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

Med Heimerson på krogen

Nu strax är det vinter 
och skidan den slinter

Det är en erfarenhet - från Riksgränsen i norr till Mount 
Cook på Nya Zeelands sydö - att där skidliftar drar in 
försvinner maten. 

 
Denna iakttagelse är extra fräsch just nu, när vi står på trös-
keln till skidsäsongen i våra allra närmsta Alp-paradis, Isola 
2000, Valberg, Gréolières-les-Neiges och allt vad de heter. 
Aptiten på skidor är stor och från Nice till Isola är körtiden 
bara 1 timme 50 minuter.

Aptiten på mat är också stor. Backarna suger. 

Men   v i l k e n   mat? De flesta säger: ”Än sen då? Bara jag får 
energi. Det är kalorier och protein jag behöver. Och frisk luft 
och vänner.”

Utbudet på dessa skilift-traps spänner mellan pizza och 
pannkaka. Eller som en trägen utförsåkare i Isola 2000 ut-
tryckte det: ”Det blir pasta, hamburgare och pilsner. Mycket 
pilsner.”

Men då kom tipset från Ulla ”Söt-Ulla” Dahlstedt, en Provence- 
kvinna som både varit marknadschef på en svensk resebyrå 
och i pisterna är en Stenmarks like: ”Det går att äta bra i Al-
perna. Urbra. Jag har just gjort det.”

Sålunda hamnade vi i en annan av Rivierans skidorter, Limo-
ne i de italienska bergen ovanför Ventimiglia. Tipset Osteria il 
Bagatto var ypperligt. 

Limone Piemonte, som är det fulla och korrekta namnet, 
har 1 500 invånare och ligger på 1 050 meters höjd. Top-
pen ovanför är 2 085. Det finns 17 lifter. Under 1980-talet 
kördes ofta deltävlingar i världscupen här och senare även 
tävlingar vid världscupen i snowboard. Säsongen startar 
den 17 november och pågår till 7 april nästa år. Google 
Maps anger körtiden till Limone från Nice till 2 timmar 
och 2 minuter. 

Och vad säger vi sedan om en etablerad skidort? Vi säger sam-
ma som vi säger om Åmål: Alltid nå’t.

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 

3
4
4
4
5

Osteria il Bagatto 
Via XX Settembre 16, Limone Piemonte, Italien 

Telefon +39 0171 92 75 43 
www.osteriailbagatto.it

Öppen för lunch alla årstider (12-14) och middag (20-22) veckans alla dagar 
utom onsdag. Parkeringsmöjlighet: P-hus 100 meter bort.
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Det porlar från en alpbäck. Flaggor smattrar. Det finns 
Glühwein. Souvenirbutikerna ligger tätt. Gränderna är trånga 
och bilfria. Det är prudentligt som Tyrolen. 

En skidort som väcker den finlandssvenske poeten Zacharias 
Topelius (1818-1898) till liv:
 

Nu börjas attacken med stål uppå klacken,
och nacken i backen, och upp igen!

När vintrarna snöga på näsa och öga,
det akta vi föga går bra, går bra!

Och hungrig blir man. Osteria il Bagatto, (Il bagatto är jong- 
lören i tarotkortleken som man brukar använda i spådom), 
ligger inne i ett valv mitt i centrum. 
 
Entrén blir en chock. Det är mycket ljus och hjärtan över de 
trettio stolarna. Det är lampskärmar gjorda av pinnar. Det är 
ox-ok och kottar. Fotografen gav betyget: ”Detta är mountain 
kitsch.” 

Mysigt när ögonen vant sig. Och sedan kommer maten! Det 
finns tre menyer, för 45, 40 och 25  euro. (Den billigaste finns 
inte i veckoslutet). Vi valde den billiga trerätters.

Amusen serverades i en liten glasburk. Det var en kräm gjord 
på vildsparris serverad med en minibulle smaksatt med salvia. 
Mera kul än gott. 
 
Som förrätt valde fotografen vitello tonnato, tunna, elegant 
upplagda rosa kalvskivor med en tonfisksås, som lagts upp i 
klickar och dekorerats med kapris. Majonnäsen i såsen var 
hemlagad och det förde den till nya höjder. 
 
Själv åt jag en ljuvlighet med artistnamnet crema di melanza-
ne, mozzarella di bufala di Caraglio e pomodori confit, lika 
med i botten en mousse på äggplanta, serverad med salta po-
lentachips och ett stycke buffelmozzarella av yppersta kvalitet 
med en tomatconfit spetsad med basilika. Det var nu jag för-
stod ”Söt-Ullas” entusiasm för krogen. 

Andra dagar hade förrätten kunnat vara en marinerad forell 
eller vita bönor med flodkräftor och lök eller en svampsoppa.
 

Uppför gränden och in i valvet. 
Där ligger Osteria il Bagatto.

Mozzarella, polentachips och basilika på en bädd av Äggplanta. Le Chef, Luciano Gautero till höger, med sina två medhjälpare.

Svalkande aprikossorbet på en spegel av sås från samma frukt. Detalj i ”mountain kitsch” interiören.

Varmrätten var för fotografen en al dente-kokt risotto med 
rökt forell och forellrom.  Den var grannt gyllene, men inte 
färgad av saffran utan troligtvis av gurkmeja. Rätten var, sa 
fotografen, ”måttfull och distinkt utan pretto-effekter.”
 
Av trenne skäl spisade jag get: det är 1) gott och 2) det serveras 
sällan samt 3) det är det italienska kökets mest hyllade råvara. 
Den kallades tortelli di ricotta därför att den milt syrliga geten 
serverades i pastaknyten. Runt dem låg en liten sallad med 
tomat, oliver och kapris.   
 
Bland andra varmrätter fanns - naturligtvis - kanin, som näst 
geten är italienarens favoritkött, samt bräserat oxkött med 
sötpotatis och pastarätter med bergsspenat eller bläckfisk.
 
Efterrätten var en aprikossorbet på en spegel av aprikossås 
och med en chokladkaka i botten. 
 
När kocken Luciano Gautero uppenbarade sig gav vi honom 
en diskret applåd. Han sa, att han byter matsedel varannan 
månad - ”och på vintern är jag mån om att det ska vara lite 
mera rustico”.


