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Hos grevparet utanför Milano • Gårdsdrömmen mitt i stan
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Inred och dekorera för advent
Skapa ett lyxigt hemmaspa 
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Därför älskar vi 
Swedish Grace



GODA LIVET

Läckra små amuse 
bouches på salami och 

mozzarella signerade 
Sigismundo Gaetani  

på sympatiska  
Degusteria del Gigante  

i kuststaden San 
Benedetto del Tronto.

Tryffeljakt i rika 
marchesiska skogar. 
Längst till höger 
syns Alberto  
Mandozzi, president 
för Le Marches  
tryffelkonsortium.

Carina och Peter 
Nordins nyfunna vän 
Le Marche-experten 
och konstkännaren  

Monica Bruni doftar på 
brun tryffel ovanför  

sin hemby Amandola.

Stilla vardagseftermiddag  
i grannbyn, den vackert  
nyrenoverade stenbyn  
Servigliano.

Utsikt från Casa San 
Ruffino: böljande åkrar, 
byar och snö i fjärran  
i nationalparken Monte 
Sibillini med sin högsta 
topp på 2 475 meter. 
Sibillini-bergen är en  
del av Apenninerna.
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ITALIENSK MAGI   
& svensk krögarfröjd

Carina och Peter Nordin lät drömmen få liv i Casa San Ruffino.  
För två år sedan sålde de sina Stockholmskrogar för att varva ner  
och komma närmare naturen. I dag är de hemmastadda på den  

gamla lantegendomen i italienska regionen Le Marche.
Av L A R S  C O L L I N  Foto M A U R O  R O N G I O N E
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Drömska vyer över antika byn 
Magliano di Tenna, sedd från 

vingården Officina del Sole.

Peter Nordin kryddar  
bruschettan med hyvlad,  
helt nyplockad vit tryffel.

Ett glas iskall pecorino,  
trenddruvan från byn Offida.

Värdefulla tryffelmarker  
600 meter ovanför byn 

Sarnano. Höjden gör den vita 
tryffeln än mer smakrik.

Sabayonne-gratinerat ostron 
från Degusteria del Gigante  
i San Benedetto del Tronto.

Sympatisk liten 
krog i paret Nordins 
grannby Servigliano.

Tryffeljägaren Nazzareno 
Polini har fått korn  
på vit tryffel med hjälp  
av sin sniffande  
kompanjon Louisa.
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Peter Nordin är den välkända krö-
garen från Stockholm som serverat 
personliga matupplevelser på krogar 
som Prinsen och Zink bar på fashio-

nabla Biblioteksgatan. Efter 35 år i krogbran-
schen kände Peter och hustrun Carina att det 
var dags att varva ner. 

Vi är i Le Marche i mellersta Italien, nära 
Adriatiska havet. Utsikten är makalös. Långt 
borta i väster mot Umbrien anas de snöklädda 
bergen och nationalparken Monte Sibillini. 
Närmare brer ett landskap ut sig med oliv- och 
vinodlingar, lågland omväxlande med mjuka 
kullar krönta av små byar med historiska torn 
på toppen. 

Carina och Peter Nordin föll som två nor-
diska furor när de körde lite på måfå i trakten 
för några år sedan. De hade letat länge, säkert 
15 år, men först nu känt sig redo att sälja sina 
krogar och lämna det hektiska vardagslivet i 
Stockholm. 

– Vi har alltid rest mycket i både Frank-
rike och Italien, framför allt i Umbrien och 
Toscana. Så hittade vi det här nyrenoverade 
lantgodset. Jag tror att framtiden ligger för en 
sådan naturupplevelse, att man kan köpa sig 
en sådan här liten kulle. I Provence hade den 
kostat kanske 30 miljoner, säger Peter Nordin.

Tio år tidigare hade ett engelskt par byggt 
upp Casa San Ruffino från fullständiga 
ruiner till ett uppskattat bed & breakfast.  
Undervåningen fungerade på 1800-talet som 
stall, och djuren gav värme till rummen på 
övervåningarna. I dag har Casa San Ruffino 
fem personligt inredda juniorsviter, uteplat-
ser, terrasser och pool – allt utan att förlora 
känslan av det traditionella lanthuset. 

FÖR CARINA OCH PETER var tanken att bara slå 
sig ner och göra ingenting lite väl svindlande, 
så utan att det blir till business kan de hantera 
ett 15-tal ätande gäster några kvällar i veckan – 
skapa och servera en fast meny ur sina minnen 
och längtan efter de exakta smakerna.

– Hög ambition men låg pretention, skulle 
man kunna säga. Jag kan bli trött på alla ele-
ganta ceremonier kring mat. Vi ser det här 
som ett giftermål mellan vår svenska bak-
grund och den här nyfunna miljön. Carina 
och jag har alltid förenats i det italienska, 
en längtan efter de här råvarorna tillsam-
mans med rena, höga smaker utan att behöva 
krångla till det. Det är modigt att laga enkelt. 

Det nybyggda köket fick de på köpet. Plas-
ten satt fortfarande kvar runt den oanvända 
gasspisen. Lantgodskänslan är intakt med 

sina golv från slutet 1800-talet och återvunna 
takpannor. Det mesta av inredningen har de 
skaffat själva. Många av möblerna är tillver-
kade på ett lokalt snickeri nere i kuststaden 
Civitanova. 

Önskan att förvalta den ärevördiga lant-
egendomen har gett resultat. I somras ut-
nämndes Casa San Ruffino av Le Marche till 
regionens Luxury hotel of the year. 

