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I de vitkalkade byarna bland Andalusiens berg är det aldrig långt mellan smaksensationerna.  
Här hittar man inte bara världens finaste – och enda äkta – sherry, utan också tapas av inte denna 
världen.Följ med på en resa bland vingårdar och restauranger i Spaniens vackraste hörn.
Av MAlin Ståhl hefvelin  foto SuSAnnA BlåvArg

tApAS & Sherry i AndAluSien
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Andalusien redan för 700 år sedan.
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KÖR MAN INÅT LANDET från Jerez ser man Arcos redan på en mils 
avstånd. Den vita staden är draperad över en enorm kalkstens
klippa som reser sig ur det mjukt böljande landskapet. Högst upp 
på klippan tronar borgen vars krenelerade murar påminner om en 
tid då nordafrikanska kalifer härskade över den del av iberiska 
halvön som de kallade AlAndalus.  

Några minuter senare har vi parkerat i stadens yttre delar och 
sugs in i den labyrint som är Arcos gamla stadskärna. Gatorna i 
den gamla delen av staden är lite för smala för en ny hyrbil utan 
själv riskreduktion, färgspår på fasaderna vittnar om att inte alla 
varit lika förutseende. De smala slingrande gränderna för tankarna 
till Nordafrika.

Proportionerna, arkitekturerna, de målade kakelplattorna som 
leder in till undangömda prunkande patios bakom de vita murarna 
– de skulle lika gärna kunna vara en bergsby i Marockos Atlasberg. 

Hotell La Casa Grande ligger i hjärtat av gamla Arcos. Byggna
den, som är nära 300 år gammal, var från början ett privatägt  
palats och man har behållit den rustika atmosfären. Rummen är 
enkla och sparsamt möblerade, men bekväma. 

Senare sitter vi på takterrassen och väntar på skymningen. En 
sysselsättning så god som någon, särskilt om man har sällskap av 
en skål kryddiga oliver och immande glas med vitt vin. Härifrån 
har vi en fantastisk vy över Guadaletedalen med fruktträdgårdar, 
olivlundar och betande boskap och medan himlen skiftar från laven
delfärgad till kornblå byts duvornas kuttrande mot fladdermössens 
jaktpip. 

Vanorna är sena i Spanien. Först framåt halvtiotiden börjar det 
fyllas på med folk på det lilla torget Plaza Boticas. Här står ett tio
tal plastbord utställda framför restaurangen Meson los Murales. 

Vi är hungriga och beställer hämningslöst ur tapasmenyn. Låter 
det gott eller spännande – då hamnar det på vårt bord. Den stän
digt leende servitören Manolo småspringer mellan köket och det 
lilla torget med ljumma skaldjurskroketter, ansjovis på tomatgrati
nerade brödskivor, manchegoost och vitlöksräkor i het olja. Vi pro
var Salmorejo, en andalusisk version av gazpacho, också den finner 
vårt gillande.

Sherry är bara sherry om det kommer från regionen Jerez. Och 
den bästa kommer från den geografiska avgränsningen känd som 
sherrytriangeln. Det är städerna Jerez de la Frontera, Sanlucár de 
Barrameda och El Puerto de Santa Maria, där varje område har ett 
unikt mikroklimat som bidrar till karaktären på den egna sherryn.  

För att förstå sherryprocessen åker vi till Sanlucár de Barrameda 
vid atlantkusten. Här växer druvor på det som tidigare var havs
botten. Saltet i jordmånen tillsammans med de svala fläktarna som 
rullar in från havet bidrar till Sanlucársherryns säregna smak med 
en liten sälta i. 

För sherry – till skillnad från vin – är dock druvornas växtsätt av 
mindre vikt för slutresultatet än hur vinet åldras och framför allt 
blandas. Man använder Solerametoden som går ut på att flytta  
vinet från fat till fat. När en del av vinet ur den äldsta tunnan butel
jeras fyller man på med lika mycket vin från tidigare år, så att slut

resultatet alltid är en blandning av flera olika årgångar. 
En bodega kan betyda tre saker i Andalusien; dels en bar, dels ett 

vinföretag och dels den faktiska byggnaden i vilket vinet lagras. Vi 
stiger in i familjeföretaget Barbadillos bodega, en katedralliknande 
träbyggnad där ljuset silar in mellan svara träplankor. Golvet är 
täckt med sand som vattnas varje dag för att hålla rätt fuktighet i 
bodegan. Rader av fulla sherrytunnor ligger staplade, ibland sex 
tunnor högt. 

