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Et besøg i det autentiske 
romerske køkken

En gammel romersk ven af den filosofiske type betroede os engang en hemmelighed: “Vi er 
alle udødelige, indtil det modsatte bliver bevist, men Rom er bare født evig og behøver ikke at bevise 
noget.”

Det er vores udgangspunkt i denne bog at beskrive steder i Rom, ting, vinkler, historier og 
stemninger i byen og ikke mindst mad, som både afspejler og fortæller om Roms evighed.

Evigheden er dog stadigvæk et metaforisk begreb. En kærlighedshistorie kan være evig, selv 
om den kun varer 50 år. En bymur kan ligeså være evig, selv om den kun er 1750 år gammel. 
En kvindelig frugthandler fra torvet – en matrone, som man kalder hende – kan være evig med 
sin frodige og bølgende barm, når hun falbyder frisk ricotta af fåremælk fra fårene, der græsser 
på markerne uden for Rom, og grøntsager derfra på samme måde, som hendes formødre falbød 
disse varer for evigheder siden. 

I Rom er evigheden til stede og føles næsten overalt. Madkulturen er et godt udgangspunkt og 
påskud for at skildre den evige stad. Rom har sin helt egen, uhåndgribelige livsstil og mad, som 
ikke engang paver eller de barbariske erobrere helt har kunnet definere.

Nutidige besøgende kan måske have svært ved at gennemskue evigheden i de moderne, 
toptunede og fantastiske restauranter, som har alle mulige grunde til høje ambitioner, og dog 
er evigheden også dér, i maden. Det er lettere at fornemme evigheden i de gamle, traditionelle 
familier. Den er der både hos dem, der driver et folkeligt spisested, og findes i hverdagsmåltidet 
hjemme hos de ganske almindelige familier.

Den mad, som familierne spiser, er inspireret og præget både af traditioner, af årstid og det 
daglige udbud på torvet, selvom den i ligeså høj grad er præget af moderne teknikker og nye 
ideer. Eksperterne er for ganske nyligt, endnu en gang, nået frem til, at denne madkultur ikke 
alene respekterer miljøet, men også tager højde for og bruger sunde råvarer, og sidst, men ikke 
mindst, smager fortryllende enkelt og altid forbavsende godt.  

Det er vist et ideelt billede af den romerske mad, og det holder mange romere stadigvæk fast 
ved. Selv de, der ikke længere spiser frokost hjemme.

Arbejdstiderne har spændt ben for den ellers faste, traditionelle, romerske frokost med efter-
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Livlig diskussion uden for Trattoria Da Carlone di Remo Contini i 1996. Diskussionen er ikke afsluttet endnu.
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følgende middagslur i de varmeste timer. Globaliseringen har ændret kloge traditioner og sat 
præg med sine fremskridt.

 
Rom har ikke så mange stjernerestauranter, og det har Italien som helhed heller ikke. Andre 

store verdensbyer, fx London og København, har forholdsvis flere af den slags. Alligevel står det 
romerske og det italienske køkken som en model og et ’must’ for kokke fra hele verden, der i 
den umådeligt rige italienske madtradition har søgt megen inspiration. 

I de velhavende lande skal der som regel bruges mange penge på dyre toprestauranter for at 
spise godt og sundt. Dette er ikke tilfældet i Italien, fordi det at spise godt, sundt og varieret 
simpelthen er en del af hverdagen. Det er en af grundene til, at Italien har den højeste levetid i 
verden efter Japan. Det skyldes i høj grad brugen af grøntsager i det italienske køkken – faktisk 
er Italien det land i verden, hvor der bruges flest grøntsager i køkkenet. Og også flest forskellige 
typer grøntsager for den sags skyld.

Mange italienere, og måske lidt færre romere, er faktisk ganske frivilligt, hvad man kan kalde 
’uvidende’ vegetarer, og de er store fans af deres torvepladser.

