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Abstract

In this essay I discuss and compare the eating habits of the people of the Italian Peninsula from  
ancient and modern time. I try to find differences and similarities between then and now, looking  
at the diets  of  people belonging to low and middle class. My study is  based primary on the  
writings on agriculture of the Roman authors Cato, Varro and Columella, but I also make use of  
secondary sources such as the work of recognized professor Peter  Garnsey.  Moreover I  pay 
attention  to  the  nutritional  aspects  of  the  ordinary  food,  and  discuss  the  advantages  and 
disadvantages of the diets of respective era. For the second chapter of this study – that focuses  
on the eating habits of today’s Italy – I have compiled information from recent writings on the 
topic as well as from a survey with selected questions directed to persons living in the country.

My conclusion is that some of the food’s main features today are very much the same as  
during antiquity, taking into consideration the great importance of cereals as a staple food as  
well  as  the  extensive  use  of  olive  oil  and  wine.  Another  similarity  is  the  simplicity  that  is  
characteristic  for  Italian  cuisine,  along  with  the  significance  of  fresh  ingredients  with  high 
quality.  Although;  fusion  with  previously  unknown  lands  and  cultures  has  brought  new 
ingredients – such as the tomato – and alien culinary traditions have influenced the cooking. The  
cuisine of northern Italy carries features of those of the Central European countries, and on  
Sicily the cooking has adopted many Arabian traditions.

On  the  whole,  the  Mediterranean  diet  is  healthier  and  better  than  food  from  other  
industrialized  countries,  in  particular  those  of  northern  Europe.  It  contains  more  fruits  and 
vegetables and less meat and dairy products (and with that said, less saturated fat). With these  
comparisons made, I would say the ancient eating habits were more favourable – as long as the  
dishes were relatively varied. Set aside the slaves that were fed precisely to survive, people of  
lower classes probably had the best way of eating. Today’s food is influenced by the worldwide  
fast food culture that contributes with more fat and sugar, but it also contains preserving agents  
and colouring matters, and vegetables are often of lower quality being sprayed with biocides and 
transported far distances.
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Inledning

Som  framgår  av  titeln  på  detta  arbete,  har  jag  valt  att  göra  en  studie  av  kosthållningen  i 

Medelhavsvärlden.  Eller  närmare  bestämt;  en  jämförande  studie  av  den  föda  som intogs  av 

Appeninska halvöns invånare för två tusen år sedan och i dag. Detta innebär naturligtvis att jag 

studerar skillnader och likheter mellan då och nu, men jag kommer även att lägga ett visst fokus 

på närings-riktigheten i kosten. 

För att detta inte ska bli ett  evighetsprojekt har jag valt att  geografiskt begränsa mig till 

Italien och tidsmässigt till  århundradena kring Kristi födelse,  eftersom de skriftliga källor jag 

anser  vara  bäst  lämpade  för  min  studie  författats  då.  De verk  som har  spelat  störst  roll  för 

framtagandet av information är jordbruksförfattarna Cato, Varro och Columella, och jag har valt 

att  undersöka  den  mat  som åts  av  flertalet  –  inte  de  extrema  kulinariska  utsvävningar  som 

förekom bland överklassens romare – eftersom jag ansett det vara mer intressant. I och med att 

jag jämför mat under antiken med mat i dag har jag uppenbarligen även gjort inblickar i det 

moderna italienska köket, och för att få en bra bild av vad man faktiskt äter har jag, utöver att 

tillgå litteratur, även låtit italienare fylla i enkäter med relevanta frågor. 

Det finns ett flertal anledningar till att mitt val av ämne. Dels uppskattar jag italiensk mat i 

likhet  med  ganska många  andra,  dels  finner  jag den historiska bakgrunden och utvecklingen 

intressant (och antiken är för mig det självklara valet av tidsperiod att behandla), dels är jag själv 

vegetarian  och  alltså  ofrånkomligen  väldigt  medveten  om  hur  och  vad  jag  äter.  Därav 

anledningen till att jag lägger extra vikt vid näringsriktigheten.

Slutligen vill jag påpeka att detta varit en väldigt lärorik och intressant studie...  
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Syfte, frågeställning och material- och metodbeskrivning

Med denna undersökning vill jag klarlägga de viktigaste skillnaderna mellan antik och nutida 

kosthållning i Italien, samt jämföra de två köken ur ett näringsperspektiv. Hur och vad åt man? 

Vilka maträtter var vanligast för gemene man under romersk tid? Var maten näringsriktig, och 

fick man i sig tillräckligt med energi? Hur har maten förändrats över tid? Finns det spår kvar av 

den antika matlagningen i det italienska köket i dag? Vad finns det för likheter och skillnader? 

Hur nyttig är maten av i dag i förhållande till sin föregångare? Detta är exempel på några av de 

frågor som jag skulle vilja få besvarade med min studie, men för att göra en tydligare och mer 

handgriplig problemställning kan man klumpa ihop föregående frågor och säga att det jag vill ta 

reda på är; 

▪ Vad man åt under den romerska perioden

▪ Hur bra maten var ur näringssynvinkel

▪ Skillnader och likheter med italiensk mat i dag

Jag använder mig av såväl primärkällor (översatta originalverk av Cato, Varro och Columella) 

som sekundärlitteratur av framstående författare som Peter Garnsey, liksom texter och uppgifter 

om arkeologiskt material.  För studiens del om kosthållning i det moderna Italien har jag även 

med hjälp av enkäter frågat ett flertal personer om deras matvanor och tankar kring ätande. Detta 

för att få en bild av hur vanliga människors kosthållning ser ut i dag, som jag kan använda för att 

göra en jämförelse. 

Mat  under  antiken  är  ett  ämne  som  är  väldigt  väl  behandlat,  även  om  intresset 

oproportionerligt  ofta riktats  mot de extravaganta vanorna hos överklassen. Detta beror på att 

beskrivningarna av de rikas överdådiga måltider är långt fler och omsorgsfullt detaljerade, och 

nedtecknade av just folk från överklassen.  Dock är forskningen kring hur näringsriktig födan 

faktiskt var inte särskilt fyllig. Jag har bland annat använt mig av Food and society in classical  

antiquity (1999)  där  Peter  Garnsey  diskuterar  svält  och  annat  som  rör  antik  kosthållning. 

Därutöver har jag tillgått direkta uppgifter kring näringsriktigheten i diverse livsmedel – och utifrån 

den information om vad som odlades som jag får ut från Catos, Varros och Columellas verk, kan jag 

dra egna slutsatser. 
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1. Kosthållning i antikens Rom

Jag delar upp arbetet i olika avsnitt och under varje rubrik kommer jag att behandla särskilda 

delar av kosten; olja, vin och säd – som är de tre viktigaste beståndsdelarna i den romerska maten 

– som en enhet, grönsaker och frukt i ett avsnitt för sig; kött, fisk och animaliska produkter i ett 

annat,  och slutligen ett  mindre kapitel  om sötningsmedel  och kryddor.  Jag använder ett  brett 

sortiment av litteratur till respektive kapitel, samt tillämpar uppgifterna från Catos, Varros och 

Columellas verk.

Innan jag ger mig in på själva studiet vill jag ge en kort presentation av de skriftliga källor 

som utgör huvudmaterialet till mitt arbete, samt författarna till dessa; Cato, Varro och Columella. 

Cato den äldre (234-149 f Kr), eller  Marcus Porcius Cato Maior, var en romersk statsman och 

författare som lyckades avancera till både konsulatet och censuren. Det enda av hans verk som 

bevarats  –  och  faktiskt  i  sin  helhet  –  är  De  Agricultura (Om  Jordbruket);  en  handbok  för 

lantbrukare.1 Varro  (116-27  f  Kr),  eller  Marcus  Terentius  Varro,  var  både  författare  och 

vetenskapsman. Han var ansedd som en av Roms mest lärda och publicerade skrifter inom skilda 

kunskapsområden, men endast två finns bevarade; De Lingua Latina (Om det Latinska Språket) 

och hela Rerum Rusticarum Libri Tres (Tre Böcker om Lantbruket).2 Slutligen har vi Columella 

(4-70 e Kr), eller Lucius Iunius Moderatus Columella, som var en författare med ursprung i södra 

Spanien. Han skrev ett arbete i 12 böcker om lantbruket, De re rustica, som handlar om allt från 

djurhållning och fruktträdgårdar till kompostering och bigårdar.3

1.1. Triaden – säd, olja och vin

Naturen i Medelhavområdet ger förutsättningar för jordbruk, vilket de samhällen som utgjorde 

den  grekisk-romerska  världen  baserades  på.  Men  varken  geografi  eller  klimat  erbjöd  goda 

förhållanden; hettan och torkan under sommaren är extremt påtaglig, och även om situationen var 

bättre  på  den  Appeninska  halvön  –  jämfört  med  exempelvis  Grekland  –  var  klimatet  och 

odlingsförhållandena inte homogena. Under antiken var det viktigt att skapa nya lösningar för att 

kunna utnyttja även marginalområden; bergen och deras sluttningar verkar redan från 600-talet f 

Kr ha lett till en specialiserad odling av vin och oliver. Bägge grödor trivs bra i mager jord, och 

plöjning är ej något de kräver. Dessutom lämpar sig båda som kombinationsgrödor – det är både 

lätt  och  lämpligt  att  odla  t  ex  köksväxter  mellan  olivträden  eller  fruktträd  för  att  stötta 

1 NE, s.v. ”Cato”.
2 NE, s.v. ”Varro”.
3 NE, s.v. ”Columella”.
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vinrankorna.4 Tillsammans  med  vete  var  dessa  grödor  de  i  särklass  viktigaste  i 

Medelhavsvärlden. Medelhavstriaden är ett begrepp myntat av historikern Fernand Braudel, och 

denna omfattar dessa tre basvaror i medelhavskosten under antiken; säd, olivolja och vin.5 

Säd

Spannmål  förblev  antiken  igenom  basfödan  för  människorna  i  Medelhavsområdet;  i  det 

vidsträckta  romerska  riket  utnyttjade  man  flera  sädesarter  såsom  vanligt  vete,  emmervete, 

speltvete, korn, hirs och råg.6 Undersökningar tyder på att kanske uppemot 70 procent av det 

dagliga energiintaget för fattiga och slavar under romersk tid kom från spannmål.7 Detta kunde 

kokas till en gröt (puls) eller bakas till bröd, även om inte alla hade råd eller möjlighet till det 

senare.  Vanligare var  istället  att  man köpte färdigt  bröd i  bagerierna som fanns lite  överallt. 

Enligt källor började man med bagerier i Rom 171 f Kr; innan dess åt man gröt oftare än bröd, 

något som de fattiga tvingades göra långt in i kejsartiden. Bageriernas ugnar är väldigt lika de 

traditionella ugnar som pizzabagare i Italien använder i  dag, och fynd av förkolnat bröd från 

Pompeji (se fig. 2, s. 44 och fig. 3, s. 45) visar en slående likhet med en sort som fortfarande 

bakas i Syditalien.8

Efter att ha beskrivit hur man ska gå igenom jorden för sådd9 talar Columella mycket om de 

olika slagen av utsäde. ”De förnämsta och nyttigaste för människorna är sädesslagen durumvete 

och emmervete. Man känner till många slags durumvete, men av dem bör man särskilt så den  

som kallas engelskt vete, eftersom det utmärker sig både i vikt och utseende.”10 Enligt Columella 

var  vanligt  vete  förträffligt  vid  bakning,  men  inte  lika  bra  i  fråga  om vikten.  Vidare  fanns 

”tremånadersvetet”  som  var  mycket  omtyckt  bland  lantbrukarna,  ”ty  när  på  grund  av  

regnperioder eller av andra anledningar den tidiga sådden inte kunde genomföras, så tar man 

sin tillflykt till detta.”11 Författaren räknar också upp de fyra vanligaste emmervetena; Clusinum 

som var vitt och ljust, Vennuculum som fanns i en rödaktig och en vit variant samt Halicastrum 

som också var ett tremånadersslag och var ”enastående i vikt och kvalitet”.12 

4 Wikander, C. & Wikander, Ö. 1999, s. 2-5.
5 McNiel 2005, s. 93. (non vidi)
6 Wikander, C. & Wikander, Ö. 1999, s. 31.
7 Garnsey 1999, s. 19.
8 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 48-49.
9 Columella, 2.2, 22-2.5, 2.
10 Columella, 2.6, 1.
11 Columella, 2.6, 2.
12 Columella, 2.6, 3.
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Olja

Oliven och dess olja hade och har som bekant en central roll i Medelhavsvärldens kök. Även om 

olivolja var en relativt dyr produkt var den oerhört viktig; dels som huvudsaklig källa till fett i 

dieten, dels för personlig hygien. Det krävdes mycket arbete med att anlägga en odling och dröjde 

många år innan man kunde börja skörda sin frukt. Dessutom var vägen från olivträd till färdig 

olja lång. Oliver kan odlas runt om i Medelhavsvärlden där det råder normalt medelhavsklimat; i 

Italien går nordgränsen ungefär vid Toscana.13 Oljans betydelse syns ännu i dag. Den används 

som  basvara  i  de  flesta  rätter  och  både  Italien  och  Grekland  är  två  av  världens  största 

producenter.  

Oljans  betydelse  inom  det  antika  jordbruket  märks  direkt  när  man  studerar  ”lantbruks-

handböckerna” från samma tid. I Catos De Agricultura handlar långa passager om just skötseln 

av olivträd och skörden av dess frukt. Cato räknar upp alla de redskap som behövs för själva 

odlingen,14 till ”pressrummet”15 och till oljekällaren.16 Även Columella talar mycket och detaljerat 

om hur odlingarna bör skötas. Enligt honom var olivträdet ”det mest framstående av alla träd.”17 

”Även om det nämligen inte bär frukt varje år utan ungefär vartannat, så är dock kalkylen kring 

det mycket gynnsam, eftersom det underhålls med mycket lätt vård, och när det inte bär frukt,  

kräver det nästan ingen insats alls. Om man ger det lite, så blir därefter avkastningen mångdub-

blad.”18 Liksom fallet med vinet finns det flera slag av olivträd, och Columella nämner de vari-

anter han känner till; Posia, Licinia, Sergia, Naevia, Culminia, Orces, Regia, Radius och Murtea. 