Här finner vi Antonio Marín, förste vinmakare hos sherrytillver
karen Barbadillo. Varje vecka kontrollerar Antonio och hans två 
kollegor drygt 300 sherrytunnor . 

– Sherry tillverkas i två huvudvarianter, torr och söt, berättar  
Antonio och fortsätter:

 – De torra dominerar och finns i varianterna Fino, Oloroso, Am
ontadillo och Manzanilla, som bara görs i här i Sanlucár. Till det 
gör vi två typer av söt sherry, Pedro Ximenes och Moscatel.

Genom att sticka ner en smal metallbehållare fäst på en lång 
pinne i sherrytunnan perforerar han jästlagret som täcker vinet 
och fiskar upp några centiliter av den gyllene drycken. Därefter 
häller han sherryn i en vid båge ner i ett glas för att kontrollera 
kvaliteten. Jag frågar hur han avgör vilken typ av sherry det ska bli.

– Jag bara vet, säger han och ler.
Jakten på kulinariska upplevelser tar oss vidare söderut genom 

Andalusiens lugnande landskap av vingårdar och solrosfält. Vejer 
de la Frontera några kilometer från atlantkusten har blivit ett ovän
tat resmål för den som letar efter gourmetupplevelser. Här träffar 
vi guiden Manuel som håller en organiserad tapasvandring en kväll 
i veckan. 

– Spanjorer äter tapas före middagen för att öppna upp smak
lökarna och magen, berättar Manuel. Vi sitter och pratar över ett 
fat mjälla musslor med olivolja, hackad lök och tomat. 

– Eller så struntar man i middagen helt. Ofta går hela familjer 
från bar till bar och stannar för en drink och en tapa på varje ställe. 

Tapa betyder lock och från början fick man helt enkelt en ostski
va eller en bit korv för att skydda vinglaset från flugor. Idag är tapas 
betydligt mer än så, det kan vara allt från en skål oliver till en hel 
liten rätt.

– De flesta restauranger har sina egna specialiteter. Här i Vejer är 
till exempel atlantfiskad tonfisk en specialitet, liksom det lokala 
retintoköttet som är känt för sin fantastiska smak och låga fetthalt. 

På La brasa de Sancho äter man en av stans bästa Jamón Ibérico, 
lufttorkad skinka. Köksmästaren Julian bearbetar en grisfot på 
ställning med stor koncentration. Tricket är att skära så tunna  
skivor som möjligt, eftersom smaken är kraftig. Resultatet blir ett 
hekto lövtunna skivor som landar på bordet framför oss tillsam
mans med några glas torr Oloroso. Vi sitter på restaurangens ter
rass med utsikt över Vejers vita hus. I fjärran skymtar Atlanten, vid 
klart väder kan man se ända till Afrika. 

Vi fortsätter genom Vejers smala slingrande gator, ett arv från 
arabernas långa belägring av Andalusien. De ger skugga även när 
solen står högt på himlen, men de var också ett utmärkt sätt 
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 ”vi sitter på takterrassen och väntar på skymningen, i sällskap av 
kryddiga oliver och immande glas med vitt vin” 
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SHERRYNS HEMTRAKTER. Besök en 
sherryproducent - gärna på hösten eller 

våren då det är mindre hett och trångt. Läs 
mer på www.barrameda.es
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smakresan
VITA SKÖNHETER. Andalusiens vitkalkade 

bergsbyar är värda minst några dagars 
utflykt.  Egen bil är att rekommendera.



94

att förvilla jagande fiender.
En annan nordafrikansk influens möter vi på El Jardin del Cali

fa. Köket består av en mix av libanesiskt, nordafrikanskt och 
spanskt.  På den lummiga pation som är upplyst av levande ljus 
serveras ett stort urval av olika mezerätter som vårrullar med get
ost, hummus och små grillade kötträtter. 