Helle har holdt madkurser for danskere i 20 år – har undervist i det traditionelle og dog hele 
tiden opdaterede italienske køkken. 

Samtlige elever sætter pris på det fornyede, teknologiske gourmetkøkken, men når det kom-
mer til stykket, er det meget ofte de historiske retter, der vinder hjerterne. De retter, som også i 
Rom ofte er baseret på de mest ydmyge råvarer.  

Mange italienske retter passer helt naturligt ind i filosofien om at undgå madspild. Klassiske 
eksemper er: En rest pasta, der kan blive til en herlig og mættende frittata di pasta, pastaægge-
kage. Eller den romerske ’streetfood’ per definition – nemlig risbollen, supplì – som faktisk er 
tryllet ud af en rest risotto. Den er meget populær og sælges som regel, mens man venter på at få 
sit ’street’-pizzastykke varmet. Eller man kunne nævne en andens romersk yndlings-’streetfood’, 
nemlig il filetto di baccalà, den friturestegte klipfisk, som er fisk præsenteret på en umiddelbar og 
lækker måde og kan spises på gaden. Og når vi er ved emnet fisk, så er der den jødiske specia-
litet tortina di alici e indivia, sardintærte med bitter salat, der egentlig handler om, hvordan man 
gør de eneste småfisk, der var at få på markedet, både spiselige og appetitlige.

For ikke at nævne genbrugsretten spaghetti med hvidløg, olie, chili, persille og brødkrummer, 
der egentlig handler om, hvordan man bespiser mange sulte mennesker med det, man som regel 
altid har i køkkenet i Rom: en pakke spaghetti, genbrug af brød fra i går, olivenolie, en kvist 
persille, chilipeber og hvidløg.    

Måske kan man kalde det et ’retro-køkken’. Vi synes faktisk tit, at vi har fornemmelsen af 
at være tilbage, hvor vi startede, efter at have været på en lang tur, der er gået igennem mange 
forskellige områder, altså de italienske regionale køkkener.
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Langs denne ’madrute’ har vi lært mange slags køkkenfolk at kende. Vi har mødt husmødre 
med retter, som var arvet fra deres mødre. Ældre og yngre kokke, som helst ikke vil deltage i 
Masterchef eller andre former for ’Hells Kitchen’, som hellere vil lave god hverdagsmad, som 
de bl.a. også har fra deres familietradition, til sultne mennesker i deres trattoria – mad, der får 
kunden til at komme tilbage også dagen efter. 

Vi har i årevis snakket med de handlende på torvene, som er de bedste rådgivere. Det gælder 
deres livshistorie og deres madlavning.

Roma har ikke travlt, byen kan vente, staden er evig.

Rom er ganske enkelt bygget på 

den gode næring. Ifølge sag-

net blev de forladte tvillinger 

Remus og Romulus opfostret af en 

ulvinde, og siden grundlagde og 

navngav Romulus byen Rom på 

Palatinerhøjen 753 år f.Kr.
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Mennesker og torve
Hvert af dine øjeblikke indeholder, som i en nøddekerne, spiren  
af hele evigheden – Den hellige Frans af Sales

Den værste katastrofe, der kan overgå de romerske borgere, er ikke vejene med de mange farlige 
huller, som skræmmer cyklisterne, eller at bussen ikke kører, men derimod når et pludseligt 
regnskyl er grunden til, at leverancen af grøntsager fra det romerske opland stopper. Nyheden 
kan få topplaceringen i tv-avisen. Hvis prisen på sko stiger, ja, så har man en vis forståelse for 
det, men derimod hvis prisen på broccoli stiger med en euro, så kan frugt- og grønthandlerne 
risikere at blive lynchet. Sådan har det været i mands minde.

