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”Oouh và grannt. Bellissimo! 
Me-ra-vigliosooo..!”, sjunger 
jag och griper tag i kastrul-

len. Signoran härmar mitt bellissimo 
med ett fnitter. Hon påstår att jag fort-
farande inte kan uttrycka mig euforiskt 
på italienska utan att varan-
nan gång missa uttalet av en 
enkel eller dubbel konsonant. 

Det latinska lynnet förför. 
Önskan att för några ögon-
blick vara precis som den 
passionerade och tempra-
mentsfulla stereotypen av 
allt italienskt tar lätt över-
handen. Det blir oemot-
ståndligt att överdriva. Höja 
rösten, rulla lite extra på er-
ren, dra ut på vokalerna och 
gestikulera ohämmat.

Något liknande händer med 
det italienska köket när det 
tar sig ut i världen. Även de 
mest renommerade restau-
rangerna faller i fällan och 
låter sig ledas av euforin, 
förbi ytterligheternas grän-
ser. Det resulterar ofta i för 
mycket parmesan, vitlök och 
kryddor, och för lite olivolja 
och salt. 

Fenomenet med italiensk 
mat utanför gränserna har 
länge varit föremål för livliga 
bardiskussioner, dykt upp i intervjuer 
med berömda italienare utomlands, 
och debatterats i matprogrammen på 
TV. Det allmänna omdömet är att man 
inte kan äta pasta utomlands. Den ko-
kas antingen för länge och blir som 
klister eller så förväxlas al dente med 
att den ska vara som en plockepinnpin-

ne. Vilket som, simmar den ofta i för 
mycket pastasås så att det mest påmin-
ner om en tjock soppa. 

Nu har det kommit till en punkt där 
den nationella äran står på spel och 
kräver klarhet och upprättelse. 

I Little Big Italy reser krögaren Fran-
cesco Panella runt i världen och låter 
tre utlandsitalienare på varje plats 
utmana varandra med sina lokala ita-
lienska favoritrestauranger. Meny, spe-
cialitet och miljö bedöms, och får ett 

slutligt omfattande betyg i italienskhet. 
Lokala specialiteter kan i vissa fall an-
ses som ett välkommet inslag, men till 
exempel ananas på pizzan får omedel-
bart ett rött kort.

Eldprovet är, som väntat, pastan. Den 
ska vara precis, precis så rätt kokt att 

den kan dra åt sig pastasåsen, som ska 
vara precis, precis tillräcklig för att 
ge smak och färg, inte mer. Och, nota 
bene, det har ingenting med lagom att 
göra. Det är känsla, passion och timing.

Signoran avbryter sitt fnitter och sneg-
lar misstänksamt på mig där jag står 
med kastrullen i händerna på väg mel-
lan spisen och vasken. “Se till att pastan 
är färdigkokt innan du häller av den.” 

Jag försvarar mig. ”Den har kokat i 9 
minuter som det står på paketen. Du 

menar väl inte att den ska 
vara som den vi fick i sko-
lan?”  

Hon poängterar; ”Pastan ska 
vara färdigkokt. Färdig, men 
inte mer. Fattar du?”

”Räcker tomatsåsen?” und-
rar jag försynt, ”kanske tog 
jag för mycket pasta, eller är 
det lagom så?”

Såsen blandar hon teatra-
liskt ner i kastrullen tillsam-
mans med en handfull salta 
oliver. Sen häller hon olivoja 
i stekpannan bredvid (utan 
att hålla tummen för mynni-
gen på flaskan) där några vit-
löksklyftor ligger och väntar 
på en kanin. 

”Oj, jäklar vad mycket oliv-
olja!?”, utbrister jag impo-
nerat.

Hon virrar på huvudet. 
”Amore. Man kan inte laga 
riktig mat med lagom, el-
ler era matsked och tesked 

som måttenheter. Och inte heller med 
hejdlösa överdrifter, för att, vilket du 
bör ha förstått vid det här laget, esa-
gerare è un arte - att överdriva är en 
konst”.
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Att koka den perfekta pastan. Det handlar om känsla, 
passion och timing.

Från min  
italienska sida

Vårvintersolen skiner envist på 
den redan halvbruna mimosan 
utanför köksfönstret. Gräsmat-
tan sprudlar av klorofyll. Jag flör-
tar med ett citronträd som lockar 
med sina frukter. 