Posia, Regia, Orces och Radius är mer lämpade att ätas än att pressas till olja. Licinia ger bäst 

olja och Sergia mest. Överlag är de större oliverna bättre att äta och de mindre att pressa till 

olja.19 

Vin

Vin var under antiken en av de absolut viktigaste grödorna i både Grekland och Rom,20 och det 

producerades och dracks i stora delar av Medelhavsvärlden.21 De flesta antika viner verkar ha haft 

en alkoholhalt motsvarande nutida starkvin,22 och när det skulle drickas blandades det alltid ut 

med vatten – allt annat ansågs vara ociviliserat och opassande. Anmärkningsvärt är att många av 

dagens finaste viner anses komma från Italien, men romarna själva importerade gärna grekiskt 

13 Wikander, C. & Wikander, Ö. 1999, s. 14.
14 Cato, 10.1.  
15 Cato, 12.1.  
16 Cato, 13.2.  
17 Columella, 5.8, 1.
18 Columella, 5.8, 2.
19 Columella, 5.8, 3-4.
20 NE, s.v. ”vin”.
21 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 102.
22 NE, s.v. ”vin”.
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vin även om de bedrev en omfattande  vinframställning i  framförallt  Kampanien.  Liksom vid 

grundandet av en olivodling, krävdes mycket arbete och stor kunskap för att anlägga en vingård, 

och även detta är något Cato lägger stort fokus vid. Han beskriver detaljerat vad som krävs för att 

anlägga en vingård,23 räknar  upp olika druvsorter  (några exempel  är  ”lilla  Aminnium”,  ”stora 

Aminnium”,  Murgentinum,  Apicium och  Lucanum,  men  han nämner  även att  det finns andra 

varianter och hybrider)24 och redogör för hur skördandet av druvorna bör gå till  och hur man 

framställer bland annat grekiskt vin.25 

Columella rekommenderar att om man är angelägen om att få fram vin, bör man satsa på ett 

druvslag som är starkt både i  frukt och i  grenverk; det förra ger större avkastning åt odlaren 

medan det senare bidrar till stockens livslängd.26 Även denna lantbruksexpert menar att Aminaea 

är ett  synnerligen bra druvslag som ”var de än planteras utom i ett  alltför kallt  klimat,  sägs  

lämna ett vin, som är mer eller mindre välsmakande, och överträffa alla andra i smak, även om 

de ibland försämras, om man jämför dem med andra odlingar av samma slag.”27 Han fortsätter 

att tala om både Aminaea och andra druvslag i en stor del av boken.

Energi- och näringsinnehåll 

Vad erbjöd dessa tre viktiga livsmedel rent närings- och energimässigt? Utgjorde de en tillräcklig 

grund för överlevnad? Kornet och vetet utgjorde en stapelföda som faktiskt var relativt bra. De 

har ett flertal fördelar ur näringssynvinkel, och är inte associerade till någon särskild bristsjukdom 

till skillnad från kost som baseras på majs, ris eller jams som i vissa länder i tredje världen i dag – 

man  kan  säga  att  de  utgör  en  tillräcklig  källa  för  matenergi.  Det  dagliga  behovet  av  kcal 

(kilokalorier) skulle täckas med ungefär 490-600 gram vete, dessutom innehåller sädesslagen en 

högre halt protein än andra stapelvaror. Utöver detta innehåller de en god mängd av de flesta 

vitala näringsämnena, däribland B-vitaminerna tiamin och niacin och E-vitamin, samt är fullgoda 

källor av kalcium och järn. Fullkornsmjöl innehåller  per 100 gram ätlig portion 36 milligram 

kalcium (vilket täcker 72-90 % av behovet hos en måttligt aktiv man) och 4 milligram järn (som 

täcker 44-80 % av behovet).28 Just durumvete, som var och är särskilt uppskattat i dessa trakter, 

innehåller dessutom en högre halt protein än vanligt vete; cirka 20 % jämfört med cirka 14 %.29  

Å andra sidan är dessa sädesslag ej rika på aminosyran lysin (en av de essentiella amino-

syrorna), och de har en låg halt av B2  (riboflavin) och en brist på A-, C- och D-vitamin. Dessa 

näringsämnen kan dock tillhandahållas genom andra grödor, i  synnerhet baljväxter,  grönsaker 
23 Cato, 11.1.  
24 Cato, 6.4.  
25 Cato, 24.1.  
26 Columella, 3.2, 3.
27 Columella, 3.2, 7.
28 Garnsey 1999, s. 19-20.
29 NE, s.v. ”durumvete”.
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och frukter (för D-vitamin krävs det bara att man är ute i solen då kroppen producerar detta ämne 

själv när den utsätts för ultraviolett strålning). Kort sagt; om man regelbundet äter en tillräcklig 

mängd av sädesslagen täcker dessa de flesta av ens behov.30 

Att olivolja är ett väldigt nyttigt livsmedel är väl ett närmast vedertaget faktum i dag, och 

under antiken utgjorde den en oumbärlig del av kosten. Varro beskriver att oliver kan delas upp i 

två; ”en portion för mat, och en för att välla fram och smörja kroppen inte bara inombords utan  

också utanpå, alltså följande husbonden i badet och till gymnasiet”.31 Oljan kunde användas till 

lampor, medicin och kosmetik, men dess viktigaste användningsområde var inom matlagningen 

där den utgjorde den huvudsakliga källan till fett. Till skillnad från animaliska livsmedel som 

innehåller mättat fett, finner man i olivolja enkelomättat fett. Detta senare slag (som hör till de så 

kallade omättade fetterna) är betydligt  mer hälsosamt då det i  motsats till  mättat  fett minskar 

mängden kolesterol  i  blodet (högt kolesterol  är  en av de största  anledningarna till  hjärt-  och 

kärlsjukdomar samt cancer).32 Men utöver denna hälsosamma effekt innehåller oljan även en del 

vitaminer och mineraler.33 

Det  är  omdiskuterat  huruvida vin  är  nyttigt  eller  ej.  Forskning tyder  på  att  rött  vin  kan 

minska risken för hjärtsjukdomar,  men ett stort intag av alkoholhaltiga drycker är naturligtvis 

aldrig hälsosamt.34 Till skillnad från i dag blandade man alltid ut vinet.  

1.2. Grönsaker och frukter

Grönsaker är ofta rika på fibrer, folsyra, C-vitamin och karoten (som i kroppen kan omvandlas till 

A-vitamin).35 Karoten finner man t ex i morot, broccoli, purjolök, sparris, spenat och olika sorters 

kål, C-vitamin i spenat, sparris, kronärtskocka, vitlök, lök, purjolök, rädisa samt ett stort antal 

frukter  och  folat  i  kronärtskocka,  svamp,  lök,  purjolök,  sparris,  spenat  och  olika  sorters  kål 

(samtliga  av  uppräknade  arter  odlades  och  åts  under  antiken).36 Frukt  och  grönt  innehåller, 

förutom vitaminer, även en stor mängd antioxidanter. Detta gäller i synnerhet körsbär, röd druva, 

vitlök,  olika  slags  lökar,  sparris  mm.  Det  höga  innehållet  av  fibrer  hjälper  också  till  att 

effektivisera matspjälkningen.37 

Utmärkande är vitlöken som bör betraktas som ett naturläkemedel då den motarbetar bland 

annat  hjärt-  och kärl-sjukdomar  genom att  vidga blodkärlen  och  förbättra  cirkulationen.  Den 

30 Garnsey 1999, s. 20.
31 Varro, 1.55, 4.  
32 http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/vad-innehaller-maten/fett.
33 http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.spx? LivsmedelsId 35.
34 http://www.whri.qmul.ac.uk/publications/corder7.pdf.
35 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Matcirkeln.
36 http://www.halsosidorna.se/Gronsaker.htm.
37 McGee 2004, s. 258 
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hjälper också till att sänka blodtrycket och minska halten dåligt kolesterol. Utöver detta är den 

bakterie-  och  virusdödande,  renande  och  bra  mot  vissa  tungmetaller.  Löken  innehåller  till 

exempel vitamin C, B2, B6, kalium, kalcium, fosfor och järn, samt magnesium, zink, selen och 

antioxidanter38. Att den är ett nyttigt inslag i födan är inte svårt att konstatera, även om den  – 

liksom bönor och lök – under antiken förknippades med fattiga och obildade. Det var inte särskilt 

fint att lukta utav det, och rikare romare undvek helst denna ingrediens i sina måltider. 

Grönsaker

I  det  romerska  riket  var  bland  grönsaker  framförallt  baljväxterna  (legumina)  av  väldigt  stor 

betydelse. Även om de kunde betraktas som föda för de mindre bemedlade, var legymerna rika på 

protein och utgjorde en viktig del av baslivsmedlen i en kost som främst var vegetarisk. Även om 

grekerna och romarna ibland talar om etnos (grekiska: bönsoppa) eller  cicer tepidum (latin: het 

kikärtssoppa) som höll dem vid liv, lovprisas de sällan. Bland baljväxter som fanns i den gamla 

världen  hittar  vi  favabönor,  ”svart-ögda  bönor”,  kikärter,  bockhornsklöver,  Lathyrus  sativus, 

hjälmbönor, linser, lupiner, ärtor och vicker.39 

Columella  kommenterar  att  det  finns  ett  stort  antal  arter  av köks-  och foderväxter,  men 

menar att de som bör lyftas fram då de verkar vara mest omtyckta och till nytta för människorna 

är “bondböna, lins, ärt, ögonböna, kikärt, hampa, hirs, kolvhirs, sesam, vitlupin och även lin och  

tvåradskorn,  eftersom  korngrynsgröpe  görs  av  det.”40 Hirs  verkar  ha  varit  av  relativt  stor 

betydelse då det användes vid bakning av ett bröd, ”som kan ätas utan olägenhet innan det blir  

kallt.”41 Hirs och så kallat kolvhirs, när det malts och befriats från agnar, gav en gröt som ”inte  

bör föraktas ens vid god tillgång på livsmedel, särskilt tillsammans med mjölk.”42 Vitlupinen var 

praktisk då den enligt  Columella krävde minst arbete av köks- och foderväxterna. Den kunde 

köpas till ett lågt pris och gagnade jorden bäst av alla växter man sår. Om den kokades var den ett 

bra foder för oxar under vintern – men den höll även hungern borta från människor om det skulle 

bli missväxt.43 

Även om Columella inte nämner dem bland de viktigaste grödorna, kommenterar han kålrot 

och rovor som måste tas i beaktande ”ty båda dessa fyller bondens lada.” Enligt författaren är 

den senare bättre då den tjänar som föda inte bara för människor, utan även boskap.44 Cato talar 

desto mer om kål; enligt hans handbok överträffar den alla andra grönsaker med sitt medicinska 

värde, och den ska bland annat hjälpa matsmältningen, ha laxerande effekter, ge en ”omättnads-
38 http://www.halsosidorna.se/Gronsaker.htm
39 Dalby 2003, s. 194.
40 Columella, 2.7, 1.
41 Columella, 2.9, 18.
42 Columella, 2.9, 19.
43 Columella, 2.10, 1.
44 Columella, 2.10, 22.
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känsla” (så man vid en middag kan äta många portioner), göra det möjligt att dricka hur mycket 

man vill, bota kolik och urinbesvär mm. Många sidor av hans handbok handlar enbart om kål.45 

I den tionde boken om lantbruket,  Trädgårdsboken om trädgårdsodling, räknar Columella 

upp en mängd olika växtslag och deras egenskaper; löken från Megara, senapskålen, den lågväxta 

danska körveln, friséesallaten, sallaten, vitlöken med uppdelade huvuden [ormlöken], den vilda 

purjolöken,  palsternackan,  den  ’syriska  rättikan’,  kaprisen,  ålandsroten,  myntan,  dillen  och 

vinrutan,  Pallas’  bär  [oliven],  senapen,  alexanderlokan,  bitterkrassingen,  persiljan,  moroten, 

saffranskrokusen, mejram från Kanopos, myrran, kålen, mangolden etc.46 Texten skiljer sig från 

den i hans andra böcker då den verkar vara av ett nästan poetiskt slag – inte som en lantbruks-

handbok. Dock visar den på en enorm mångfald av växter och örter som man kände till  och 

odlade. I den tolfte och sista handboken, för husföreståndarinnan, räknar han upp vilka krydd-

växter man bör samla in för användning och förvaring; broccoli, kål, kapris, stjälkar av selleri 

(eller persilja), vinruta, sparris, åkerrättika, fänkål m fl. bör förvaras i en lag bestående av två 

delar vinäger och en tredje del mättad saltlake.47 Exempel på andra grönsaker som åts var lök, sal-

lad, sparris och rädisor,48 och olika sorters svamp var uppskattade kryddor och ingredienser i mat-

lagningen.49

Frukter

Columella ger instruktioner om hur man ska sköta mandelträd50 samt hassel,51 och han beskriver 

planteringen av svarta mullbär och Johannesbröd (Ceration). Enligt densamme var även äppel-

rönn (sorbus domestica), aprikos och persika mycket omtyckta frukter (se fig. 5 s. 45).52 Exempel 

på andra frukter som odlades och åts är päron, äpplen, granatäpplen, plommon, fikon, kvitten och 

dadlar (den senare var dock något som importerades).53 Varro talar mycket om just fikon i sin 

lantbrukshandbok. Han rekommenderar att man planterar rotskott istället för fröna från frukten, 

och nämner att olika sorter såsom Chiae, Chalcidicae, Lydiae, Africanae och andra transmarinska 

varianter importerades till Italien.54 Exempel på nya växtarter som man förde med sig från andra 

områden – såväl inom som utanför rikets gränser – och införlivade i kosthållningen var persika, 

pistage och cedrat. Omkring 70 f Kr lät fältherren Lucullus införa körsbäret från Mindre Asien.55 

45 Cato, Agr., 156.1-7.  
46 Columella, 10.99-290.
47 Columella, 12.7, 1-2.
48 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 94.
49 http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-och-svampen.
50 Columella, 5.10, 12.
51 Columella, 5.10, 14.
52 Columella, 5.10, 20.
53 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 94.
54 Varro, 1.41, 3-6.
55 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 110.
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Druvor odlades ofta för vinets skull, och Columella tydliggör att om man vill ha druvor att 

äta som frukt är det inte lönsamt att inrätta en vingård om egendomen inte ligger så pass nära en 

stad ”att ens kalkyl kan förutsätta att man säljer frukten obehandlad till handlare liksom äpplen.” 

