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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på staffan.heimerson@aftonbladet.se

Med Heimerson på krogen

Enkelt, sakta och härodlat 
= smaskens

Det var tack vare Englands elakaste krogkritiker som 
jag första gången kom till Apricale. Michael Winner, 
som ursprungligen var filmproducent och hade hur 

mycket pengar som helst, bodde ofta på kustens läckras-
te och snobbigaste hotell. I Saint-Jean-Cap-Ferrat var det 
Grand-Hôtel, i Portofino bortom Genua var det Splendido.

Winner brukade reta och såra hotellägarna med att inte 
äta i deras matsalar. Han lät i stället - i genomskinlig folk-
lighet - sin chaufför köra sig till enkla restauranger med 
sensationellt god mat. I Portofino var det till den ultimata 
anspråkslösa trattorian, Ristorante Puny i hamnen.

Från Saint-Jean-Cap-Ferrat gav han sig av över den ita-
lienska gränsen till Apricale. De var i de historiska fotspå-
ren jag nu följde några år efter Winners bortgång.

Apricale är vad fransmän i Provence kallar en Village per-
ché. En befäst by på en otillgänglig bergstopp. ”I Italien har 
vi inget namn för det”, sa min lärde vän bosatt i bygden, 
den skånefödde blomstermäklaren Fredrik Muhr. ”Men”, 
fortsatte han, ”stanna någon kilometer före byn och du ska 
se att den har formen av en druvklase.”

Rätt! Sensation! Apricale är lätt att hitta. Kör Via Aurelia 
österut från Ventimiglia. Ta av till vänster efter någon kilo-
meter i en rondell med ortsnamnen väl utmärkta och åk flod-
dalen norrut via det granna Dolceacqua fram till det ännu 
vackrare Apricale på 270 meters höjd och 620 invånare. Den 
är krönt med titeln ”en av Italiens 7 vackraste byar”.

Apricale med både en borg och en katedral på toppen är 
brant, slingrigt och knaggligt. Men restaurangen som jag 
tar er till ligger lägligt nog i byns början.

Krogen heter Ristorante Apricale da Delio - och Delio 
är den timide krögaren som till utseendet är en gengångare 
av Nils Emil Ahlin, den en gång så hyllade kocken på Folk-
ungagatan i Stockholm.

Delio driver ett kök som inte finns bedömt i Michelins Ita-
lia. Men i en italiensk guide beskrivs maten som nazionale 
och i den otillförlitliga Trip Advisor som Italian, Mediter-
ranean, Grill. Detta är ungefärligen sant. Men för min gom 
är den främst en representant för slow food.

Very slow… Delio har enkelhetens raffinemang.
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Ristorante Apricale da Delio 
Apricale i Ligurien,  

Piazza Vittorio Veneto 9, 18030 Apricale (IM) 
Telefon + 39 0184 208008 
www.ristoranteapricale.it

Öppen tisdag-söndag för lunch 12 - 14 och middag 19 - 21,
stängd måndag och tisdag.

Parkerings-
möjlighet: Besvärlig

Staffan Heimerson
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Matsalen är ljus och med god plats. Servetterna är av tyg. 
Musik på låg nivå. Väggarna pryds av kärleksfulla fotogra-
fier på byns tandlösa kvinnor och sega åsnor, tagna av den 
kända Riviera-kulturpersonligheten Bitte Hall; hon har se-
dan evigheter tillbaka ett hus i byn.

Jag tror att det var Signora Hall som en gång tog mig till 
Delio och sa: ”Staffan, missa inte raviolin med coniglio - 
kanin.” Vid inget återbesök sedan dess har jag missat ka-
ninraviolin i dess smakrika buljong.

Det är ju grundläggande i det italienska köket att italie-
naren har sin egen rangordning för vad som är godast:  
1) get, 2) kanin, 3) kalv. Kossorna däremot kan kasta sig i 
lagårdsväggen.

Raviolin fann jag vara smaksatt med timjan och pinjenöt-
ter. Det var så naturligt att fotografen tog ordet och sa: ”Det 
brukar talas om vikten av närodlat. Här är det härodlat”.

Antipaston är Liguriens bästa grönsaker, auberginer, pap-
rika, oliver, kronärtskockor, alla i sin marinad av olivolja 
och örter. Till detta salami och prosciutto samt getost.

Enkelt, men ack så gott. Lammkotletter med stekt potatis.

Matsalen är ljus, enkel, traditionell med utsiktsfönster 
och väggarna är dekorerade med Bitte Halls fotografier.

Den mycket uppskattade raviolin med smak av kanin. Här får kotletterna den goda röksmaken från olivkvistar.

Raviolin extra god med riven parmesan. Signor Delio presenterar matsedeln.

Matsedeln har enbart härodlad mat: lasagne med pesto,  
kaningryta, vildsvin med polenta, varma kronärtskockor  
med potatispaj samt - trummor och trumpeter… - en grill  
som eldas med ved från olivträd - och från vilken till foto- 
grafen bars fram de ljuvligaste lammkotletter och till mig  
en oxfilé. Köttet var varken marinerat eller kryddat. Det  
smakade bara vild enkelhet och rök. Köttet serverades  
med skivad stekt potatis. Inget tjafs och contorni - tillbehör.  
Basta!

Det finns en tvårätters meny för 16 Euro, en trerätters för 
23 och en fyrarätters för 29. Efterrätterna är traditionellt 
italienska. Under den varma årstiden finns det en trevlig 
terrass med både utsikt och närkontakt med bylivet.


