter.  I 
storstäderna finns ett flertal specialiserade vattenhål för ölfantasten. Om man vill hålla sig till regionalt producerat, här 
några prisbelönta bryggerier att utforska: Rom / Birra del Borgo, Milano /Doppio Malto och Nuovo Birrificio Italiano, Bo-
logna / BiRen och Statale Nove, Genova / Maltus Faber, Perugia / Fabbrica Birra Perugia, Flea och Birra dell’Eremo, 
Torino / Baladin, Della Granda och Montegioco. I Trieste med omgivningar finns ett flertal småbryggerier, på en solig 
terrass på Amalfikusten passar kanske en öl från Birrificio dell’Aspide, på skidsemestern i Trentino en Barbaforte, efter 
avslutad seglats på Gardasjön en från Manerba Brewery, på rundresan i Veneto en CR/AK, och så vidare. Ölmässor: 
Beer Attraction (Rimini, februari) och EurHop (Rom, oktober).

”Allt”: Tre tips för dig som älskar allt på det dignande italienska matbordet: 1) Salone del Gusto, Slow Foods 
årliga stora matmässa som 2016 flyttade ut från mässhallen till Torinos gator och torg (september).  2) Eataly är ett 
saluhallskoncept som du hittar i Torino, Milano, Genova, Bologna, Florens,  Rom och sju andra italienska städer. Här 
finns utöver prima matvaror och drycker till salu, också  restauranger, gastronomisk bokhandel med mera, med fokus 
på hantverksmässig produktion, kvalitet och Slow Food. 3) Fira din pensionsdag med en riktig långsemester, en gast-
ronomisk tur genom hela Italien!



Marche
Denna långsträckta region erbjuder en spännande mix 
av dofter och smaker med influenser från norr och söder, 
och recept med långa anor. Det mestadels mjukt kupe-
rade landskapet är som ett doftande lapptäcke av odlade 
fält, och den som vet vart man ska gå i lövskogarna 
hittar högt skattad tryffel, både svart och vit beroende på 
säsong. Från skogar och fält hämtas också vilda, ofta 
bortglömda frukter som vildplommon och körsbärskor-
nell som man gör delikata konserver av. Det är dock en 
färserad och friterad oliv som har blivit symbolen för Mar-
ches gastronomi – olive all’ascolana. De är självklara på 
fester och bufféer, och på torget i Ascoli Piceno köper du 
dem i strut som superb snabbmat. De prima oliverna från 
trakten är förstås orsaken till denna specialitet, och även 
en finstämd olivolja produceras. Regionens paradrätt 
heter annars vincisgrassi, den påminner lite om lasagne 
(fast degen är annorlunda) med bl a svamp, tryffel och 
kalvlever. Köttproduktionen håller högsta standard och 
tournedos alla Rossini är en klassiker, uppkallad efter 
regionens store son; avnjut den i augusti under Rossini- 
festivalen i Pesaro. Vackra kulturstaden Urbino kontrar 
med braciola, en vitvinsdoftande rulle på oxkött, och 
grönsalladen misticanza ackompanjerar fint. Den långa 
kusten bjuder förstås på havsmat, och fisksoppan 
brodetto har nytt recept i varje by och hem. I charkuteri-
affären väljer du troligen den smakrika, bredbara salamin 
ciaùscolo.

Viner:  Mest känt är vita Verdicchio, grupperade i 
Matetica, Jesi eller Pian delle Mura. Bland de röda bör 
nämnas Conero och Piceno. Destillaten sticker ut med 
anisdoftande anisetta och mistrà.

Tips! Njut av eftersommaren längs kusten i samband 
med fisksoppefestivalen Festival del Brodetto i Fano, nå-
gon vecka in i september varje år. Än är det badtempe-
ratur i vattnet, och värmen är som behagligast. Den som 
älskar friterade bakverk missar förstås inte Sagra delle 
Frittelle i Massignano, en årligen återkommande folkfest 
i mitten av augusti.

Gastronomisk souvenir: En vacker skrivbok 
av Fabrianos handgjorda papper är perfekt för recepten 
med guldstjärna. 