Om så är fallet bör man satsa på de slag som mognar tidigt och har hårda skal, det vill säga de 

purpurfärgade Bumastus, Dactylus, Rhodia samt Libyca och Ceraunia.56 Den söta smaken är vikt-

ig,  men man måste  även tänka på att  plantera  druvor som är påfallande  till  utséendet  såsom 

Stefanita, Tripedanea, Unciaria och Cydonita, samt druvor som är hållbara nog att läggas på kärl 

för vintern, till exempel Vennucula och Numisiana.57

1.3. Kött, fisk och animaliska produkter

Förutom vegetabilier åt romarna också produkter av animaliskt ursprung, och av denna anledning 

födde man på sina ägor upp höns, får och svin, vilkas kött huvudsakligen användes vid offer och 

högtider. Man tog tillvara på de hondjur från vilka man kunde erhålla födoämnen såsom ägg, 

mjölk och ost,58 och dessa var viktiga komplement till kosten. Protein byggs upp av 20 amino-

syror, och för människan är nio av dessa essentiella – det vill säga, vi kan inte producera dem 

själva utan behöver få i oss dem genom kosten. Animaliska livsmedel innehåller alla essentiella 

aminosyror  i  en  sådan  mängd  att  de  täcker  kroppens  behov,  medan  många  vegetabiliska 

livsmedel inte gör det.59 Det räcker att äta varierat för att få i sig en tillräcklig mängd essentiella 

aminosyror genom vegetarisk kost, och då även animaliska produkter var ett inslag i den antika 

maten fanns det nog ingen överhängande fara att inte få i sig tillräckligt med protein. 

Födoämnen med animaliskt ursprung är rika på framförallt protein, mineraler och vitaminer. 

I  kött  finns B-vitaminer  och järn som lätt  tas  upp av kroppen (särskilt  i  lamm, kyckling och 

inälvsmat), men kött och fisk stimulerar även upptaget av järn från andra livsmedel. Fet fisk, som 

exempelvis makrill, är rikt på det nyttiga fleromättade omega-3-fettet.60 Mjölk är rikt på fosfor, 

kalcium och natrium, men ger även en del protein och B-vitaminer. Ägg innehåller bland annat 

A-,  D-  och  E-vitamin,  selen,  natrium,  fosfor  och järn,  liksom  aminosyran  tryptofan  som är 

nödvändig för hormonet serotonin.61

56 Columella, 3.2, 1.
57 Columella, 3.2, 2.
58 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 69.
59 http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/vad-innehaller-maten/protein.
60 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Matcirkeln.
61 http://www.halsosidorna.se/Animaliskalivsmedel.htm
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Ägg och mjölkprodukter

Romarna var stora konsumenter  av ägg.  Man födde upp utvalda hönor från vilka man erhöll 

många  ägg,  eftersom proteintillskottet  var  en  oumbärlig  del  av  kosten.  Detta  förklarar  deras 

respekt för hönorna, men också för andra slags fåglar – framförallt gässen, som var heliga för 

Juno. Man åt ägg från bland annat gås, and och skogsfågel.62 Äggen tillreddes på ungefär samma 

sätt som i dag; hård- eller mjukkokta och som äggröra. Tillika använde man äggen även i rätter 

och omeletter, och naturligtvis finner man dem i recept för att binda såser och till bakelser. 

Även mjölkprodukter var av stor betydelse, och betraktades av vissa som den mest närande 

födan. Den mjölk romarna föredrog var fårmjölk,63 och Columella prisar fårsläktet som det mest 

förnäma då ”det skyddar oss särskilt mot köldens våld och ger våra kroppar frikostiga överdrag, 

och därpå mättar det inte bara oss på landsbygden med ett överflöd av mjölk och ost utan pryder 

även finare folks middagsbord med angenäma och mångfaldiga rätter.”64 Kvaliteten på mjölken 

varierade beroende på betet. Den mest näringsrika kom från djur som fötts upp på korn, halm och 

torr och fast kost. Mjölken med störst renande effekter kom från djur som matats med gräs; i 

synnerhet om detta redan i sig självt hade renande effekter. För övrigt ansågs mjölken från ett 

robust och ungt djur som bättre. Mjölken dracks färsk eller ystad, smaksatt med olika örter – 

framförallt med krasse. Romarna åt också något som kallades melca; en sorts yoghurt som man 

fick genom att syra mjölken och blanda i  melca av äldre datum, olja, aromatiska örter och lök. 

Mjölk från ko var inte välkänt i det centrala och sydliga Italien, där man bara födde upp djur för 

arbete på fälten. I dessa trakter gjorde klimatet konserveringen av mjölk svår – det var en färsk-

vara som behövde drickas direkt.65 

Columella är en av de latinska författare som ger mest detaljerad information om ostfram-

ställning. Han menar att det är lämpligt att tillverka ost, och då särskilt i avlägsna trakter där man 

inte kan forsla bort mjölken. Eftersom mjölk är en färskvara är det viktigt att den dricks direkt 

eller ”processas” så att den kan hålla sig längre – särskilt i länder med varmt klimat som Italien. 

Columella beskriver framställning av ost på följande vis;

”Om den görs på mager vätska, bör den säljas så fort som möjligt, medan den ännu är färsk  

och behåller fukten. Om osten görs på tjock och fet vätska, tål den längre lagring. Ost bör  

dock göras på oblandad mjölk, så färsk som möjligt – ty om mjölken fått stå eller blandats  

med vatten, blir den snabbt sur – och bör vanligen ystas med löpe från lamm eller killing,  

fast man också kan få den att ysta sig med blomman av agrestis carduus [’vild tistel’], frö av 

62 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 69.
63 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 70.
64 Columella, 7.2, 1.
65 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 70.
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safflor och likaså med den mjölksaft från fikonträdet, som det släpper ifrån sig, om man gör  

hål i dess bark, medan denna ännu är grön.”66 

Columella tillägger att den bästa sortens ost inte innehåller mer än obetydligt av tillsatser, och att 

”den minsta dosen löpe i en stäva mjölk är vikten av en silverdenar”. Bäst smakar den ost som 

stelnat med hjälp av små fikongrenar.67 

”Då stävan är fylld med mjölk, bör den hållas lite ljum, men man bör inte föra den till elden,  

som somliga  föreslår,  utan  man  bör  ställa  den  på  lite  avstånd  från  elden.  Då  vätskan 

tjocknat, skall den genast föras över till små påsar, korgar eller formar, ty det är mycket  

viktigt, att vasslan silas ifrån så fort som möjligt och skiljs från den fasta massan. Därför bör  

lantbrukarna inte ens låta den rinna av själv som en trögflytande vätska, utan när osten blivit  

lite hårdare, lägger de på tyngder för att pressa ut vasslan.”68 

Därefter förvaras osten på en kall och skuggig plats för att den inte ska ta skada. Det är viktigt att 

den beströs med malet salt för att den sura vätskan ska svettas ut. Osten pressas sedan i omgångar 

för att bli tät.69 Färdig ost kryddades gärna med timjan,  pinjenötter och peppar, men romarna 

kände även till metoden att röka osten precis så som görs i dag.70 Till jentaculum och prandium åt 

man ofta färsk ost medan man till cena gärna valde en torr variant för att väcka törsten. De båda 

slagen sågs som ett viktigt komplement till maten, och användes ofta även till  focacce, bakverk 

och tjocka soppor samt som huvudingrediens i många rätter.71 

Kött

Konsumtionen  av  kött  var  som tidigare  nämnt  sparsam,  och  det  var  främst  i  samband  med 

religiösa högtider och stora fester man åt av denna lyxvara. En anledning till detta är att växt-

säsongen för grödor i Medelhavsvärlden är kort. Efter våren torkar markerna snabbt ut, och gräs 

och foder försvinner. Att hålla boskap är betydligt mer oekonomiskt än att odla marken och äta 

grödorna direkt – djur ”omvandlar” plantorna till  kött,  men en massa energi försvinner under 

processen. Oxar användes som arbetsdjur och får och getter föddes upp framför allt för ullen och 

osten.  Det var bara grisarna som hölls för köttets  skull.  De romerska arméerna konsumerade 

visserligen stora mängder kött, men det var aldrig en stapelvara som i dagens västerländska sam-

hällen.72 Deras dagliga föda utgjordes av vete, fläsk, ost, grönsaker, surt vin, salt och olivolja.73 

66 Columella, 7.8, 1.
67 Columella, 7.8, 2.
68 Columella, 7.8, 3-4.
69 Columella, 7.8, 4.
70 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 71.
71 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 72.
72 Garnsey 1999, s. 16-17.
73 Garnsey 1999, s. 125.
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Kött  var  högt  värderat  och  relativt  sällsynt,  men  det  var  inte  omöjligt  att  få  tag  i. 

Förmodligen var det en standard bland vissa rika, men eftersom det inte kunde produceras i en 

större skala i Medelhavsvärlden måste kött och andra animaliska produkter ha varit av mindre 

betydelse för den större delen av befolkningen.74 För vanliga romare var det möjligt att få tag i 

genom att köpa billigt kött av sämre kvalitet från gatuförsäljare eller i gatukök, och då ofta i form 

av blodpudding, färs eller korvar.75 Inälvsmat ingick också i kosten, då man troligen var måna om 

att ta tillvara på så mycket som möjligt av djuret.

Columella ägnar bara ett litet stycke åt hur slakten av svin bör gå till, och hur man sedan ska 

salta in och hantera köttet.76 Även Cato nämner mer ”i förbifarten” i handbokens sista kapitel hur 

man skall salta, konservera och röka griskött77 – för båda författarna verkar dessa kapitel utgöra 

en parentes  som bör tas  med,  men de ägnar  dem inget  större  intresse eller  vidare detaljerad 

beskrivning. Griskött var det vanligaste förekommande, men även kött från vilt ingick i födan – 

man jagade bland annat harar, vildsvin och hjortar, samt fågel. Flera av dessa djur kunde även 

hållas i hägn vid större gårdskomplex.78 

Columella ger detaljerade redogörelser över skötseln av djuren nära huset – fågel och fisk (se 

fig. 6, s. 46). Enligt honom bör uppfödningen av dessa djur skötas av lantbrukare och ”inte [...] 

någon annanstans än ute på landsbygden eller på lantgårdarna.” Detta eftersom de lär vara till 

mer nytta för lantbrukarna än för stadsborna.79 Vi får av Columellas handbok veta att man på 

romerska  gårdskomplex  hade  fågelhus  och  duvslag  (orneithones  kai  peristereones),  fiskupp-

födningar  (ichthyotrofeia)  om  det  fanns  tillgång  till  vatten,80 samt  bigårdar  och  gåshägn 

(melissones kai chenoboskia) liksom hägn för harar (lagotrofeia).81

Fisk

När det kommer till fiskuppfödning tycks enligt Columella de populäraste slagen ha varit muräna 

och havsabborre.82 Men han ger även exmpel på andra slag; ”En gyttjig trakt alstrar plattfisk,  

såsom sjötunga, piggvar och skrubba, och den är också mycket lämplig för skaldjur, taggsnäckor 

och ostron samt även purpursnäckornas små kammusslor, havsollon eller klappmusslor. Sandiga 

hav frambringar visserligen inte plattfisk så dåligt men bättre havsfiskar, och guldbraxen och 

74 Garnsey 1999, s. 123.
75 Garnsey 1999, s. 126.
76 Columella, 12.55, 1-3.
77 Cato, Agr., 162.1-3.
78 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s.  110.
79 Columella, 8.1, 1.
80 Columella, 8.1, 3.
81 Columella, 8.1, 4.
82 Columella, 8.16, 1.
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’tandbraxen’ samt puniska och inhemska harrar [...] Ett hav med stenbotten föder [...] stenfiskar,  

såsom karp och ’havstrast’ och i lika hög grad ’svartsvans’.”83 

På öar och längs kusterna var fisk, skaldjur och annat som havet hade att erbjuda ett naturligt 

inslag  i  matlagningen.  I  denna  kost  ingick  fisksorter  som  exempelvis  tonfisk,  makrill  och 

sardiner, och annat såsom hummer, ostron, musslor, snäckor och sjöborrar – sådant man äter ännu 

i dag.84 Romarna kände till ett hundratal fisksorter, men en av de populäraste var alltså muränan 

som åts grillad eller kokt och alltid tillsammans med en sås.85 Skaldjuren, eller ”havets frukter” 

åts råa eller tillagade, och särskilt omtyckta var ”dadelmusslor” (mytilus) och ostron (ostreae), av 

vilka man kände till en massa arter. I Italien kom de populäraste ostrona från sjön Lucrino. Annat 

som åts var bläckfiskar (polypi), languster och kräftor.86 Det är omdiskuterat huruvida fisk var en 

lyxvara  eller  något  de  flesta  hade  råd  med,  men  torkad  och  saltad  fisk,  liksom  garum,  var 

varianter som kan ha varit alternativ för de romare som inte hade råd med fin färsk fisk eller 

bodde nära kusten. Färsk fisk var förmodligen dyrt på grund av svårigheterna med att transportera 

det innåt land.87 

Fågel

Man födde upp olika sorters höns; tamhöns, vilda höns och afrikanska.88 De verkar i synnerhet ha 

fötts upp för äggens och försäljningens skull, men de fåglar som var gamla, ofruktsamma eller 

hade ett konstigt beteende tycks ha gått till slakt.89 Man höll även skogsduvor och tamduvor på 

gården. Deras fruktsamhet var långt mindre än hönornas, men samtidigt gav de en större avkast-

ning. De fåglar som var sterila eller av trist färg kunde gödas.90 Exempel på andra fåglar som 

föddes upp är turturduvor,91 trastar,92 påfåglar,93 pärlhöns och vildhöns,94 gäss95 samt änder.96

Vilt

Vidare diskuterar Columella djurhållningen av större vilda djur såsom harar, rådjur, antiloper, 

dovhjortar, hjortar och svin som kunde hållas i hägn i närheten av gården. Man kunde ställa i 

83 Columella, 8.16, 7-8.
84 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 110.
85 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 87.
86 Dosi, A. & Schnell, F. 1992, s. 89.
87 Dalby 2003, s. 144.
88 Columella, 8.2, 1.
89 Columella, 8.5, 24.
90 Columella, 8.8, 1-11.
91 Columella, 8.9, 1.
92 Columella, 8.10, 1.
93 Columella, 8.11, 1.
94 Columella, 8.12.
95 Columella, 8.13, 1.
96 Columella, 8.15, 1.
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ordning hägn av detta  slag för sina egna överdåd och njutningar,  liksom till  vinning och in-

komster.97 Efter en kortare redogörelse över detta kommer författaren in på skötseln av bin – ett 

moment han ägnar betydligt större intresse och ger en mycket mer detaljderad beskrivning av (se 

nästa avsnitt). 

