
Bergtakandi og søguligi Ronda Riofrio, kaviarur 
... og Gordon Ramsey

Á túrinum steðga vit á í Riofrio, har tey ala 
styrjuna, sum í dag gevur heimsins besta kaviar. 
Onkur hevur kanska sæð sendingina, har Gordon 
Ramsey vitjar Riofrio. Vit sleppa eisini at smakka 
eitt lítið sindur av kaviarinum saman við einum 
glasi...men bara eitt sindur, tí hetta er ein hin 
dýrasti maturin í allari verðini ☺

banderilleros - standa og renna heldur enn at 
sita á rossum. Her í Ronda nýttu teir eisini á 
fyrsta sinni ‘muletuna’ – reyða kappan, sum 
matadorurin brúka seinastu løtuna, og sum í 
dag er ímyndin av tarvafikting.

Ronda var fyrsti býurin í seinasta muslimska 
kongaríkinum Granada, sum í 1485 fall fyri 
katolikkunum – sjey ár, áðrenn seinasti kaliffurin 
varð noyddur at fara úr Alhambra.

Katólski herurin megnaði at oyðileggja hjólið, 
sum kristnir trælir vundu fyri at heysa vatn upp 
til Ronda úr ánni 60 metrar niðanfyri býin. Vit 
vitja vatnveitingina, og tey raskastu sleppa at 
ganga oman trappurnar í teirri 60 metra djúpu 
smoguni inni í klettinum. 

Sí prísin í serliga prísskjalinum.

Ronda er ein lítil sermerktur býur í Malaga-
provinsinum, bygdur rættiliga snipst við eina djúpa 
gjógv millum “nýggja” býarpartin frá 15. øld og 
gamla partin frá maurisku tíðini. Ferðslan millum 
býarpartarnar fer enn eftir teirri bergtakandi 
Puente Nuevo (nýggju brúnni). Hendan sonevnda 
nýggja grótbrúgvin stóð í gerð í 40 ár, áðrenn hon 
varð tikin í nýtslu í 1793.

Sjálvur Julius Caesar, keisari, lýsti fyri tveytúsund 
árum síðani Ronda sum bý. 

Eyðkendasti bygningurin er gitni tarvaringurin, Real 
Maestranza – ein hin elsti og vakrasti í øllum 
Spania. Hann varð reistur í 1785, teknaður av Jose 
Martin Aldehuela, sum eisini teknaði brúnna.

Ronda verður mettur sum vøggan hjá nútíðar 
tarvafikting. Her orðaðu víðagitnir tarvafiktarar 
nýggjar reglur fyri fiktingina, har nakrir av 
toreadorunum – matadorurin og teir sonevndu


