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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

På svampjakt 
i Italien

”Vi har hittat rätt!”, utropade fotografen med triumf i rösten. 
”Titta! Vilken svamp!”

”En svamp. God slutledning”, tänkte jag. Det var ju en rykt-
bar och hyllad svamprestaurang vi var ute för att finna och på 
höger sida om den länsväg, som i en av Liguriens dalgångar 
ringlar längs en brusande flod, stod som ett monument en tre 
meter hög karljohanssvamp.

Svamprestaurang? Det låter gimmick, va? Och är det inte så, 
att plojrestauranger besöker man en gång, en enda, och är för-
siktig med att rekommendera dem. I Lorgues i Var till exem-
pel driver den berömde Bruno en tryffelrestaurang: sex rätter, 
tryffel i dem alla, inklusive efterrätten. Kul. Men gott? Går du 
dit mer än en gång? Knappast.

Men Ca’ Mea (ungefärligen översatt ”hemma hos mej”) som 
svamprestaurangen heter, hade rekommenderats mig av den gla-
mourösa Agneta von Schinkel och jag trodde henne, trots att jag 
genom åren inte helt litat på berättelserna från hennes krogupp-

levelser; normalt dissar hon krogar. Hon var till och med miss-
nöjd med Alain Ducasses pärla i bergen, Bastide de Moustier.

Nu hade hon sagt: ”Ca’ Mea är något helt udda.”

Udda, ja. Men inte så mycket gimmick som jag befarat.

Den ligger alltså i det Italien, som dyrkar karljohan. Ca’ Mea 
har dem i massor inpå lagårdsknuten. Det är bara att traveste-
ra den tänkare som sagt: ”Med goda svampar är det som med 
idéer - där man hittar en finns det ofta flera.”

Det var inte svårt att hitta och inte särskilt långt bort: Kör A8 
till Ventimiglia, där autostradan byter nummer och blir ita-
lienska A10. Ta tredje avfarten mot Arma di Taggia. Kör näs-
tan ända ner till havet tills ni stöter på en vägvisare till Bada-
lucco 11 kilometer norrut.

SP 548 är en trevlig väg, där du fortfarande möter Italiens 
signum, den trehjuliga Vespa-lastbilen. Men vägen är också 
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Ca’ Mea 
Badalucco i Ligurien, landsväg SP 548,  

1 km söder om byn 
Telefon +39 0184 408173 
www.ristorantecamea.it

Öppen kl. 12.30-13.30 för lunch, 20-21.30 för middag, måndag stängt.
Parkeringsmöjlighet vid restaurangen.
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aningen tragisk: många av Riviera dei Fioris anläggningar 
med stora växthus ligger nerlagda; blommor kommer numera 
från Amsterdam och Kenya. Byn på 180 meters höjd och med 
Alpernas snöklädda toppar i fonden har 1 160 invånare, trång 
men välvårdad.

Ca’ Mea ligger i en kvarn som en gång pressat oliver. Den drevs 
med vattenkraft från den brusande floden Argentina utanför 
husknuten. Bron från landsvägen över till kvarnen är smal.

En italiensk olivkvarn som gjorts om till ristorante är precis 
så mysig som det låter. Den rymmer Italiens själ: rustikt plus 
bric-à-brac. I rummets båda ändor brinner brasor, till vänster 
en öppen spis, till höger en effektiv kamin.

Vänligt men ofjäskigt utgick den snyggt mogna servitrisen 
från att vi kunde huset regler - ja, vi kunde dem - och här var 
det kocken som bestämde vad vi skulle äta. Det fanns inte an-
tydan till matsedel och priset för vår 10-rätters måltid hölls 
hemligt tills notan kom.

Ca’ Mea är lätt att hitta
längst den italienska bergs- 
vägen upp mot Badalucco.

Karljohan välkomnar 
vid vägkanten.

Mellanmål “Bagna Càuda” 
med färska och grillade grönsaker.

Valet av drycker från vinkällaren är stort 
men en god Dolcetto med Barbera är husets vin som ingår i priset.

Välkomnande värme 
från matsalens kamin.

Råbiff med kronärtskocka och svamp.

I bakgrunden, den uråldriga olivpressen i ena matsalen.

Tiramisu serverad i ett annorlunda kärl.

Färgglada valvmålningar pryder den andra.

Och nu kom rätt efter rätt - inte särskilt eleganta men goda.  
1. En liten råbiff med svamp. 2. Ricotta, härlig och u t a n 
svamp. 3. En liten omelett, m e d svamp. 4. En quiche med 
ost. 5. En potatisgratäng med svamp. 6. Råa grönsaker, selle-
ri, paprika, fänkål, rädisor, etcetera att doppas i en varm ans-
jovissås. 7. Tagliatelle med svampsås. 8. Risotto med svamp. 
9. Ypperligt smakrika lammkotletter med kronärtskocka och 
svamp. 10. En tiramisu av outgrundlig anledning serverad ur 
ett nattkärl, en pisspotta - men god.

Oombett bars fram gott rött lantvin och när vi begärde no-
tan bjöds vi på en limoncello. Notan innehöll inget detaljerat 
trams om kuvertavgift, rätter och drycker.

Den bara sa ”importo” och kostade futtiga 70 € för två.