Lazio
Roms brokiga, glada och stökiga tavernor är sinnebilden, 
och även om regionens kök också rymmer raffinerade 
versioner och experimentellt nyskapande så är det 
folkligt rustika det grundläggande. Att ta tillvara på allt 
fungerar fint med italiensk fantasi, och enkla rätter som 
pasta cacio e pepe eller carbonara är delikata – det är 
detaljerna i tillagningen och kvalitén på produkterna som 
gör susen. Amatriciana är en annan regional pastaklas-
siker, som firas i bergsbyn Amatrice varje sommar. 
Som alternativ till pasta äts ofta gnocchi, små kuddar 
på varierande sorters mjöl eller potatis. Inälvsmat har 
sin givna plats, som trippa (komage), sida vid sida med 
kära rätter som mustiga oxragùn coda alla vaccinara och 
salviadoftande saltimbocca på kalv. Det judiska köket är 
en viktig del av Roms mattraditioner, där kronärtskockan 
är en av huvudaktörerna. Genuin gatumat har också sin 

Campania
Det var i Neapel med omgivningar som medelhavsdieten 
”uppfanns”, sägs det. Utan avsikt, de goda effekterna 
var en bonus, man tillagade vad som fanns billigt på 
marknaden: grönsaker, bröd och pasta, ost och fisk. Inte 
så mycket kött, desto mera av smak och färg. Regionens 
kök bottnar i det grekiska, och har genom historien influ-
erats av såväl det spanska som det franska, beroende 
på  vem som höll hov i Neapel. Och även kungahusen 
uppskattade den napoletanska rätt som blivit den mest 
berömda: pizzan. Från början en enkel rundel av deg 
med mozzarellaost, vitlök och olja, plus lite av dagens 
fiskfångst – perfekt billig mat som effektivt mättar. Så 
kom tomaten till Europa och pizzan blev röd. Pizza Marg-
herita var en pizzabagares hyllning till drottning Marg-
herita på besök i staden 1889, i trikolorens färger för 
det nyligen enade Italien – röd tomat, vit mozzarella och 
grön basilika. Här ligger också pastans vagga,  i Torre 
Annunziata där man tidigt importerade durumvete från 
Amerika, och i Gragnano där man utvecklade metoden 
att torka pasta för lagring. Den napoletanska fantastin 
är omtalat livlig, och pastan fick snabbt många former. 
Campanska husmödrars skryträtt heter ragù del guardia-
porta, med färserat kött kokt i vin och tomat, ett långkok 
att självklart välja om du ser den på en meny.  Men regio-
nens kök varierar, från nobla rätter som napoletanska 
rispuddingen sartù, till korvar och ostar i Sannios inland, 
och läckerheter från havet på Sorrentohalvön och på 
Neapelbuktens öar. Här finns mycket att upptäcka, också 
hos konditorn: en sfogliatella till morgonkaffet, en babà 
efter maten...

Viner: Många högintressanta viner som vita Greco di 
Tufo, Fiano och Falanghina, och bland de röda Aglianico 
och Piedirosso.

givna plats i huvudstaden. Att vandra runt en kväll och 
botanisera  bland olika varianter av friterade risbollarna 
supplì är att ta till sig av matkulturen. Någon bit pizza a 
taglio (pizza i portionsbitar), kanske också slinker ner , 
och i juletider köper du säkert en strut rostade kastanjer.  
Den lokala fårosten pecorino romano har en helt egen 
arom, och ricottaost används flitigt bl a i bakverket 
crostata di ricotta med apelsintoner. I regionens södra 
delar produceras mozzarella, och här tar man också till-
vara på bufflarna för korvproduktion, salsiccia di bufala.

Viner: Vindistriktet Castelli Romani producerar före-
trädesvis vita viner, varav Frascati är det mest kända. 
Distriktet Tuscia vid Viterbo i norra delen av regionen har 
en rad intressanta viner, såväl vita som röda.