I dag kan det være svært at kæmpe imod supermarkederne og de multinationale selskabers 
frembrusen. Romerne ønsker ikke, som så mange andre, at det er de multinationale selskaber, 
der skal bestemme, hvad der skal stilles på bordet. Mange af de mindre forretninger, der handle-
de med frugt og grønt, har måttet opgive og dreje nøglen om. En del af dem er blevet overtaget 
af folk fra Bangladesh eller indere, som med al respekt ikke tæller i den romerske madsammen-
hæng og bevidsthed. 

Det er kun torvene, der er tilbage som den sidste skanse, der forsøger at overlevere madkul-
tur, minder og evigheden.

På torvene kan kunderne få lov til at diskutere med deres grønthandler og slagter, om hvor-
dan en bestemt ret tilberedes bedst. Om hvilken type salat eller grøntsag, der passer bedst til 
netop dét stykke kød. Her kan man direkte se, hvordan en frisk minestrone af årstidens grøntsa-
ger bliver renset, skrællet, skåret i stykker og blandet af de kyndige handlere, og lære, hvordan 
man renser artiskokker på den romerske måde. Og den friske fisk? Tirsdage og fredage kan 
man ved fiskeboden få lov til at diskutere, om fisken er friskfanget eller et pålideligt dybfrossent 
produkt.

Hvis man går en tur på et af de mindre eller større torve, der stadig findes i Rom, så kan man 
følge med og forstå, hvorfor maden spiller en så vigtig rolle i den italienske kultur. Den gode, 
sunde mad kræver kreativitet, tid og kærlighed. Og ikke mindst at man ugentligt eller dagligt 
plejer et vist fortrolighedsforhold med sin foretrukne torvebod.
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På torvet er der ingen sky mennesker, alle smiler til fotografen.
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Mercato Latino – Piazza Epiro

Alessandro, hans mor, Gabriella, og hans kone, Annamaria, er kreative frugthandlere på Mercato 
Latino på Piazza Epiro. De ved det måske ikke, men de er nok reinkarnationer af de handlende, 
der levede i oldtidens Rom, som den romerske historiker Plinius den ældre skildrede for ca. 
2.100 år siden. Alessandro er et flot eksemplar af en ægte middelhavstype, frisk og frejdig leve-
rer han dagligt en charmeoffensiv til kvindelige kunder med vovede komplimenter.

“Jeg håber sandelig, at din mand var på dupperne i nat! Nå, ikke? Har han måske ikke opda-
get, hvor smuk og sexet, du er?” 

Og til den ældre herre: ”Onkel! I dag har min mor lavet en minestrone med bønner, og hvis 
du bruger denne vores egen chilipeber, så er det rigtig godt for nyrerne og (lavmælt) også for din 
potens!”

Kunderne spiller med glæde med i skuespillet og svarer ofte med en kvik og hurtig replik af 
samme skuffe. 

”Ha! I din alder havde jeg allerede fire børn, og du har kun to med sådan en dejlig kone,” 
giver onklen igen.

Det bliver til et pragtfuldt teaterstykke med bidrag fra naboboderne, hvorfra sælgerne leende 
bidrager med replikken, at Alessandro konsekvent lyver til sin egen fordel. Alt imens den smuk-
ke og frodige kone, Annamaria, sender vel indstuderede, morderiske blikke til sin mand.

Skuespillet stjæler imidlertid ikke opmærksomheden fra de gode varer. 
Alessandro sælger, i takt med årstiden, for det meste egne produkter, som hans far, Augusto, 

dyrker i udkanten af Velletri. De handlende, der sælger af egen produktion, får lov til at besætte 
de første salgsboder ved torvet. Så ved man det. 

De sælger også æg fra egne, fritgående høns. Og Alessandro fortæller om, hvordan hans mor 
laver den allerbedste version af vores simple yndlingsretter: frittata di pasta eller frittata di patate.
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Gode råd og præcise opskrifter følger med salget, når man har tid og ønsker det. Mor Gabriella 
viser de yngre kvinder, men også mændene, hvordan man renser en artiskok, eller hvordan man 
laver puntarellesalat af cikorieplanten. Hun giver gode råd til den gravide kvinde, om hvilke 
grøntsager der er bedst for hende, eller hvilke grøntsager en ammende moder skal undgå, og 
meget andet.