1.4. Sötningsmedel och kryddor

Sötningsmedel

Som sötningsmedel använde man sig under antiken gärna av honung, vilket i  många kulturer 

betraktades som ”riktig” mat – den är, liksom mjölk, producerad för att ätas (växter och djur var 

inte mat i egentlig mening, men användes som sådan av människan). Honung är förmodligen den 

bästa naturliga källan till energi för människan, då den innehåller rent socker som lätt tas upp av 

kroppen.98 Man tillsatte gärna honung i vin eller andra vätskor för att få fram söta drinkar, men 

det kunde även användas i mediciner. Honung samlades ännu från vilda bin även om man hade 

biodlingar som förmodligen spelade en betydligt större roll. Ofta hade det en rökig smak då man 

använde sig av rök för att driva bort bina från kupan vid insamlandet av honungen.99 Andra källor 

till socker var olika sorters hopkokad druvsaft, färska eller torkade dadlar, fikon och druvor – 

vilket  man  ännu i  dag  återfinner  i  många  sötsaker  från  till  exempel  Grekland  och  det  östra 

Medelhavsområdet.100 

Kryddor

Romarna använde många örter  för att  krydda sin mat,  av vilka vissa växte vilt  medan andra 

odlades. Exempel på örtkryddor är libbsticka, mejram, rosmarin, oregano, basilika, mynta, saff-

ran,  kummin,  anis,  fänkål,  lagerblad,  persilja,  koriander  och  dill  (som  senare  försvann  ur 

matlagningen).  Vitlök  användes  förmodligen  mest  utav  romarrikets  fattigare  invånare  –  de 

välbärgade åt endast mindre mängder då de ville undvika dålig andedräkt. Förutom inhemska 

örter importerade man kryddor som peppar, kanel och ingefära från områden långt bortom rikets 

gränser.101 

Garum, eller liquamen som det också kallades, var en jäst fisksås som var oerhört populär i 

hela  det  romerska  riket.  Den kunde tillsättas  nästan all  mat  och framställdes genom att  man 

blandade mängder av fisk och fiskdelar med salt och sedan lät det stå i solen i cirka två månader. 

Så småningom ansamlades vätska som man kunde hälla av; denna salta sås var vad som kallas 
97 Columella, 9.1, 1.
98 Brothwell, P. & Brothwell, D. 1969, s. 73-80.
99 Dalby 2003, s. 179.
100 Brothwell, P. & Brothwell, D. 1969, s. 73-80.
101 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 88.
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garum,  medan den fasta  återstoden kallades  allec.  Genom garum fick man i  sig bland annat 

protein och natriumglutamat (en saltform). Som kuriosa kan nämnas att det fanns ett alternativ till 

garum, liquamen ex piris, som rekommenderades vegetarianer då den istället för fisk gjordes på 

päron.102 

1.5. Några maträtter (och recept)

I sista avsnittet av arbetets första del tänkte jag nu gå in lite närmare på hur maträtterna faktiskt 

kunde se ut – hur de komponerades. Dock vill jag börja med att ge en översiktlig bild av hur mål-

tiderna kunde intas. Romarna hade till en början en syn liknande den hos grekerna; att ätandet bör 

vara måttfullt.  Ett överdrivet intresse för mat var ett utmärkande tecken på dålig karaktär och 

moral (romanitas – den romerska seden och moralen).103 Visserligen tilltog överdådet mot slutet 

av republiken, och beskrivningarna av de banketter och stora festmåltider den romerska över-

klassen ägnade sig åt står i skarp kontrast till den tidigare synen på frosseri. Men förmodligen var 

de flesta betydligt mer återhållsamma – bland annat av det skälet att de kanske inte hade sådana 

kök som måste ha krävts för tillagningen.

Måltidernas upplägg

Frukosten var ett ganska obetydligt mål – precis som i medelhavsländer i dag – och kunde bestå 

av en brödbit uppblött i lite vin eller med ost; för vissa kanske bara något att dricka. Lunchen var 

inte heller så viktig, snarare ett hastigt mellanmål, medan middagen betraktades som huvudmålet 

(också liksom i dag). Denna måltid har alltid spelat en viktig social roll, och romarna hade ofta 

banketter.  Middagsbjudningar var  vanliga;  de var  ett  sätt  att  umgås socialt  och kanske knyta 

kontakter. Middagen kunde intas någon gång på eftermiddagen och vara i ett par timmar. Mat-

salen där man åt kallades triclinium. Det var inte alla som hade tillgång till kök eller matsal, och 

dessa hänvisades till  någon av de enkla barserveringarna som fanns i gathörnen i  städerna.104 

Förutom kopplingen till det sociala livet, var mat och ätande starkt förknippat med religiösa hög-

tider, och det fanns till exempel en fruktbarhets- och skördegudinna: Ceres.105 

Slavar och romare av lägre klass

De minst bemedlade, och framförallt slavarna, stod sig på en kost som inte varierade mycket 

under årstiderna.  Cato ger – direkt efter avsnittet  om hur man bör utfodra boskapen – en del 

information om slavarnas föda. Under vintern skulle de få fyra modii  vete i ”handranson” (1 

102 Dalby 2003, s. 156.
103 Wikander, C. & Wikander, Ö. 1999, s. 2.
104 Wikander, C. & Wikander, Ö. 1999, s. 36-41.
105 NE, s.v. ”Ceres”.
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modius  motsvarar  cirka  8,75 liter,  och  måttet  användes  av romarna  för  torra  varor),  och  till 

sommaren fyra och en halv för fältarbetarna. ”Uppsyningsmannen, hushållaren, förmannen och 

fåraherden bör erhålla tre.  ’Kedjegänget’ bör få en ranson på fyra pund bröd under vintern,  

ökande till  fem när de börjar  arbeta med vinet,  och tillbaka till  fyra när fikona mognar.”106 

Slavarna fick även ransoner av ”eftervin”(ett skarpt vin av sämre kvalitet); dessa var något större 

under högtider som Saturnalia och Compitalia.  Den totala mängden vin per person och år var sju 

quadrantaler, men kedjegänget kunde även få ett tillägg proportionerligt med deras arbete. ”Tio 

quadrantaler är inte en överdriven tilldelning för ett år.”107 Även Varro talar om detta sämre slag 

av vin, benämnt lora. Namnet kommer enligt honom från ordet lota, som betyder tvättad, och det 

tillverkas av de pressade druvresterna (skal och frön) som hällts i en skål tillsammans med vatten 

(och alltså ”tvättats”).108  

Slavarna serverades även vindfallna oliver samt mogna oliver som inte skulle komma att ge 

mycket olja. De kunde också få allec, vinäger och en viss mängd olivolja per person och månad. 

En  modius  salt  per  person  och  år  var  tillräckligt.109 Romerska  slavar  verkar  framförallt  ha 

serverats korn (som ingick det vardagliga målet puls: gröt), samt bröd och fikon. En liknande kost 

tilldelades även de romerska soldaterna.110 

Utöver ovan nämnda del av kosthållningen – som knappt är tillräcklig för att man ska över-

leva – försågs slavarna när det var säsong även med lökväxter, lökar, rovor, rotfrukter, legymer 

och färska grönsaker. Det verkar inte som om slavarna tillåtits äta kött eller ägg – men detta 

berodde naturligtvis på ägaren och dennes tillgångar. Faktum är att de slavar med högst ställning 

(läsare, sekreterare, kockar etc.) kunde avnjuta mer varierade måltider än de annars kunnat önskat 

sig – till och med desamma som ägarens, om de tilldelades rester av måltiderna. Slavarnas föda 

var  hur som helst  inte  sämre  än det  de fria  bönderna åt,  om man bortser från att  de senare 

periodsvis kunde variera sin kost lite mer samt dricka ett något bättre vin.111  

En rätt som var vanlig för människor från lägre samhällsskikt var  moretum; en sorts röra 

med örter och ost som bearbetats i en mortel och därefter kokats på en platta.112 Ovidius (43 f Kr 

– 17/18 e Kr)113 redogör för hur en måltid såg ut för en gammal bonde vid namn Celeo; denna 

bestod av ystad mjölk,  frukt och honung.114 En ordinär  kost  för den romerske politikern  och 

106 Cato, 56.  
107 Cato, 57.  
108 Varro, Rust., 1.54, 3.
109 Cato, 58.  
110 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 32.
111 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 33.
112 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 33.
113 NE, s.v. ”Ovidius”.
114 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 33.
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författaren Seneca (omkring år 0 – ca 65 e Kr),115 som föredrog att äta väldigt måttfullt, kunde 

utgöras av bröd, ost och fikon.116 

Exempel: recept

Cato redogör för ett flertal recept i sin lantbrukshantbok, och jag tänkte här ge ett par exempel för 

illustrera vad som faktiskt kunde ingå i kosten. Libum gjordes genom att man stötte 2 pund ost i 

en mortel. När den var grundligt bearbetad tillsattes 1 pund vetemjöl, eller, om man önskade att 

kakan skulle vara mer utsökt, ½ pund fint mjöl, och detta blandades sedan ordentligt med osten. 

Därefter tillsattes ett ägg, och degen bearbetades innan den klickades ut till en bulle, för att sedan 

bakas långsamt på en varm härd under ett lerkärl.117 Detta är alltså ett tidigt exempel på ett slags 

focaccia (läs mer längre fram).  

Savillum gjordes på ett liknande vis; ½ pund mjöl och 2½ pund ost blandades precis som för 

libum.  Därefter  tillsattes  ¼  pund  honung  och  1  ägg.  När  degen  var  tillräckligt  bearbetad 

placerades den på ett lerfat smord med olja, och ett lerkärl sattes ovanpå. Det var viktigt att degen 

blev genombakad; även mitten där den var ”djupast”. Därefter täcktes kakan med honung och 

beströddes med vallmofrön, för att sedan åter placeras under kärlet en stund innan den slutligen 

togs bort från elden och serverades med sked.118 Punisk gröt,  Pultem Punicam, var en väldigt 

enkel måltid som tillreddes på följande vis: ett pund gryn blöttes tills  det blev ganska mjukt, 

därefter hälldes det i en ren skål och tillsattes 3 pund färsk ost, ½ pund honung och 1 ägg. Allt 

blandades grund-ligt, för att sedan hällas i en ny skål.119 

Även Columella delar, i sin tolfte och sista handbok, med sig av ett flertal ”husmorstips” och 

recept. Han beskriver hur man gör mättad saltlake, lägger in sallat, lök, bär av körsbärskornell 

och plommon samt päron, äpplen och andra frukter, hur man sötar vatten med honung, förvarar 

ost, torkar fikon och druvor, hur man gör vinäger och senap, kokar sirap och druvmust, kryddar 

vin och ost, hur frukter bör förvaras och läggas in mm. Föga förvånande handlar en väldigt stor 

del av denna bok om hur man ska hantera just druvor och oliver – hur man tillverkar vin och oliv-

olja.120 Jag tänkte dock inte gå in närmare på detta, utan vill här återge de beskrivningar han ger 

av hur man bör bereda kvarg (ungefär som färskost) respektive pesto;

”Ta en kruka och borra hål i den vid botten. Stoppa sedan igen hålet du har gjort med en  

propp av trä, fyll kärlet med så färsk fårmjölk som möjligt och lägg i små knippor av gröna 

115 NE, s.v. ”Seneca”.
116 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 33.
117 Cato, 75.  
118 Cato, 84.  
119 Cato, 85.  
120 Columella, 12.5, 1-12.59, 5.
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kryddväxter: grekisk oregano, mynta, lök och koriander. Lägg ner dessa örter i mjölken, så 

att de hopbundna ändarna av knippena sticker upp. Efter fem dagar tar du bort proppen,  

med vilken du täppte igen hålet, och släpp ut vätskan, men då det börjar rinna mjölk, sätter  

du igen hålet med samma propp. Då tre dagar till har gått, släpper du ut vätskan, så som jag  

sagt ovan, tar bort knippena med kryddor och kastar dem. Strö sedan lite torr kryddtimjan 

och torr sommarkyndel över mjölken och tillsätt finskuren purjolök, så mycket du vill, och 

blanda om. Släpp åter ut vätska efter två dagar, täpp igen hålet, tillsätt så mycket finmalet  

salt, som du anser tillräckligt, och blanda om. Sätt sedan på ett lock och bestryk <med gips>. 