Tips! På matfestivalen Taste of Roma i september får 
du härlig gastronomisk inspiration och möter många av 
huvudstadens toppkrogar. Åk ut till Frascati eller någon 
av de andra småstäderna i Castelli Romani och ät 
söndagsmiddag. De rustikaste krogarna kallas här fra-
schetta; förr en vinutsänkning dit man tog med egen mat 
hemifrån och bara beställde in husets vin. Söta Nemi 
prickar du in vid smultronfestivalen i juni.

Gastronomisk souvenir:  Vad helst du får lust 
till på matmarknaden Mercato Testaccio i Roms gamla 
slaktarkvarter. Det lär bli en del! 



Tips! Besök en buffelfarm i vackra ditriktet Cilento 
och ät pinfärsk äkta mozzarella! Sköna bad, spännande 
arkeologi och strövtåg i nationalparken kompletterar 
dagen. 

Gastronomisk souvenir: Hantverksmässigt 
producerad limoncello, citronlikören från Sorrento eller 
Capri. Har du rymlig bil så köp nytt kökskakel i Vietri sul 
Mare, och du lagar gudomlig mat resten av livet.

Abruzzo
Bergsmassiven som täcker en stor del av Abruzzo, och 
den isolering som de inneburit genom historien, har 
starkt präglat kultur och traditioner, också kökets. De 
nedärvda recepten är starkt förankrade, och likaså vikten 
man lägger på måltiden som socialt kitt. Panarda, den 
lokaltypiska överdådiga festbanketten, på minst 20 rätter 
ibland mer än 50, är praktexemplet på detta. Panardan 
har anor från 1500-talet och var en årlig fest för alla 
kommuninvånare – ingen fick smita! – som syftade till att 
ena de olika grupperingarna och sociala skikten i staden. 
Många historiska rätter lagas alltjämt, som ”dygdernas 
soppa” minestrone delle virtù, till den 1 maj. Till denna 
krävs sju av allt: sju sorters kött, sju grönsaker, sju 
örter... Fåruppfödning har alltid varit viktig, och lammkött 
såväl som fårost är vanligt förekommande på meny-
erna. Pasta alla chitarra är regionens typiska fyrkantiga 
spaghetti. Och sist men inte minst: den som varit på dop 
eller bröllop i Italien känner till seden att till gästerna 
dela ut små vackra förpackningar av kanderad mandel, 
confetti. Traditionen går tillbaka till antikens Rom, men 
som dragéerna ser ut idag är en produkt framtagen av  
1500-talets nunnor i Sulmona i Abruzzo.

Viner: Det röda Montepulciano d’Abruzzo står för voly-
merna,  medan Cerasuolo på samma druva i gränslandet 
rött-rosé är troligen mindre bekant. De vita är företrädes-
vis Pecorino eller Trebbiano.

Tips! Upplev panarda! Idag arrangeras panarda i sam-
band med folkfester, framför allt i Villavallelonga (mitten 
av januari), Sulmona (början av augusti) och Lanciano 

Molise
Molise är en av de mest hemlighetsfulla italienska 
regionerna, där häpnadsväckande historiska minnes-
märken helt oförmodat plötsligt dyker upp på en lantlig 
tur. De gamla bondetraditionerna, med får som vallas på 
de gröna bergsslänterna, är basen i det regionala köket. 
I stadsgränderna doftar det gärna av grillat lamm med 
örter, och Agnello cacio e uova är en vanlig rätt där lam-
met får sällskap i grytan av pecorinoost och slaget ägg. 
En annan omhuldad regional rätt att prova är den milda 
nässelsoppan zuppa di ortiche. Mycket finns gemensamt 
med gastronomin i Abruzzo, men influenser från Puglia 
i söder är samtidigt påtagliga – boskapen fördes till syd-
liga och låglänta terränger under årets bistrare perioder. 
Pampanella, en pikant rätt på fläskkött, representerar 
fint det gastronomiska utbytet över den södra regions-
gränsen. Fisket är viktigt längs kusten, och råmarinerade 
minibläckfiskar med chili – calamaretti all’olio – är en 
av  specialiteterna. I inlandet, runt Ferrazzano, äter sig 
svinen stora på ekollon, och resulterar i delikata korven 
salsiccia ferrazzanese, och som färdkost på utflykten tar 
du pizza assettata, ett flatbröd med doft av fänkål och 
cayenne.