Torvet er ikke blot stedet, hvor kan kan vælge sine råvarer og få at vide, hvor de kommer fra, 
om de er sprøjtet med mange pesticider eller ej – det er også et godt samlingssted, hvor folk ta-
ler med hinanden og ikke står i kø foran en kasse med en ung pige eller dreng, som måske ikke 
har det mindste begreb om, hvordan man blander grøntsagerne til en god minestrone. 

Det siges, at på torvet kan man spare udgifter til læge, psykiater og socialrådgiver. Paradoksalt 
nok er priserne her lidt højere end i et supermarked, men kvaliteten er også højere.

”Hvor længe vil torvene kunne overleve?” spørger vi mor Gabriella? 
”Det er ikke godt at vide,” svarer hun og sukker lidt bekymret.
Alessandro må stå op kl. 3 hver morgen for at pakke varer eller købe noget ekstra ind hos 

Frittata di patate – kartoffelæggekage 

Til 4 personer

500 g kartofler

6 æg  

100 g revet parmesan

olivenolie 

salt og peber 

Skræl og skyl kartoflerne, skær dem i tern. 

Hæld lidt olie på en slip-let-pande, tilsæt kartof-

felternene, drys med salt og peber. 

Lad kartoflerne stege i et par minutter. Dæk med 

låg, og lad dem stege videre i 15 minutter.

Slå æggene ud i en skål, pisk dem sammen og 

tilsæt parmesan. Tilsæt de stegte kartofler.

Tør panden med køkkenrulle og hæld lidt mere 

olie på. Hæld æg og kartofler på panden.

Lad æggekagen stege gylden på den ene side, 

vend den forsigtigt ved hjælp af et låg og steg på 

den anden side.
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grossererne. Det er en ulig kamp mod den store distributions supermarkeder med menneskelige 
arbejdstider. Alessandro siger til os, at han ønsker for sine børn, at de bliver journalister eller 
forfattere. Det er lettere job. Både lattermildt og samtidig sardonisk tilføjer Alessandro, at det 
hårde arbejde ikke rigtig levner tid til at elske. 

“Vores børn er blevet undfanget i løbet af de få fridage, vi har i august. Prøv at regne ud. Fer-
ragosto (højsommerferie) falder d. 15 august. Vores børn blev født henholdsvis den 12. og 14. 
maj, ni måneder senere, gudskelov med to års mellemrum.”

“Torvehandlere minder mig efterhånden om professionel fodbold i Italien,” er nabobodens 
Marinos dristige påstand. “Der er et flertal af ikke-italienere, bangladeshere, indere, bengalere, 
marokkanere … gode mennesker, men hvad skal der blive af vores autenticitet?” 

Hvem skal sørge for torvets evighed? 
Så svarer Alessandro med en sætning, han har lånt fra filmen Star trek.
 “Vi ses i morgen, venner, jeg har en aftale med evigheden og vil helst ikke komme for sent!”
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Verdure fritte – 
stegte grøntsager

Frituredej bruges til grøntsager som cham-
pignon, zucchini og aubergine, skåret i 
mindre stykker, samt salvieblade.

Til 4 personer

75 g mel

75 g kartoffelmel

90 g vand 

90 g øl

isterninger eller en stiftpisket æggehvide 

solsikkeolie eller jordnøddeolie til stegning

salt

Bland mel og kartoffelmel sammen. Tilsæt øl og 

vand og rør sammen til en tyk dej.