Öppna inte kärlet, förrän du skall använda osten.”121 

”Lägg i en mortel sommarkyndel, mynta, vinruta, koriander, selleri, purjolök eller, om inte  

det finns, färsk lök, blad av sallat, blad av senapskål, färsk kryddtimjan eller stenkyndel och 

likaså färsk polejmynta samt färsk salt ost. Riv ihop detta till en jämn konsistens och blanda i  

lite pepparkryddad vinäger. Då du lagt denna blandning i en liten burk, häll då på olivolja.”122 

Romare av högre klass

För att ge exempel på vad romare som var något mer bemedlade kunde tillgå att äta, kan man titta 

på vad två gamla bönder från en antik myt (Filemon och Baukis) bjöd sina gäster (Jupiter och 

Merkurius) på. Kompositionen var av en ansenlig rikhet med tanke på de gamlas fattiga tillvaro, 

och de erbjöd allt de hade; till antipasti (aperitif) fick de oliver av två färger i saltlag, cikoria och 

pepparrot, mjölk pressad till en kompakt massa och ägg kokta över aska.123 Till portata bjöds det 

på en rätt bestående av blandade grönsaker från trädgården med avsaltat och kokat sidfläsk, och i 

slutet av middagen fick gästerna en korg med nötter och fikon och ”veckade” dadlar, plommon, 

äpplen och druvor, tillsammans med honung och gammalt vin.124 

I ett annat exempel är det Plinius den yngre (61/62 – 114 e Kr)125 som hade bjudit sin vän 

Septicius Clarus på middag. I måltiden skulle ingå ”två salladshuvun, tre vingårdssnäckor, två 

ägg, grynpudding med honungsvin och snö [...], oliver, mangold, kurbits, vitlök och tusen andra 

inte mindre delikata ting.” I  brevet till  sin vän kommenterar  han; ”Du skulle ha fått  avnjuta 

komediaktörer, en deklamatör eller lutspelare eller, generös som jag är, alla tre kategorierna.126 

Men du föredrog att gästa en annan, vem det nu var, där du kunde få ditt lystmäte på ostron,  

livmoder,  havsiglar  och  dansörer  från  Gades.”127 Den  middagsbjudning  Plinius  erbjöd  var 

121 Columella, 12.8, 1-2.
122 Columella, 12.59, 1.
123 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 33.
124 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 34.
125 NE, s.v. ”Plinius”.
126 Plin., 1.15, 2. 
127 Plin., 1.15, 3.
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synnerligen måttfull; han ville troligen kontrastera mot den extravaganta middag Septicius hade 

gått på. 

Det finns också uppgifter om vad Martialis (40 – 104 e Kr)128 bjöd sin vän Toranius på; till 

aptitretare  billiga  sallader  från  Cappadocia,  starkluktande  lök  och  en bit  tonfisk  gömd bland 

skivade ägg. Därtill kom, på ett svart keramikfat, ljust grön broccoli, ”som precis har lämnat den 

kyliga trädgården”, en korv på vit ärtpudding, och bleka bönor med rödblommig bacon. I slutet 

av middagen fick Toranio smaka på druvor, syriska päron och rostade kastanjer från Neapolis (se 

fig. 4 s. 45). Naturligtvis ingick även vin och, som aptitretare, oliver från Piceno, heta kikärter 

och varma lupiner.129 

Vid ett annat tillfälle bjuder Martialis sina vänner Stella, Nepos, Canius, Cerialis, Flaccus 

och Lupus på middag;

”My bailiff’s wife has brought me mallows that will unload the stomach. And the various  

wealth the garden bears; amongst which is squat lettuce and clipped leek, and flatulent mint  

is not wanting nor the salacious herb; sliced eggs shall garnish lizard-fish served with rue,  

and there shall be a paunch dripping from the tunny’s brine. Herein is your whet: the modest  

dinner shall be served in a single course–a kid rescued from the jaws of a savage wolf, and  

meat-balls to require no carver’s knife, and beans, the food of artisans, and tender young 

sprouts; to these a chicken, and a ham that has already survived three dinners, shall  be  

added. When you have had your fill  I  will  give you ripe fruits,  wine without lees from a 

Nomentan flagon, which was three years old in Frontinus’ second consulship...”130 

I en tredje beskrivning står att läsa om vad Martialis lät bjuda på när hans nära vän Julius Cerialis 

kom på middag.  Den skulle inledas  med sallad för att  lugna magen,  ”skott  klippta från sina 

föräldralökar” och saltad tonfisk större än en liten ödlefisk och garnerad med ägg och vinrute-

blad.  Även ägg rostade  i  varm aska,  ett  stycke  ost  från  Velabrum och oliver  från  Picenum. 

Därefter bjöds det på fisk, musslor, grisspenar och feta fåglar från ”fjäderfägården”.131 På den 

sista punkten ljuger han förmodligen för att få Cerialis att komma – faktum är att han inte var 

tillräckligt rik för att kunna erbjuda denna rätt.132 

Allmänt

Jag tänkte inte ge fler exempel på sådant som åts av romare från högre samhällsklasser; de senare 

beskrivningarna täcker middagar som serverats av överklass, medan de tidigare återger vad man 

128 NE, s.v. ”Martialis”.
129 Mart., 5.78, 1-20.  
130 Mart., 10. 48, 1-24.  
131 Mart., 11.52, 1-18.  
132 Dosi, A. & Schnell, F. 1986, s. 36.
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kunnat äta  i  enklare  hem. Man märker  tydligt  att  rätter  där  kött  ingår  hörde överklassen till, 

medan grönsaker av alla de slag åts av såväl fattigare som rikare medborgare. Frukt verkar ha 

varit ett vanligt inslag i slutet av middagarna, oavsett klasstillhörighet, och de flesta kunde nog 

unna sig lite vin till måltiden. Förmodligen såg måltiderna väldigt annorlunda ut beroende på om 

man bodde på landet, vid kusten eller i städerna. Gårdarna som skulle förse städerna med frukt 

och grönt behövde ligga strategiskt till, och Varro talade bland annat om det viktiga i att anpassa 

odlingarna utifrån de behov som fanns.

Enligt honom var det en förmånlig tillgång för gårdar om de hade möjlighet och passande 

medel till att transportera sina produkter till marknader. Det var lukrativt att ha gårdar av stor 

skala om det låg en stad i närheten; särskilt violer och rosor var efterfrågade. Däremot skulle det 

inte  vara  lönsamt  att  odla  dessa  sorter  på  en  avlägsen  farm som ej  hade  någon  marknad  i 

närheten. Han menade också att det vore mer fördelaktigt om det fanns vägar på vilka vagnar lätt 

kunde köras, eller farbara floder i närheten, då transport till och från många farmar skedde på 

båda dessa vis. Det var också av betydelse för avkastningen hur grannen höll marken på den satta 

gränsen.133 

2. Kosthållning i dagens Italien

Med denna redogörelse över vad man åt under antiken färdig, tänkte jag nu titta på kosthållet i 

Italien i dag, för att i arbetes sista del, analysen, lyfta fram skillnader och likheter mellan då och 

nu bland ingredienser och maträtter, men även i viss mån jämföra synen på mat och traditioner 

kring ätande. För att ta fram information om mat i det moderna italienska köket har jag dels till-

gått litteratur i ämnet, dels låtit göra en enkätundersökning där jag frågat ett 20-tal personer om 

deras specifika matvanor. Resultatet av denna senare undersökning redovisas i nästa avsnitt. De 

litterära källor jag använt mig av är i första hand Food Culture in Italy av Fabio Parasecoli och 

The Food of Italy av Sophie Braimbridge. 

2.1. Det moderna köket

Det är svårt att föreställa sig italiensk matlagning som inte inkluderar tomater. Det känns också 

rätt tråkigt att inte ta med majs, potatis, socker, paprika, chilipeppar och kakao, för att ge några 

exempel, i kosten.134 Men faktum är att dessa grönsaker inte kom till Europa och Gamla Världen 

133 Varro, 1.16, 2-6.
134 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 115.
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förrän i samband med upptäckten av Amerika, så många måltider har alltså sett helt annorlunda ut 

om man bara backar lite i tiden. Sedan romarrikets fall har nya råvaror och traditioner från fjärran 

länder och kulturer spridits till den Appeninska halvön och introducerats i den italienska mat-

lagningen, detta gäller till exempel ris, socker och kaffe.135 Jag tänkte nu ge en redogörelse över 

några stora grunddrag som kan urskiljas i det italienska köket i dag. 

Italien är som bekant ett vidsträckt land med varierande geografi och klimat. Detta innebär (i 

dag liksom under antiken) att ingredienser och måltider skiljer sig åt för människor då de lever 

under  olika  förhållanden  och  med  olika  tillgångar.  Maten  ser  olika  ut  beroende på  om man 

kommer från bergstrakter eller kustlandskap, från norr eller söder. Kort sagt; det italienska köket 

präglas av en gastronomisk mångfald.136 

Innan andra världskriget var det lätt att dela upp Italien geografiskt efter de olika köken; i 

norr åt man smör, polenta, risotto och köttgrytor, i landets centrala delar lagade man mat på ister 

och pasta och i söder levde man på olivolja, torkad pasta, pizza, chilipeppar och tomater. Detta 

har kommit att ändras under de senaste 50 åren i och med att människor flyttat från söder till norr 

och från landet in till städerna – men de regionala specialiteterna lever ändå vidare. Många av de 

restauranger som inte präglas av det regionala köket serverar ändå gärna rätter med traditionella 

ingredienser såsom bönor, kastanjer, korn och salladsblad vilka är väldigt populära.137 

Det sydliga Italien

I södra Italiens regioner – Lazio, Abruzzerna, Molise, Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien, 

Sicilien och Sardinien – finner man la cucina povera, det fattiga köket, som har formats av lands-

bygdens  människor.  Där  har  man  använt  sig  av  det  som  funnits  till  hands,  och  vanliga 

ingredienser är solmogna grönsaker och frukter, vete till torr pasta och lokala ostar. Maten från 

Rom och dess omgivningar präglas av en unik stil, den är inte så ”raffinerad” som t ex fransk mat 

och utgörs ofta av pasta, bönor, kronärtskockor, kött och inälvsmat. Spaghetti alla carbonara och 

bucatini  all’amatriciana inkluderar båda den lokala  guanciale (griskind). I Molise produceras 

små  linser  och  olivolja,  i  Abruzzerna  saffran  och  chilipeppar.  Den  förra  användes  redan  av 

antikens romare, den senare kom till Europa först vid upptäckten av Amerika.  Limoncello är en 

likör gjord på citroner, en frukt som för övrigt gärna används inom matlagningen. Kampaniens 

och  Neapels  mattraditioner  är  kända  över  hela  världen;  spaghetti  med  tomater  och  basilika, 

spaghetti alle vongole (med musslor), melanzane alla parmigiana (aubergine med parmesan) och 

– kanske mest känt av allt – pizza med färsk mozzarella och tomatsås.138 Pizza kan sägas vara den 

135 NE, s.v. ”ris”, ”socker” & ”kaffe”.
136 Braimbridge 2005, s. 6.
137 Braimbridge 2005, s. 6.
138 Braimbridge 2005, s. 14.
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vanligaste formen av ”gatumat”, men även dess föregångare, focaccian, är mycket populär både i 

Italien och många andra länder (se fig. 7, s.  46). Det är ett  matbröd som bakas av vetemjöl, 

vatten, jäst och olja, och gräddas som stora, platta bröd. Därefter smaksätts det ofta med örter 

eller oliver, eller toppas med ost, pesto eller tapenade.139 

Trots många utländska invaderingar har köket i Apulien bevarats väldigt ”italienskt”. Här 

finner  man  t  ex  pastavarianten  orecchiette som gärna  serveras  med  cime  di  rapa (rovblad). 

Basilicata  är  en  av  de  fattigaste  regionerna  i  Italien,  och  dess  kök  domineras  av  pasta  och 

grönsaker.  Precis  som  i  Kalabrien  kryddas  maten  gärna  med  chilipeppar  (som  skall  ge  en 

”avsvalkande”  känsla  i  det  heta  klimatet).  Denna region,  som utgör  Italiens  tåspets,  har  två 

kustsidor och dess maträtter  präglas av mycket  fisk och skaldjur – i  synnerhet  svärdfisk och 

tonfisk. Citrusfrukter, fikon och oliver växer i myckenhet, liksom rödlök och mandel. Sicilien bär 

till skillnad från Apulien tydliga spår efter de många invasioner av främmande folk och kulturer 

som alltid ägt rum.140 Efter att Sicilien legat under arabiskt styre tillfördes medeltidens kök ett 

flertal kryddor liksom sockret.141 Den arabiska kulturen bidrog till en tradition att blanda sött och 

salt vid måltiderna, göra söta inläggningar samt sprida användandet av mandlar, russin, fikon och 

dadlar.142 Ett annat märkbart spår är att det på ön ännu är väldigt vanligt med rätter baserade på 

couscous. På Sicilien anses man göra Italiens bästa gelato (glass), granita (slush) och dolci (söt-

saker).  Maträtterna innehåller  ofta  fisk och skaldjur,  kapris  och citrusfrukter.  På Italiens  näst 

största ö, Sardinien, äter man kött (från får och svin),  pecorino,  pane carasu (tunna bröd) och 

honung.143    

Det centrala Italien

I landets mer centrala delar, Emilia-Romagna, Markerna, Toscana och Umbrien, har ett kök som 

är känt för sin färsk pasta, sina fina ostar, salumi (kallt kött) och robusta viner växt fram (se fig. 8 

s. 46). Emilia-Romagna är ansedd som en av de regioner med bäst mat i hela Italien, och där 

produceras  bland  annat  Prosciutto  di  Parma (Parmaskinka)  och  andra  skinkvarianter  som 

culatello,  mortadella och  prosciutto cotto. I dessa trakter äter man ofta färsk äggpasta i många 

olika format – ett av de populäraste är tortellini – och gärna med ragù (köttbaserad sås). Andra 

specialiteter från trakten är ost som parmigiano  samt vinäger. Markerna är erkänt för sina fina 

fisk-  och  skaldjursrätter,  däribland  fiskgrytan  brodetto,  svart  och  vit  tryffel,  vildsvamp  och 

fänkål. I Toscana produceras världens finaste olivoljor och måltiderna är ofta centrerade kring 

kött  (i  synnerhet  nötkött),  soppor  och  bönrätter  (faktum  är  att  toscanare  är  kända  som  i  

139 NE, s.v. ”focaccia”.
140 Braimbridge 2005, s. 14.
141 NE, s.v. ”kokkonst”.
142 Parasecoli 2004, s. 130.
143 Braimbridge 2005, s. 14.
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mangiafagioli – bönätarna). Från området  kommer även panforte – en traditionell efterrätt som 

innehåller  frukter  och  nötter,  samt  Chianti –  Italiens  mest  kända  rödvin.  La  Lenticchia  di  