Viner:  Utöver utmärkt Falanghina dominerar Pentro 
från trakterna av Isernia och Biferno. Bägge ger både rött 
och vitt vin.

Tips! En vandring längs de gamla vallstråken ger 
garanterat genuina upplevelser, men det gör också en 
avstressad lantlig biltur.  

Gastronomisk souvenir: Att gjuta kyrkklockor 
är en tradition sedan 1000-talet i bergsbyn Agnone, och 
sedan ett sekel är det äldsta gjuteriet också påvlig leve-
rantör. Kanske en miniklocka att ringa till bords med?

(början av september). Passa på att vandra i någon av 
de tre nationalparkerna.

Gastronomisk souvenir: Den som går i 
giftastankar kanske satsar på ett italienskt bröllop med 
confetti? Och vackra dosor eller påsar att lägga dem i.



Puglia
I Puglia möts öst och väst, Europa och Orienten, och på 
kalkstensplatåns soldränkta slätter har vete,  grönsa-
ker, oliver och vin odlats i årtusenden. Vetet används 
främst till pasta i regionaltypiska former, som fortfarande 
tilverkas hantverksmässigt i hög grad. På menyerna 
finner du säkert pastarätten orecchiette cime di rapa med 
broccoli, den mest klassiska i regionen. Också brödet 
i Puglia – pane pugliese – är vida berömt, och det från 
Altamura har kvalitetsbeteckningen DOP.  Kusten är alltid 
nära i denna långsträckta region, och utbudet av fisk 
och skaldjur är stort. Den älskade fiskgrytan ciambotto 
härstammar från Bari, scapece är en saffransdoftande 
fiskrätt att avnjuta i Gallipoli, medan ugnslådan tiella 
finns i många kära versioner fast ris, potatis och musslor 
brukar vara basen. De enkla rätterna som låter råvaran 
tala dominerar. Färska sjöborrar avnjuts råa, liksom ofta 
även babybläckfisk och förstås ostron. Burrata heter en 
pugliesisk ost på komjölk, som mozzarella men med här-
ligt krämig mitt, och den typiskt syditalienska rökta osten 
scamorza görs i Puglia gärna på fårmjölk.

Viner: Primitivo och Negroamaro är regionens karak-
tärsdruvor för röda upplevelser, främst i Salento längst i 
söder. Bland de vita syns Locorotondo på Verdeca, och 
Bianco d’Alessano. 

Tips! En cykelsemester genom olivodlingar till vinpro-
ducenter och till sömniga byar med rustika krogar är en 
enkel match i det platta landskapet som ger sol i sinne. 
Bo på masseria, ett syditalienskt lantgods, och njut av 
genialt enkel gastronomi.

Gastronomisk souvenir: Lokal handgjord pasta 
som cavatelli och orecchiette är fint att få med hem. 
Inlagda lampascioni – smålökar med distinkt smak – och 
taralli-kex blir drinktilltugg med semesterminnen.

Basilicata
Bergsregionen Basilicata har utlöpare till såväl Joniska 
havet i söder som Tyrrenska i väst, och köket är en mix 
av hav och land. Produktion av korv och andra charku-

terier har långa dokumenterade traditioner. Basilicatas 
capocollo (lufttorkad grisnacke) är aromatisk och relativt 
mager. Salsiccian uppmärksammades redan av antikens 
romare och produceras i olika versioner – den på bara 
helt fettfritt fläskkött, den med inälvor, den med anis – 
och chili är genomgående en viktig smaksättare, även 
om resultatet inte alls behöver bli eldfängt. Fåruppföd-
ningen ger grunden till det lokala köket. Den traditionella 
lammgrytan cutturidd tillagas ofta i terracottaform och 
är en generös rätt på så vis att kocken kan tillåta lite 
av varje, allt som finns till hands – utöver grönsaker, 
rotfrukter och örter även ostskalkar och salamisnuttar. 
Köttsåsen till pasta ska på regionalt vis vara på en mix 
av lamm, gris och killing, och osten pecorino görs här 
gärna på en blandning av får- och getmjölk. 