Carina och Peter har redan fått nya ritua-
ler. Bland annat har de skapat ett försiktigt 
framväxande antal odlingar: bär, örter – och 
inte minst oliverna, som redan ger en här-
ligt gräsig olja. Under sensommaren står 
de ute på gårdsplanen och gör hinkvis med 
hemgjord passata på de mest solmogna av de 
egna tomaterna. De har även skapat en egen 
webbshop där de erbjuder hemgjorda pro-
dukter som Carina och Peter vill ska känne-
teckna deras stil ”à la Ruffino”: enkelhet, utan 
att nånsin tumma på kvaliteten. 

– Men butiken får inte växa sig för stor, säger 
Carina med ett leende. Vi är ju entreprenörs-
själar, så det är lätt att man får fler idéer. Men vi 
sålde verksamheten för att dra ner på tempot. 
Att driva krog är lite som en ny fotbollsmatch 
mellan Sverige och Italien – varje dag. 

Att de lyckats med sin småskaliga integration 

»Vi känner oss verkligen omfamnade 
av både människor och miljö«
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är bland annat tack vare Monica Bruni, mäk-
laren som först förmedlade husaffären, men 
sedan på köpet blev en nära vän som gett dem 
mängder med ingångar och kontakter till det 
nya livet.

– Vi känner oss verkligen omfamnade av 
både människor och miljö. Det tog mindre än 
ett år så hade vi byggt upp ett stort nätverk. 
Det är ett helt annat här och nu än i Sverige. 
Det finns alltid fem minuter över för en kaffe. 

Vi möter några ur vänkretsen utanför 
bergsstaden Amandola där vi går vi på tryf-
feljakt. Här i Le Marche letar man efter man 
den förnäma, vildväxande vita tryffeln.

– Den är inte lika berömd som i Alba i Pie-
monte, men våra högre höjder och skogar be-
varar dofterna bättre. Den vita tryffeln från 
Le Marche är exceptionellt smakrik och hit-
tas bara från oktober fram till jul. Just nu be-
tingar den ett pris på runt 35 000 kronor ki-
lot. Men tryffel är alltid ett mysterium, säger 
tryffeljägaren Alberto Mandozzi, president 
för Le Marches tryffelkonsortium, medan 
hundarna flockas kring honom. 

Här i ekskogarna växer tryffeln i största 
hemlighet till sig i symbios med naturen. 
Bara de hetsiga pointerhundarna anar den 
karakteristiska, lite feta doften där den göm-
mer sig under högar av höstvackra eklöv. I 
oktober–november varje år hålls mängder av 
auktioner och fester i trakten för att hylla den 
svårfångade doftkungen.

Dagen efter äter vi frukost i det stora, 
öppna matrummet. Bokhyllorna är fulla av 
matminnen, inte minst genom de hundratals 
kokböckerna. Från fönstren har man ett fritt 
panorama över ständigt skiftande naturro-
mantik. På bordet samsas svenskt bryggkaffe, 
äggröra (med lite tryffelsmör!) och nypressad 
juice av gårdens äpplen, bär och morötter. 

– Det kan snöa däruppe i bergen medan vi 
har 20 grader härnere. Det är som att vakna 
upp till ett nytt ljus i ett nytt landskap varje 
dag, säger Peter Nordin och tittar storögt ut 
genom matsalsfönstret innan han fortsätter:

– Livskvaliteten har blivit väldigt hög för 
oss här i Le Marche. Det har varit två fantas-
tiska år hittills. 

Kyrkan Santa Maria del 
Piano i Servigliano  
byggdes på ruinerna av 
en romersk villa från 
första århundradet.

Vilande vinrankor 
efter en riklig  
höstskörd.

Carina och Peter Nordin 
på farstutrappan till sitt 
älskade italienska hem.

Fettuccine fresco med  
köttfärssås, ragú bianco, och 

rikligt med tryffel à la Nordin.

Vinmakarna 
på Officina 
del Sole har 
skapat Franco 
Franco, på  
100 procent 
smaksäkra 
druvan  
pecorino.

Höst i vingården 
Officina del Sole.

Gården lovar lugna dagar på landsbygden.
Hemgjord fettucine  
på Casa San Ruffino.

Cantine Murola utanför byn 
Petriolo är väl värt en omväg.

Olivoljan från Le Marche är 
inte att leka med. Testa till 
exempel premiummärket Olio 
Clara från Officina del Sole. 

106

CASA SAN RUFFINO 
MELLAN APENNINERNA OCH  
ADRIATISKA HAVET 

Egendomen: Drygt en hektar.
Huset: 475 kvadratmeter, fördelat på  
tre våningar.
Läge: Ligger i regionen Le Marche,  
ca 25 mil från Rom, mellan bergskedjan 
Apenninerna och Adriatiska havet.  
Adressen är Contrada Montese 13  
i Montegiorgio.
Verksamhet: Boutiquehotell med fem 
juniorsviter. Förutom hotell- och  
restaurangverksamhet tillverkar de  
också egna produkter som olivolja,  
marmelader, chutney, granola, pasta  
och passata som säljs via deras  
webbshop. Carina och Peter Nordin är 
också aktuella med kokboken Italienska 
smaker.
Ta sig dit: Montegiorgio ligger ca 25 mil 
från Roms flygplats. Med hyrbil är det  
enklast att ta sig därifrån till gården.  
Körtiden är ca 3 timmar.
Hemsida: casasanruffino.com

» Den vita tryffeln från Le Marche  
är exceptionellt smakrik« 
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