Castelluccio är en liten linssort från Castelluccio, Umbrien.144 

Det nordliga Italien

Kokkonsten  i  norra  Italien,  som  utgörs  av  regionerna  Piemonte,  Aostadalen,  Lombardiet, 

Ligurien, Trentino-Alto Adige, Veneto och Friuli-Venezia Giulia har påverkats av den bergiga 

terrängen och influerats  av de centraleuropeiska köken;  i  synnerhet  det  österrikiska.  Förutom 

pasta äter man mycket ris (t ex olika varianter av risotto), och en populär rätt är polenta som görs 

på majsmjöl. Utöver dessa exempel är det även vanligt att man använder sig av smör vid mat-

lagningen (mejeriprodukter i allmänhet är mer använda än i övriga Italien). Tartufo bianco d'alba 

är en vit tryffelsort som är en specialitet för Piemonte. Annat som hör dessa regioners kök till är 

det  fonduelika  fonduta,  bakverk,  grissini (brödpinnar)  och  fina  viner  såsom  Barolo och 

Barbaresco.  Bergen i  Aostadalen  är  mest  kända för  sina alpina  ostar  (exempelvis  Toma och 

Robiola), och från Lombardiet kommer bland annat Gorgonzola, Taleggio, Bel Paese och Grana 

Padano. Utanför Veneto är maten i allmänhet ganska enkel; man äter gärna bönsoppor som pasta 

e fagioli.145 

Traditioner kring ätande

Även  om måltiderna  tycks  ha  förändrats  mycket  sedan antiken,  är  de  ordnade  efter  ungefär 

samma upplägg och själva ätandet spelar ännu en oerhört viktig roll i det sociala livet. Frukosten, 

la colazione, är dock ett obetydligt mål. Ofta dricker man bara en kopp kaffe; ibland följs detta av 

en  cornetto eller  någon annan sorts bakelse. Det händer också att man äter vanligt  bröd eller 

möjligen flingor (fast detta senare sågs som väldigt exotiskt fram tills nyligen). Det är vanligare 

att barnen får äta en lite större frukost, men detta mål lägger man som sagt ej mycket vikt vid.146 

Då man normalt äter en mindre frukost, är det vanligt med ett mellanmål,  merenda, innan 

lunch. Även detta mål brukar bestå av lite kaffe, någon bakelse eller frukt. Lunchen – il pranzo – 

brukar intas vid 1- eller 2-tiden. Detta är en viktig måltid, och många lämnar jobb och skola för 

att äta hemma. Lunchen hade dock större betydelse tidigare, och den bestod ofta av två huvud-

rätter;  primo,  med exempelvis  pasta eller  soppa,  och  secondo,  kött  eller  fisk med  contorni – 

vanligtvis  grönsaker.  Ofta serverades också lite frukt till  detta  mål.147 I  dag äter  man snarare 

antingen  primo eller  secondo till  lunch,  medan  istället  middagen  utgörs  av  de  två  rätterna 

tillsammans. Denna måltid har kommit att bli den viktigaste under dagen, och serveras normalt 
144 Braimbridge 2005, s. 13.
145 Braimbridge 2005, s. 10.
146 Parasecoli 2004, s. 127.
147 Parasecoli 2004, s. 129-130.
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relativt sent. Till dricker man gärna vin, öl eller andra alkoholfria drinkar.148 Det är inte ovanligt 

att affärsuppgörelser sköts vid lunchen eller middagen. En lång måltid betraktas som ett uttryck 

för gemytlighet och förtrolighet, och att dela en lång och genomtänkt lunch tros lätta spänningar 

mellan medarbetare och underlätta affärer mellan företag.149 

2.2. Enkätundersökning

Som avslutning på arbetets andra del inkluderar jag den information jag fått utifrån en enkät-

undersökning i vilken ett 20-tal personer har deltagit. Personerna är av både manligt och kvinnligt 

kön, i åldrarna 19 till 66 och kommer från olika delar av landet. Jag vill börja med att påpeka att 

deltagarna inte varit helt jämnt fördelade varken ålders-, regions- eller könsmässigt. En majoritet 

är  mellan  20-30  år  och  från  Italiens  nordligare  delar  (samt  Rom),  och  en  större  del  av  de 

tillfrågade är män. Av denna anledning kan undersökningen inte anses vara representativ för hela 

den italienska befolkningen – men den ger ändå klara riktlinjer och målar upp en relativt tydlig 

bild av hur vanliga italienare äter. De fullständiga frågor som ställts i enkäten finns att läsa i 

bilagan på s. 43, och en karta över Italien med regioner finns på s. 44.

Tabell med frågor och svar

Fråga Frekventa svar (6-24) Återkommande svar (2-5) Enstaka svar (1)
1 Varifrån kommer du? - Lombardiet (5), Lazio (4), 

Emilia-Romagna (2), 
Piemonte (2), Sardinien (2), 
Sicilien (2)

Veneto, Toscana, Friuli–
Venezia Giulia, 
Markerna, Florens, 
Kalabrien, Ligurien 

Ålder?* 19-24 (12) 25-35 (6), 44-66 (3) -
2 Vad anser du vara 

typiskt för det 
italienska köket?

Pasta (23), pizza (15), kött 
(11) 

Fisk (5), grönsaker/sallad (5), 
bröd (4), ost (3), korv (3), 
tomat (2)

Polenta, ris, kyckling, 
ägg, paj, soppor, vin, 
bakelser 

3 Vad anser du vara 
typiska ingredienser i 
italiensk matlagning?

Olivolja (16), tomat (14), 
mjöl (vete/sädesslag) (13), 
kött (6), grönsaker/frukt (6) 

Ost (5), ägg (4), Fisk (3), 
diverse kryddor (2), lök (2), 
vitlök (2), salt (2)

Smör, mjölk, 
mjölkprodukter, ragù, 
chilipeppar 

4 Hur skulle du 
beskriva de dagliga 
måltiderna?

Enkel frukost med bakelse 
eller sötsak, mer 
kolhydratrik lunch (t ex 
pasta, pizza, korn, ris), mer 
proteinrik middag som är 
dagens huvudmål och utgörs 
av en primo (t ex pasta, 
risotto), en secondo (t ex 
kött, fisk med grönsaker och 
ost) och avslutas med frukt, 
sötsak eller kaffe

Mjölk och flingor eller bröd 
till frukost

-

5 Hur är din huvudsak-
liga källa till protein?

Animalisk (18) Kombinerat animalisk och 
vegetabilisk  (5)

Vegetabilisk 

6 Hur ser du på dina 
matvanor?

Goda, men kan förbättras 
(12), hälsosamma (8)

Mindre bra (4) -

148 Parasecoli 2004, s. 130, 136.
149 Parasecoli 2004, s. 163.

31



7 Vilket fett är 
vanligast i din kost?

Olivolja (13), olivolja och 
vissa tillfällen smör (6) 

Olivolja och smör (4), ibland 
lite margarin (2)

Smör, ost, kött, ibland 
”fröolja” 

8 Uppskattar du vin? Ja (16), nej (6) Måttligt (2) -
Om ja, hur ofta 
dricker du det?

Sällan/inte ofta (9) (Nära) aldrig (5), ofta (till 
måltider) (4), väldigt sällan 
(någon gång/månad) (3), 
ibland (någon gång/vecka) (2)

Utan att överdriva 

9 Vilka grönsaker äter 
du helst?

 Sallad (13), tomat (8), ”allt 
möjligt” (6) 

Zucchini (5), spenat (4), 
paprika (3), potatis (3), morot 
(3), aubergine (2), cikoria (2), 
bönor/legymer (2)

Ärtor, gröna bönor, kål, 
”rovblad”, broccoletti 

Vilka frukter äter du 
helst?

Äpple (12), banan (8) Apelsin (4), päron (3), persika 
(3), jordgubbe (3), 
vattenmelon (3), melon (2), 
nötter/torkad frukt (2)

”Allt möjligt”, ”exotisk 
frukt”, druva, mandarin, 
grapefrukt, smultron, 
körsbär 

1
0

Äter du vilda örter? Nej (14), ja  (6) Ja, men sällan (4) -
Om ja, av vilket slag? - Sparris (2) Cikoria, nässla, maskros, 

humlegroddar, mangold, 
gurkört, andra örter

1
1

Vilket kött föredrar 
du?

Kyckling (7) Svin (5), nöt (5), kalv (5), 
kalkon (4), vitt kött (4), rött 
kött (3), fisk (2), häst (2)

Lamm, stek, köttfärs/ 
köttbullar, hamburgare

Hur ofta äter du det? Ibland (någon/några 
gånger/vecka) (8), (nästan) 
dagligen (6) 

Inte varje dag (5), sällan (2) Aldrig 

Äter du vilt? Ja, men sällan (10), nej (6) - Ja
Om ja, av vilket slag? - - Vildsvin, hare, fasan

1
2

Äter du inälvsmat? Nej (14), ja, men sällan (6) Ja (4) -
Om ja, av vilket slag? - Trippa (3), lever (2) Köttbullar, kalvhjärta, 

kalvlunga
1
3

Vilka 
mejeriprodukter är 
vanligast i din kost?

Mjölk (18), ost (lagrad och 
färsk) (18), yoghurt (8)

Smör (2) Kefir

1
4

Vilka fiskar och skal-
djur äter du helst?

Räkor (7), lax (7), braxen 
(7), tonfisk (6)

Musslor (5), bläckfisk (4), 
havsabborre (4), svärdfisk (4), 
forell (2), skrubbskädda (2), 
”pesce/filetto persico” (2), 
skaldjur (2)

”All fisk”, ”blandade 
havsfrukter”, spätta, 
marulk, torsk, piggvar, 
”paranza”, ”oljefisk”, 
sjöborre, ”filetto di 
nasello”, ostron, ansjovis, 
makrill

Hur ofta äter du det? Ibland (någon/några 
gånger/vecka) (13) 

Nästan aldrig (4), sällan 
(någon gång/månad) (3)

Aldrig, ganska ofta, ofta 
(varje dag)

1
5

Vilka efterrätter/söt-
saker äter du helst?

Glass (12), paj/tårta (6) Tiramisù (5), choklad (5), 
zuppa inglese (2), sötsaker 
(dolci) (2), cheesecake (2)

Frozen yoghurt, pancake, 
crêpes, biscotti, ”le creme 
al cucchiaio”, crème 
caramel, ”crostata di 
ricotta”, sicilianska 
bakelser, strudel, 
meringata, Viennetta, 
babà, ”crema”, 
profiterole, ”pasticcini”

*Tre av de deltagande uppgav aldrig sin ålder

Allmänna kommentarer
Svaren till frågan om vilka rätter som anses vara mest typiska för Italien var nästan desamma hos 

samtliga tillfrågade; pasta och pizza. Några nämner även bröd; tillsammans utgör de de tre P:na; 

pizza,  pasta,  pane,  som en  person  uttrycker  det.  Många  nämnde  också  kött  som  en  typisk 
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ingrediens, vilket skulle kunna bero på att majoriteten av de tillfrågade var av manligt kön. Den 

enda  vegetarianen  i  sammanhanget  var  kvinna.  På  frågan  om  vilka  ingredienser  som  kan 

betraktas som mest typiska för köket var mjöl, tomat, kött, olivolja, grönsaker och ost vanliga 

svar. Att just mjöl nämns beror troligen på att det används till såväl pasta och pizza som bröd. 

När det kommer till hur måltiderna är uppbyggda såg jag ett förvånandsvärt tydligt mönster bland 

svaren. Var och en uttryckte sig visserligen med sina egna ord, men på det stora hela var inne-

börden densamma (i redovisningen ovan har jag pga platsbrist fått ge en sammanfattning av de 

olika svaren). 

En  majoritet  av  de  tillfrågade  menar  att  större  delen  av  det  protein  de  får  i  sig  är  av 

animaliskt ursprung; detta är åtminstone det vanligaste svaret bland männen. Över lag tycks de 

flesta vara nöjda med hur de äter, även om det händer att man ”misslyckas” med sina nyttiga 

vanor samt känner att ”man kan alltid bättra sig”. Kvinnorna verkar känna att de bör äta mindre 

fett och sötsaker medan männen anser att de bör dra ned på alkoholkonsumtionen och äta mer 

frukt och grönt. När det kommer till fett är olivolja det absolut vanligaste svaret (ett flertal på-

pekar att det ska vara  extra vergine). En majoritet av de tillfrågade säger att de uppskattar vin 

även om det av tabellen framgår att det inte dricks särskilt ofta, varken bland kvinnor eller män. 

Den del av undersökningen som handlade om frukt och grönt visar att de flesta tycks vara 

överens om att grönsaker är en viktig del av de italienska måltiderna, och många säger att de äter 

lite av varje. Ett flertal säger sig gilla så kallade sommarfrukter, och ett återkommande svar är att 

de gärna äter ”efter årstiden” –  di stagione. När det kommer till kött verkar det mest populära 

slaget vara vitt, kyckling och kalkon, även om många också nämner rött kött. Det är bara ett par 

personer som äter kött dagligen (av vilka samtliga är män) och få säger sig äta vilt och inälvsmat. 

De mejeriprodukter som ses som viktigast är mjölk, yoghurt och i synnerhet ost, som nämns av 

en stor del av de tillfrågade. Det handlar om både färskost (fresco) som mozzarella och ricotta, 

samt lagrad (stagionato) som Parmigiano,  Pecorino och Gorgonzola. Svaren på frågan om fisk 

och skaldjur utmärker sig inte mycket; de flesta verkar uppskatta denna typ av föda även om det 

inte äts överdrivet ofta (en eller ett par gånger i veckan). 

Kanske inte helt förvånande är bakelser och sötsaker omtyckta, men det framgår att många 

strävar efter att äta det i en mindre mängd; några av de tillfrågade är äldre män som har fått kost-

råd från läkare,  andra unga män som tränar och försöker hålla en bra diet  och ytterligare  en 

kategori är kvinnor som gärna drar ned på fett och socker. I synnerhet glass tycks vara populärt, 

och många påpekar att denna ska vara traditionellt handgjord – artigianale. 