Viner: Aglianico är Basilicatas stolthet i vinproduktio-
nen, en mycket gammal sort med begränsade volymer, 
som är värd en omväg. Aglianico del Vulture från det 
djupaste inlandet har högst rang enligt många. 

Tips! De historiska bergsbyarna Melfi, Venosa och 
Acerenza bjuder på genuina upplevelser, och är rätta 
platsen för att provsmaka Aglianico del Vulture och fylla 
bagaget.

Gastronomisk souvenir:  Vackraste formen till 
sockerkakan köper du här! Gammal kunskap om hur 
man driver kopparmetallen till intrikata mönster lever 
kvar i det regionala hantverket exempelvis i tusenåriga  
men välbevarade Tricario i djupaste inlandet, liksom i 
unika Matera, kulturhuvudstad i Europa 2019.

Calabria
Enotria – vinodlarnas land – kallades området under 
antiken. Vi är nu nere på tåspetsen på den ”italienska 
stöveln”, som är ett bergigt kapitel med vilda nationalpar-
ker och en lång vacker kustlinje. Den brukbara ytan är 
visserligen begränsad, men citrusfrukter, oliver och grön-
saker odlas framgångsrikt, och fikonträden frodas. De 
vegetariska rätterna har en framträdande roll; aubergine 
används flitigt, den milda rödlöken från Tropea är väl-
känd, och i inlandets höglänta skogar trivs svamp. Chilin 
kom från Amerika på 1500-talet och blev tidigt ett viktigt 
inslag i regionens kök; ofta hett och alltid aromatiskt. 
Den mjuka salamin ’nduja  är ett hett exempel, som du 
brer på en brödbit eller använder till pasta – afrodisiakum 
enligt folktron. Influenserna har genom historien annars 
mestadels kommit från Orienten, Grekland och Albanien. 
Kötträtterna är rustikt enkla, ugnsbakad killing med po-
tatis och kronärtskocka hittar du säkert på någon meny. 
Fisket är viktigt, och svärdfisk en av specialiteterna att 
avnjuta, liksom tonfisk när det är säsong. Rosa marina 
kallas en röra på sardinrom och chili som konserveras i  
olivolja, också benämnd ”fattigmanskaviar”, även denna 
att använda till pasta eller på bröd.  Runt Corigliano och 
Rossano plockas lakritsrot i det vilda; lakritspastiller har 
producerats sedan 1700-talet, och roten är en exklusiv 
exportvara .

Viner: De vanligaste druvorna är Gaglioppo och 
Greco, och bland vinerna briljerar Savuto, Sant’Anna di 
Capo Rizzuto och Pollino.



Tips! Ta chilipepparns egna festival (början av 
september) i badorten Diamante  som utgångspunkt för 
att utforska den spännande nationalparken Pollino och 
historiska bergsbyar som Morano Calabro eller pyttiga 
Civita i vidunderlig omgivning.

Gastronomisk souvenir: En girland heta 
chilifrukter pryder köksväggen fint. Plåtaskarna från de 
traditionstyngda lakritspastillfabrikerna är underbara små 
souvenirer, kan köpas bl a på Amarillos lakritsmuseum 
utanför Rossano. Antika askar har troligen samlarvärde. 