Carlos Gonzalez på sherrydestilleriet Gonzalez Byass arbetade 
tidigare i databranschen, men när familjeföretaget kallade tog han 
över jobbet som försäljningschef på Gonzales Byass. 

– Jag ångrar det inte. Vinbranschen är vacker, både miljöerna 
och människorna. 

Gonzalez Byass, som bland annat tillverkar sherryn Tio Pepe, är 
en turistorienterad bodega nära katedralen i Jerez. Inne på området 
finns dolda gator och trädgårdar som en gång var en del av Jerez 
gamla stadskärna. Carlos tar oss med på en tur över området i en 
golfbil. I ett gammalt palats har man egen tillverkning av sherry
tunnor, i ett annat står en uppsättning antika apparater för att de
stillera konjak. I anslutning till den största bodegan finns en  
modern restaurang.

– Vi tycker att man ska prova sherry på det sätt som en spanjor 
dricker den. I en miljö med atmosfär, tillsammans med trevligt säll

skap och något gott att äta.  
Sagt och gjort, vi slår oss ner, beställer in lite tilltugg och varsitt 

glas Palomino Fino med citrustoner. Carlos menar att man kan 
dricka sherry till allt. 

– En asktorr Fino är perfekt att inleda en måltid med. Den passar 
till tapas som torkad skinka, sardiner, nötter, pecorino och kryddi
ga korvar. Till huvudrätten dricker jag gärna en lagrad Oloroso 
och avslutar med en fräsch och fruktig Moscatel till desserten! 

Efter bodegabesöket promenerar vi genom Jerez, en välmående 
stad med låga hus och breda gator. Det stora torget är kantat av 
restauranger, i mitten står en stor karusell som drar igång först när 
mörkret lagt sig.

La Cruz Blanca är en opretentiös gourmetrestaurang mitt i stan. 
Här serverar man både tapas och större rätter, men allt görs på ett 
avslappnat sätt utan att man för den sakens skull tummar på kva
liteten.  En krispig sallad på mango och melon med tunna skivor 
friterad ibericoskinka och mjuk lätthalstrad gåslever får smak
lökarna att slå volter av lycka. Den getostgratinerade bruschettan 
med nötter och honung får en extra skjuts av en liten hög karamel
liserad rödlök och en perfekt grillad oxfilé briljerar i sin sås gjord 
på Pedro Ximénes. 
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Mysigt boende:
La Casa grande, Arcos de la Frontera. enkelt men charmigt 
hotell i morisk stil. gemensam terrass med fantastisk utsikt. dubbelrum från  
95 euro/natt.  
www.lacasagrande.net
Parador, Arcos de la Frontera. i det pampiga parador mitt i historiska  
kvarteren i Arcos finns en öppen innergård med porlande vatten och öppen  
himmel. rummen är enkla men generösa i storlek. dubbelrum från  
142 euro/natt. 
www.parador.es
La casa del Califa. ett litet och personligt hotell i gamla vejer de la 
frontera. flera rum har jacuzzi. dubbelrum från 98 euro/natt.  
www.lacasadelcalifa.com

Äta gott:
La Cruz Blanca. informell tapasrestaurang med gourmetambitioner.  
tapas från 3 euro/st, huvudrätter 12–25 euro. Calle consistorio 16,  
Jerez de la frontera. www.lacruzblanca.com
La Brasa de Sancho. tapas, kött, fisk och skaldjur tillagade över kolgrill 
mitt i gamla vejer. uteservering på terrass med fantastisk utsikt över byn från 
ovan. Calle Sancho iv el Bravo ,n1, vejer de la frontera.
www.labrasadesancho.es
Meson los Murales. traditionell tapasbar med en lång meny att välja 
på. granne med kloster där man köper kakor av nunnorna genom en lucka 
i dörren. plaza Boticas, Arcos de la frontera.
El Jardin del Califa. Mix av arabiskt och spanskt i en skön miljö.  
huvudrätter mellan 15–30 euro. plaza de españa, 16, vejer de la frontera.
www.jardin.lacasadelcalifa.com

tApAS & Sherry i AndAluSien

 ”hejquo eos non et aut qui illores magnit ut voluptiasse  
volorat quibus audae aspeliati” 