Sammanfattningsvis gav enkätundersökningen svar som stämde ganska väl med den bild jag 

redan skapat  mig  av det  italienska  köket;  den bekräftade  snarare  än omkullkastade.  Det som 
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kändes  nytt  var  att  fler  än  förväntat  såg kött  som en  av de  viktigaste  ingredienserna  i  mat-

lagningen, men även att smör och yoghurt faktiskt nämndes ett flertal gånger. Flera beskrev också 

att  de  äter  en  kraftigare  frukost  än  vad  jag  sett  som  ”typiskt  italienskt”.  Något  annat  som 

förvånade var att basilika nämndes endast vid ett par tillfällen. Å andra sidan var mångas svar 

anmärkningsvärt likartade på flera av frågorna; det är väldigt uppenbart att pizza och pasta är de 

viktigaste italienska rätterna, att ost och bröd tillsammans med grönsaker är självklara tillbehör 

till måltiderna och att de mest typiska ingredienserna är mjöl, ägg, olja, tomat, lök, vitlök och en 

del kött. En enkel frukost, en kolhydratrik lunch och en stor middag bestående av två rätter med 

tillbehör och efterrätt var en sammanfattning av de beskrivningar som många gett.

3. Analys – en jämförelse mellan då och nu

3.1. Råvaror och maträtter

Man kan börja  med  att  konstatera  att  en  viktig  stor  skillnad  mellan  kosthållningen  i  dagens 

respektive antikens Italien, är gällande vilka råvaror som ingår. Många av de grönsaker som i dag 

skulle klassas som typiska för det italienska köket är väldigt sena tillskott inom matkonsten. Detta 

gäller inte minst de arter som började slussas in i Gamla Världen efter upptäckten av Amerika år 

1492 (tomater, majs, potatis, socker, paprika, chilipeppar, kakao etc.)150 Men i den nutida kost-

hållningen ingår även andra råvaror med ursprung i Asien och andra delar av världen.

Riset spreds till Europa med araberna som introducerade det i Spanien och på Sicilien. Vid 

mitten av 1400-talet kom man i Norditalien igång med en betydande odling av ris,151 och i dag är 

risotto en väldigt viktig maträtt från dessa nordligare regioner. Några av de grönsaker som är 

viktiga beståndsdelar i italiensk matlagning – av senare ursprung – är tomat (som bland annat 

används i sås till  pasta och pizza), paprika, aubergin (som är huvudingrediens i den klassiska 

rätten melanzana alla parmigiana) och potatis (som används i degen till gnocchi). Grönsaker som 

ännu är viktiga – och som har funnits även under antiken – är vitlök, purjo, kronärtskocka, olika 

slag av lökar och sallader, bönor, linser, sparris och kål.

Spannmål och rätter baserade på dessa

Durumvetet var enligt Columella ett av de förnämsta och nyttigaste sädesslagen för människan, 

även om det förmodligen var förbehållet romare från högre samhällsklasser. Vetets betydelse i 

Italien i dag kan dock inte överskattas. Ungefär 35 procent av åkerarealen upptas av spannmåls-

150 Ingemark, D. & Gerding, H. 2000, s. 115.
151 NE, s.v. ”ris”.
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odling, och vetet – som odlas i de flesta av landets regioner – svarar för cirka 2/3 av spannmåls-

produktionen. På merparten av vetearealen odlar man just durumvete, och det är detta sädesslag 

som utgör grunden för produktionen av pasta. Det mesta av durumvetet odlas i landets sydligare 

delar,  i  synnerhet  i  regionerna Sicilien  och Apulien.152 Det  är  inte  svårt  att  dra  slutsatsen att 

sädesslagen ännu utgör en del av stapelfödan. Bröd är oerhört viktigt och serveras till de flesta 

måltider, i dag liksom för två tusen år sedan.

Som tidigare nämnt är två oerhört populära ”brödrätter” i Italien pizza och focaccia. Pizza 

toppas enligt traditionen med tomatsås och riven ost (helst mozzarella), samt örter som oregano. 

Dess utformning är alltså en relativt sen företeelse då både tomat och mozzarella är ganska nya 

beståndsdelar i den italienska matlagningen. Focaccian – som i själva verket är en föregångare till 

den moderna pizzan – är däremot betydligt äldre. Namnet kommer från latinets focus som betyder 

eldstad.153 Redan Cato talade  ju om  libum vilket  faktiskt är  en tidig variant  av focaccia  som 

bakades i samband med offer och giftermål. 

Även pasta är som bekant en väldigt typisk och viktig del av det italienska köket. Klassiska 

exempel på pasta är spaghetti, farfalle, gnocchi, lasagne, penne, cannelloni, fusilli och tagliatelle, 

och samtliga görs på durumvete. Urpsrunget till pasta secca är dock oklart, och det finns ett fler-

tal teorier om hur och när det kommit till Italien; en vanlig är att Marco Polo skulle ha fört det 

med sig från Kina till Venedig under 1300-talet, enligt en annan ska det ha uppfunnits av den 

arabiska  militären  för  att  ersätta  sawiq (torkade  korn)  med  itriya (pasta).  Dock  finns  det 

dokumenterat att Horatius såg fram emot en enkel meny bestående av ”ad porri et ciceris refero 

laganique catinum”; en skål med purjolök, kikärter och stekta remsor (ett obestämt matobjekt 

som skulle ha kunnat vara en sorts klimp, en avkomling till den grekiska laganon som var en typ 

av pannkaka). Under första århundradet f Kr hänvisade Cicero till pasta som laganum, men talade 

om dess källa som en produkt som paleobotaniker identifierar  som  Triticum aestivum (mjuk-

brödsvete), en mutation av egyptiskt emmervete och vildgräs.154 Man har ännu inte funnit några 

bevis på en kost baserad på någon sorts pasta, men principen att koka eller tillaga en vetedeg 

(ordet pasta betyder just deg) känns inte som något helt osannolikt och är förmodligen en ganska 

gammal företeelse. Kort sagt: det är troligt att det – liksom för den moderna pizzan – har funnits 

en äldre tiders föregångare även till pastan. 

Andra grödor

Förutom slättlandets åkerbruk är en central del av den italienska jordbrukssektorn odlingen av 

oliver, vindruvor och citrusfrukter. Vid sidan av Spanien är Italien världens ledande producent av 
152 NE, s.v. ”Italien”.
153 Preedy, V. R., Watson, R. R. & Patel, V. B. 2011, s. 48.
154 Snodgrass 2004, s. 447.
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oliver, och en av världens främsta tillverkare av vin.155 Detta förefaller ej otroligt med tanke på 

hur gammal och djupt rotad traditionen att odla både druvor och oliver är – samt vilken enorm 

betydelse dessa grödor spelade i den antika världen. Eftersom de är väl lämpade för Medelhavs-

världens klimat och geografi hade det varit underligt om de minskat i betydelse med tiden. I dag 

upptar de cirka ¼ av den odlade arealen, och precis som under antiken odlas de ofta i gränslandet 

mellan bergs- och slättområden156 som är mindre lämpade för många andra grödor och sädesslag.

Glass och mejeriprodukter

Något som man ofta förknippar med Italien är  gelato, den utsökta glass som överallt finns att 

köpas på otaliga gelaterie. Föregångaren till denna dessert fanns redan under grekisk tid, även om 

is har använts för att kyla mat och dryck i åtminstone 4 000 år på olika håll i världen.157 I Rom åts 

glass som bestod av vin eller  fruktjuice  blandat  med honung och kylt  med is  eller  snö som 

hämtats från de Appenninska bergen. Det finns till exempel beskrivet hur kejsar Nero (37-68 e 

Kr) lät sända snabbfotade slavar att hämta dessa ingredienser för att man vid hovet skulle kunna 

njuta av denna ädla dessert.158 Under antiken var glass något endast romare från överklassen hade 

råd med, men i dagens Italien är det populärt bland alla. Glassen skiljer sig mycket från sitt ur-

sprungliga format då de grekisk-romerska traditionerna har kommit att förenas med de kinesiska 

(där man frös fruktpuréer). Italiensk glass tillverkas av mjölk, grädde, socker och smaksättare 

som färska frukter och nötter (och ibland ägg för konsistensens skull), men den skiljer sig från 

vanlig fabriksproducerad glass då mängden grädde och smörfett är avsevärt mindre. Desserten 

som åts  av antikens  romare  var  alltså  väldigt  annorlunda från denna moderna  variant  – men 

grundprincipen är densamma.

Under antiken var mjölk från får den allra mest populära varianten, men detta har kommit att 

ändras och i dag spelar komjölk en större roll i det italienska köket. Ost är i dag, liksom under 

antiken, en viktig del av maten, och några exempel på populära ostar som görs på komjölk är 

Parmigiano-Reggiano (parmesan),  Grana  Padano,  Gorgonzola,  Taleggio,  mascarpone och 

ricotta (denna tillverkades ursprungligen av fårmjölk, men görs i dag vanligen av komjölk).159 

Dock finns det ändå ett flertal viktiga varianter som baseras på fårmjölk, till exempel pecorino, 

caciocavallo (kan  göras  på  mjölk  från  både  ko  och  får),  canestrato  pugliese och  crotonese. 

Intressant är att samtliga av dessa härrör från mellersta eller södra Italien. Industrin för kött och 

andra animaliska produkter är som störst i norra Italien, och dominerande i regionerna Piemonte, 

155 NE, s.v. ”Italien”.
156 NE, s.v. ”Italien”.
157 Clarke 2004, s. 4.
158 Marshall, R. T., Goff, H. D & Hartel, R. W. 2003, s. 2.
159 NE, s.v. ”parmesan”, ”grana padano”, ”gorgonzola”, ”taleggio”, ”mascarpone” samt ”ricotta”.
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Lombardiet, Veneto och Emilia-Romagna. Däremot återfinner man får och getter i huvudsak i 

landets sydligare delar (i synnerhet på Sardinien),160 vilket förklarar varför ovan nämnda ostar 

gjorda på fårmjölk kommer från just dessa trakter. Mozzarella är en ost som enligt traditionen ska 

göras på mjölk från vattenbuffel, men det är numera vanligt att man använder komjölk.161 

Kött och fisk

Av mina studier kan man dra slutsatsen att kött har blivit en mycket vanligare del av kosten i det 

moderna Italien, och då i synnerhet i Norditalien. Under antiken åt man huvudsakligen kött från 

gris, vilket var det enda djur som föddes upp för köttets skull. I dag verkar det, enligt min enkät-

undersökning, som att vitt kött från exempelvis kyckling har ökat i popularitet. Men självklart är 

nöt- och griskött av stor betydelse, och saltade och torkade skinkor av olika slag (prosciutti) kan 

nog också räknas till en av de viktigaste köttbaserade produkterna i Italien – och förmodligen 

framställs de på vis som är väldigt lika de metoder som användes under antiken. Andra vanliga 

charkuteriprodukter  är  mortadella (korv)  och  salami,  men  även  inälvsmat  såsom  trippa 

(komage), pagliata di vitello (kalvtarmar), sanguinaccio (blodpudding) och vincisgrassi (som är 

en lasagna från mellersta Italien bestående av kycklinglever och prosciutto) utgör en del av det 

italienska köket i dag. Det händer också att maträtter innehåller trast och annan småfågel – precis 

som under antiken. Utifrån de svar jag fått på ställda frågor verkar inälvsmat och vilt dock inte 

höra till det vanliga, även om ett par menade att de gillade trippa. 

Också fisk och skaldjur utgör en relativt viktig del av kosten; föga förvånande i synnerhet 

vid kusterna. En av de arter som åts under antiken och som ännu är väldigt populär är tonfisken – 

vilket bland annat framgår av min enkätundersökning. Fler exempel på fisksorter som nämnts av 

både Columella och de som besvarade mina frågor är havsabborren och skrubba. Värt att notera 

är  att  det  inte  finns  några motsvarigheter  till  garum eller  allec i  dagens Europa – men man 

använder liknande fisksåser i Asien, till exempel i det moderna Vietnam.162 

Regionala skillnader

Utifrån mina studier skulle jag vilja dra slutsatsen att maten i det södra – och fattigare – Italien 

har behållit fler gemensamma drag med den kost som intogs under antiken. Då människorna på 

landsbygden ofta är fattigare är det naturligt att man tar vad som finns tillgängligt – och detta 

innebär många gånger spannmålsbaserade produkter såsom bröd och torr pasta, men naturligtvis 

även färska grönsaker och frukter. Även om mat från Syditalien normalt är rik på kolhydrater och 

fattig på fett, är olivolja och ost är två väldigt viktiga delar av kosten, och osten som tillverkas i 
160 NE, s.v. ”Italien”.
161 NE, s.v. ”mozzarella”.
162 Dalby 2003, s. 156.
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landets sydligare delar görs liksom under antiken ofta ännu på fårmjölk. Kött är av naturliga skäl 

inte längre lika dyrt och ”svårtillgängligt” som under antiken, men varan utgör inte en lika viktig 

ingrediens i maten från Syditalien som den från landets nordligare delar. I norr är maten mer 

influerad av bastanta europeiska kök; den innehåller mer kött, mejeriprodukter, animaliskt fett 

(till exempel smör istället för olivolja) och det är vanligt med rätter baserade på ris. 

Å andra sidan finns det vissa drag inom den syditalienska matkulturen som skiljer sig från 

andra delar av landet, till exempel de spår som lämnats av utländska erövrare såsom araberna. De 

medförde  couscous  och  socker,  vilka  ännu spelar  centrala  roller  i  åtminstone  det  sicilianska 

köket.  Samtidigt  finner  man  gemensamma  antika  ”kvarlevor”  över  hela  landet;  jag  tänker  i 

synnerhet på den stora betydelse sädesslagen, baljväxterna, olivoljan och vinet innehar. Enligt 

enkätundersökningen framgick det vad italienare själva uppfattar som typiskt italienskt, och de 

flesta av de viktigaste ingredienserna – bortsett från tomaten – är sådana som alltid använts: mjöl, 

kött, olivolja, lök, vitlök, salt, ägg, ost mm. 