Lad dejen hvile, og når den skal bruges, kommes 

isterninger i, til dejen bliver mere flydende, eller 

en stiftpisket æggehvide. Dyp grøntsagerne i de-

jen og steg dem i hed olie ved 170 °C. Tag dem 

op med en hulske og læg dem på fedsugende 

papir og drys med salt.

Fritelle ai broccoli – 
klatkager af broccoli 

Til 4 personer

500 g kogt broccoli

1 håndfuld persille 

1 fed hvidløg 

2 æg 

1 spsk olivenolie 

125 g mel 

salt og peber

olivenolie til stegning

Mos broccoli let med en gaffel.

Hak persille og det pillede hvidløg fint sammen. 

Pisk æg, olie, mel, salt og peber til en lind dej.

Rør broccoli, persille og hvidløg i dejen. Lad 

dejen hvile i 20-30 minutter.

Varm olien i en pande og sæt klatkagerne i olien 

med to skeer. Steg dem i 2-3 minutter på hver 

side, til de er lysebrune. Læg dem på fedtsugende 

papir. 

Server lune.
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Dolce di mele di Alessandro – 
Alessandros æbletærte 

”Elementært Watson!” kunne man sige, når 
man hører Alessandro skildre denne enkle 
kage, som han selv laver af sine egne æbler. 
Vi har ændret den lidt og bruger golden deli-
cious i stedet for Alessandros æbler, som er 
svære at finde andre steder end på hans træ i 
Velletri. Vi har også afsløret ham. Det er hans 
kone, Annamaria, der tilbereder kagen.

Til 1 tærte

600 g æbler (golden delicious)

75 g blødt smør 

75 g sukker 

1 æg

½ dl mælk

175 g mel 

1 tsk bagepulver

skallen af 1 økologisk citron 

100 g abrikossyltetøj

Rør smør og sukker sammen. Rør først ægget i, 

dernæst mælken. 

Si mel og bagepulver sammen, og rør det i dejen.

Skræl æblerne og skær dem i kvarte, fjern kerne-

huset. 

Skær to tredjedele af æblerne i tern og rør dem i 

dejen, sammen med den revne citronskal.

Smør en kageform på 24 cm med smør og drys 

med mel. Fordel dejen jævnt i kageformen.

Skær de resterende æbler i skiver og læg dem 

oven på dejen i et solstrålemønster.

Bag kagen i 30 minutter ved 175 °C. Tag kagen 

ud, varm abrikossyltetøj i en gryde og pensl ka-

gen med syltetøj, så den kommer til at skinne. 

Insalata di fagioli e legumi – 
salat med bælgfrugter

Til 4 personer

100 g hvide bønner 

100 g kikærter 

100 g linser 

100 g friske, grønne bønner 

100 g daddeltomater

100 g forårsløg

1 fed hvidløg 

½ dl jomfruolivenolie 

salt og peber 

vineddike 

Alle de tørrede bønner lægges i vand natten over, 

i hver sin skål, da de har lidt forskellige kogetider. 

Kog de hvide bønner møre i nyt vand i en time 

og et kvarter.  

Kog kikærterne møre i nyt vand i halvanden 

time.

Kog linserne møre i nyt vand i 30 minutter. 

Nip de grønne bønner og kom dem i kogende, 

letsaltet vand i 10-15 minutter. 

Hæld vandet fra bønner, linser, kikærter og de 

grønne bønner. Lad dem ligge i et dørslag, så 

overflødigt vand drypper fra. Lad alle ingredien-

serne køle af. 

Skyl tomaterne og del dem i to.

Hak forårsløget fint, pil og knus hvidløget. Rør 

en marinade af olivenolie, salt, peber, eddike, løg 

og hvidløg.

Bland de fire typer bønner med marinaden i en 

salatskål, og lad salaten stå køligt i et par timer. 

Pynt til sidst med tomater.

Serveres med bruschetta gnedet med hvidløg og 

overhældt med olie og drysset med salt.
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Folklore og alverdens pasta hos spaghettikongen.
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