Sicilien
Sicilien är i sanning en smältdegel , såväl gastronomin 
som annan kultur är en mix av hela Medelhavet, av alla 
folk som genom historien velat lägga beslag på denna 
vackra ö. Inland och kuster har olika förutsättningar och 
förstås olika kök, och varje ort har sina specialiteter. Efter 
grekerna och romarna kom araberna på 800-talet, och 
med dem spännande kryddor och mattraditioner som 
fortfarande gör sig gällande i synnerhet på den västra 
sidan av ön.  Så är couscous t ex vanligt, i Trapani görs 
den gärna med fisk. Öns klassiska bakverk cassata har 
arabiskt ursprung, och troligen också sorbén – den första 
varianten av dagens italienska glass. Normanderna 
klev iland ett par sekel senare med traditioner av torkad 
fisk från norr, och så kom fransmän och spanjorer... 
Caponata, en mustig grönsaksröra med sötsura toner, är 
ett exempel på spanska influenser på toppen av alla de 
tidigare. Oliver, kapris, pinjenötter  och russin används 
flitigt, och från havet tas bl a hummer, bläckfisk och 
tonfisk. Den rökta svärdfisken är en delikatess på den 
alltid dignande sicilianska buffén av antipasti (förrätter). 
Pasta alla Norma är Catanias hyllning till stadens store 
son kompositören Bellini och hans opera, med aubergine 
och tomat. En cannolo sätter glad punkt för måltiden 
– en lokaltypisk bakelse med fyllning av sötad ricotta, 
kanderad frukt m m.

Viner: Nero d’Avola  är den vanligaste druvan för röda 
viner, men prova också viner på varianter av Nerello från 
trakterna av Etna. De vita är ofta på Cataratto. Marsalas 
dessertvin har sällskap av fina Passito di Pantelleria och 
Malvasia delle Lipari.

Tips! Folkfesterna på Sicilien är färgstarka. Pricka 

Sardinien
Det här är fåraherdarnas och fiskarnas region, men 
också de traditionella festernas och den rika folklorens ö. 
I det regionala köket syns spår från såväl den spanska 
epoken som från de stora marinrepublikernas tid då både 
Genova och Pisa intresserade sig för den strategiskt 
belägna ön. Fisk och skaldjur, inte minst musslor, domi-
nerar många menyer, men mustiga örtrika rätter på grön-
saker och lamm,get eller gris är minst lika typiska, gärna 
med inslag av pecorino, d v s ost på fårmjölk.  I inlandets 
skogar hämtas svamp, sniglar tillreds på en mängd sätt 
i trakterna av Sassari, och ål får samma kärleksfulla 
hantering runt Oristano. Bottarga är en sardisk specialitet 
på rom från vanligtvis långa, tonfisk eller multe som 
saltats och lufttorkats i sin romsäck, medan Sanguinac-
cio di pecora från området Barbagia i det gröna inlandet 
sägs vara på det äldsta korvreceptet i världen. Huvud-
staden Cagliari är de tusen pastasorternas stad, men 
snäckformade malloreddus är sardernas favorit, en slags 
färsk pasta ursprungligen från området Campidano som 
serveras med diverse såser. Bröd bakas i fantasifulla 
versioner, som exempelvis de lövtunna ”notbladen” pane 
carasau och pirogerna impanadas.

Viner: Röda Cannonau är Sardiniens i särklass mesta 
prestigevin, och de mest uppskattade vita görs på Nura-
gus eller Vermentino, samt  Vernaccia di Oristano som 
också finns som dessertvin. 

Tips! Boka dig för en båttur med fiske och du har 
samtidigt chansen att skåda val och delfin, eller vandra 
i det pastorala landskapet med paus för picknick under 
en korkek.

Gastronomisk souvenir: Vackra korgarbeten 
har långa traditioner, välj ut den finaste brödkorgen och 
glöm inte pane carasau att lägga i.

in Santa Rosalias fest i Palermo i mitten av juli, eller 
couscousfestivalen i San Vito Lo Capo i slutet av 
september, och njut av folkliv, spektakel, mat och dryck. 
Eller utforska vulkanen Etna och dess omgivningar med 
sötsaker på pistage från Bronte, svalkande isdrinken gra-
nita al limone (förr på snö från Etnas topp), spännande 
aromatiska viner, och stor fiskmarknad i Catania.

Gastronomisk souvenir: Marsipanfrukterna 
som Martorana-nunnorna i Palermo en gång gjorde till 
en succé är fina på julbordet. Lägg dem på ett keramikfat 
från Caltagirone.
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dagens rätt/meny
ett bord med havsutsikt, tack
två droppar till, tack
mycket bra/gott
hälsa kocken och tacka

piatto/menù del giorno 
un tàvolo con vista mare, per favore
due gocce [gåtje] ancora, grazie
òttimo
complimenti al cuoco