Allmänt

Jag skulle säga att mat i Italien (i synnerhet från syd) kännetecknas av att den baseras på färska 

och  högkvalitativa  råvaror,  samt  att  den  ofta  är  robust  –  ej  tung och fet  –  och  enkel  (ej  så 

”raffinerad” som maten i  exempelvis  det franska köket).  Detta är  ett  grunddrag som den har 

gemensamt med kosthållningen hos de fattigare i antikens Italien. Den mat som intogs av de mer 

bemedlade romarna var gärna överdrivet luxuös och kryddad så att den skulle smaka som något 

annat  än  det  den faktiskt  var  –  men  som vi  har  sett  var  måltiderna  för  den  större  delen  av 

befolkningen bra mycket enklare. En annan viktig likhet är den betydande ställning ätandet i sig 

har  för  såväl  moderna  italienare  som  antikens  romare;  maten  är  ofta  centrum  vid  olika 

tillställningar, både privata och offentliga, och den spelar en oerhört viktig roll för det sociala 

livet – precis som banketterna och de gemensamma måltiderna gjorde under antiken. Frukosten 

betraktas som mindre betydelsefull, och fram tills nyligen var lunchen det viktigaste målet på 

dagen (numera är snarare middagen huvudmålet, då alla sitter och äter tillsammans). En liknande 

struktur gällde för det antika Italiens invånare. 

3.2. Näringsinnehåll

Mat under antiken

Av mina studier vill jag dra slutsatsen att maten i antikens Italien var så pass varierad att den bör 

anses ha varit (eller åtminstone haft potential till att vara) hälsosam. Så länge man åt en blandad 

kost fick man i sig den energi man behövde genom sädesslagen och olivoljan, protein via balj-
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växter och i viss mån animaliska produkter (delvis från kött men i synnerhet av ost och ägg), och 

vitaminer och mineraler från de många frukterna och grönsakerna. Salt var inte en svårighet att få 

tag i, även om det ofta intogs i form av garum eller allec. Att kosten till stor del var vegetarisk 

var inte ett problem om man bara åt någorlunda varierat. Troligen var kosten för de lite fattigare 

romarna nyttigare och bättre än den som intogs bland de övre samhällsklasserna, eftersom den 

inte bestod av lika mycket kött. Dessutom var lök, vitlök och bönor vanligare ingredienser i dessa 

människors måltider, och de hade ofta tillgång till egenodlade färska grönsaker. Det måste dock 

poängteras att de allra fattigaste romarna  inte hade möjlighet att äta nyttigt och varierat; deras 

kost var med största sannolikhet bristfällig och i många fall rent av ohälsosam (till  exempel i 

form av dåliga eller förorenade ingredienser).

Mat i dag

Maten i Italien i dag är nyttigare ur det perspektiv att den tillförts många fler råvaror; det finns ett 

så stort utbud av såväl vegetabiliska som animaliska produkter att det inte bör finnas någon risk 

för bristsjukdomar (förutsatt en varierad kosthållning). Å andra sidan är maten sämre ur den syn-

vinkel att många livsmedel innehåller  onaturliga konserveringsmedel och smaktillsatser; grön-

saker  och  frukt  är  av  sämre  kvalitet  efter  att  ha  besprutats  med  bekämpningsmedel  samt 

transporterats långa sträckor och man äter mycket mer kött – som kan innehålla antibiotika – och 

socker samt fabricerad mat med mättade fetter och transfetter. Detta ökar mängden kolesterol i 

blodet, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (som tillsammans med cancer är 

de vanligaste dödsorsakerna i den industrialiserade världen).163 

Matvanorna har ändrats drastiskt sedan andra världskriget, då man fått nya tekniker för att 

förpacka och konservera maten, liksom att producera den i industriell skala. Det dagliga energi-

intaget har ökat från 2000 kalorier på 1950-talet till 3500 i dag.164 På det stora hela skulle jag säga 

att den antika kosthållningen var mer hälsosam – så länge man åt varierat och därmed fick i sig 

tillräckligt med energi och näringsämnen. De slavar som levde under sämst förhållanden servera-

des förmodligen precis så mycket mat att de kunde överleva, och deras föda var knappast varier-

ad. Däremot kunde de romare som levde i en mer dräglig tillvaro unna sig en kost bestående av 

blandade frukter och grönsaker, spannmål i form av bröd och gröt, olivolja, ost, ägg, fisk och mö-

jligen mindre mängder kött. 

Medelhavskost har alltid varit hälsosam och nyttigare än i övriga västerländska överflöds-

samhällen – däribland de nordiska länderna. Folk från dessa trakter drabbas inte lika ofta av hjärt-

sjukdomar, cancer eller matsmältningsproblem, vilket direkt kan kopplas till deras diet och livs-

163 http://www.ne.se/rep/d%C3%B6dsorsaker-vad-d%C3%B6den-s%C3%A4ger-om-livet.
164 Parasecoli 2004, s. 181.
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stil. Liksom under antiken får man en stor del av energin från sädesslag (mer än 60 procent) och 

endast en liten del från fetter (mindre än 30 procent). Fettet kommer då huvudsakligen från oliv-

olja som innehåller enkelomättat fett vilket är nyttigt. Dessutom består kosten av en stor mängd 

frukter och grönsaker.165 Å andra sidan fortsätter matkulturen att utvecklas,  och det italienska 

köket influeras och påverkas allt mer av exempelvis den amerikanska fastfood-kulturen.

4. Slutdiskussion och sammanfattning

Utifrån mina studier av antik och modern kost har jag kommit fram till ett flertal slutsatser. Jag 

har kunnat besvara de frågor jag ställde mig i början av uppsatsen; vad åt antikens romare? Hur 

nyttig var deras kost? Vad äter man i dag? Vilka likheter och skillnader finner man mellan de två 

köken? 

Den antika kosten baserades på spannmål och man fick större delen av sitt energiintag från 

kolhydrater – alltså i form av bröd, korn och gröt. Vete är jämfört med andra stapelvaror nyttigt, 

då det även innehåller protein. Fett fick man till största delen från olivolja, som även användes till 

mycket annat. Också ost gav en del fett, men denna animaliska produkt var, tillsammans med ägg 

och baljväxter, i första hand en källa till protein. Grönsaker och frukt utgjorde en viktig del av 

kosten, och de fanns i ett stort utbud; lök, vitlök, kål, sparris, sallad, rädisa, morot, kapris och 

mangold, för att nämna några grönsaker, och päron, äpple, granatäpple, plommon, fikon, kvitten 

och dadel, för att  ge exempel på frukter. Fisk och skaldjur åts i synnerhet vid kusterna, men 

fisksåsen garum fanns att hitta nästan överallt i Romarriket och denna bidrog med protein samt 

gav maten sälta. Kött var inget självklart inslag i kosthållningen, även om det blev vanligare med 

tiden. Det var framförallt griskött som åts, även om fågel och vilt inte var ovanligt. Socker fanns 

inte, utan honung och torkade fikon och dadlar fungerade som sötningsmedel.

Jag har kommit fram till att den antika kosthållningen bör betraktas som nyttig – så länge 

man åt varierat. Fettet kom från olivolja vilket alltså är omättat, proteinet från legymer och vissa 

animaliska  produkter,  kolhydraterna  från  sädesslag  och  vitaminerna  och  mineralerna  från  de 

många grönsakerna och frukterna. Man åt inte fett och socker som vi gör i dagens samhällen, inte 

heller var råvarorna behandlade på onaturliga vis. 

Ännu i dag baseras den italienska kokkonsten på spannmål i form av produkter som pasta, 

pizza, panini och bröd. Kött och fisk ingår i kosten, men är inte huvudsakliga beståndsdelar. Ost 

och sallader är väldigt viktiga tillbehör  till  måltiderna,  och olivolja är det fett  som i särklass 

165 Garnsey 1999, s. 12.
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används mest. Det har kommit en mängd nya råvaror med tiden, och traditionerna ser olika ut i 

olika delar  av landet;  i  norr  är  matlagningen influerad  av de mer  bastanta,  centraleuropeiska 

köken, och man äter mycket mer ris, kött och mejeriprodukter än i övriga delar av landet. I söder 

är köken influerade av otaliga kulturers matlagning, och på Sicilien finner man till exempel spår 

av det arabiska köket i form av couscous och diverse sötsaker. Ännu påverkas den italienska 

kosten av influenser utifrån, och bland annat sprids den amerikanska fastfood-kulturen.

Sammanfattningsvis har det italienska köket behållit  flera av de grunddrag som skissades 

upp redan för ett par tusen år sedan – spannmål, olja och vin är fortfarande oerhört viktiga i kost-

hållet. Under antiken åt man ofta bröd eller gröt, i dag föredrar man pasta och pizza, men med 

brödet alltid närvarande. Durumvete är det som odlas på störst arealer i dag, och det var enligt 

Columella det bästa vetet (även om det kanske inte var det vanligaste). Grönsaker och frukt spelar 

ännu en central roll även om många nya varianter införts, inte minst i och med upptäckten av 

Amerika. Sådant som kan ses som typiskt italienskt i dag – till exempel tomaten – behöver alltså 

inte ha rötter så väldigt långt tillbaka. Kött har fått en större plats inom kokkonsten, och griskött – 

som var det vanligaste köttet under antiken – får konkurrens av vitt kött, men även nöt och lamm. 

Dock lever vissa drag kvar i det italienska köket, till exempel traditionen att äta rätter baserade på 

inälvor eller vilt. Fisksorter, som tonfisk, är fortfarande populära, men någon variant av  garum 

förekommer inte längre. Numera är mjölk från ko det vanligaste alternativet, medan man under 

antiken  i  synnerhet  använde  sig  av  fårmjölk.  Detta  är  dock  fortfarande  en  relativt  vanlig 

ingrediens i ostar, särskilt i Syditalien. Jag skulle påstå att maten i det fattigare Syditalien mer 

liknar den antika kosthållningen, än vad mat från andra delar av landet gör. 

En annan sak, viktig att påpeka, är att traditionen kring själva ätandet spelar en väldigt viktig 

roll, i dag liksom under antiken. Frukosten är – och var – ett enkelt mål, och desto större fokus 

läggs  på  middagen.  Dessutom  känntecknas  italiensk  mat  av  sin  enkelhet;  något  den  har 

gemensamt med den antika kosthållningen (om man tittar till de vanliga romarnas kost och alltså 

inte överklassens). Slutligen har jag kommit fram till att den antika kosthållningen – hos romare 

av lägre klasser men ändå med någorlunda bra levnadsförhållanden – troligen var nyttigare då 

den baserades på sädesslag och till stor del utgjordes av baljväxter, grönsaker, ost, ägg och olja. 

Kött  åts ej  i  kopiösa mängder,  och socker fanns inte.  I  dag får man i sig mer  fett  (som ofta 

dessutom  är  mättat),  socker,  onaturliga  ämnen  i  form  av  konserveringsmedel,  rester  av 

bekämpningsmedel,  antibiotika  (via  kött),  färgämnen  etc.  Det  dagliga  energiintaget  har  ökat 

rejält,  och  grönsaker  och  frukt  förlorar  sitt  näringsvärde  på  grund  av  transporter  och  dålig 

hantering.   
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Bilagor

Frågor i enkätundersökningen

- 1. Di dove sei? Dove abiti? Quanti anni hai? Sei uomo o donna?
- 2. Quali cibi/piatti pensi siano i più importanti/comuni in Italia oggi?
- 3. Quali ingredienti pensi siano i più importanti nella cucina italiana?
- 4. Come descriveresti un pasto quotidiano?
- 5. La maggior parte delle proteine del tuo cibo, deriva dai prodotti animali o vegetali?
- 6. Ti consideri una persona che mangia in modo sano? Potresti mangiare meglio? Come?
- 7. Quale tipo di grasso pensi è il più comune della cucina italiana?

/ Di solito usi il burro, la margarina o l’olio d’oliva?
- 8. Ti piace bere il vino? Se sì, con quale frequenza?
- 9. Che verdura e frutta preferisci mangiare?
- 10. Mangi delle erbe selvatiche?
- 11. Quale tipo di carne preferisci? Lo mangi ogni giorno? Mangi anche selvaggina?
- 12. Mangi le frattaglie come la trippa? 
- 13. Quali sono i latticini più importanti della tua dieta? Il latte, la crema, il formaggio, il 

burro, il yogurt? 
- 14. Quante volte alla settimana mangi il pesce ed i frutti di mare? Quali sono i tuoi tipi 

preferiti?
- 15. Ti piacciono i dolci ed i gelati? Quali sono i tuoi preferiti?

- 1. Varifrån kommer du? Var bor du? Hur gammal är du? Man eller kvinna?
- 2. Vilka ratter anser du vara de viktigaste/vanligaste i Italien i dag?
- 3. Vilka ingredienser anser du vara de viktigaste i det italienska köket?
- 4. Hur skulle du beskriva en vardaglig måltid?
- 5. Kommer huvuddelen av proteinet i din mat från animaliska eller vegetabiliska 

produkter?
- 6. Anser du dig äta hälsosamt? Skulle du kunna äta bättre? Hur?
- 7. Vilken sorts fett anser du vara den vanligaste i det italienska köket? Använder du 

vanligen smör, margarin eller olivolja?
- 8. Tycker du om att dricka vin? Om ja, hur ofta?
- 9. Vilka grönsaker och frukter äter du helst?
- 10. Äter du vilda örter?
- 11. Vilken sorts kött föredrar du? Äter du det varje dag? Äter du även vilt?
- 12. Äter du inälvsmat såsom trippa?
- 13. Vilka mejeriprodukter är viktigast i din kost? Mjölk, grädde, ost, smör, yoghurt?
- 14. Hur många gånger i veckan äter du fisk och skaldjur? Vilka sorter föredrar du?
- 15. Gillar du bakelser och glass? Vilka sorter föredrar du?
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Bilder

Fig. 1: Italien med regioner

Fig. 2: Förkolnat bröd 
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Fig. 3: Målning av bröd, Pompeji

Fig. 4: Pojke som plockar kastanjer

Fig. 5: Fruktmosaik, Pompeji
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Fig. 6: Mosaik med fisk och oliver

Fig. 7: Pizza och focaccia

Fig. 8: Vinodling i Toscana
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