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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på: staffan@heimerson.se  

Med Heimerson på krogen

En P-plats ljuva hemlighet:
Från trädgård till brädgård

I säkert 17 år hade jag hållit ögonen på Eric Maio. Jag var ny 
i bygden. Två gentlemen var hembjudna till oss på lunch. 
De kom inte. Efter två timmar ringde de: ”Vi körde vilse. 

Vi hittade er inte. Men, Staffan, vi hittade en helt fantastisk 
krog i era krokar…”

”…våra krokar? Vad vet du om våra krokar? Du som inte ens 
hittar hit.”

”Låt mig berätta. På det där snedstråket nedanför er backe 
över till den stora rondellen ligger en vårdad villa och jag tror 
att den kallade sig Auberge des Fontaines d’Aragon. Jag kol-
lade Guiden. En stjärna i Michelin. Fantastiskt, va?”

”Ja, om man ville slippa lunch hos oss. För övrigt är det skit-
snack. Vi bor på bondvischan. Vi kör inte med enstjärniga 
krogar.”

”Men snyggt. Gott.”

Naturligtvis gick det inte ett dygn innan jag var hos Maio och 
kollade.

Jo, stjärnan fanns. Vårdad villa i vitt. Elegant interiör. Väl-
kammad trädgård med snygg konst. Avancerad matsedel. Ele-
ganta bestick. Högtidligt värre. Dyrt. Fint som fan. 

Ett ställe - tänkte jag då - att   i n t e   trivas på. De äkta hjärt-
slagen saknades. Sällan är det såna krogar som prisas i Rivie-
ranytt.

Plötsligt en dag var Maio försvunnen. Stället sålt. De nya ägar-
na behöll stil och hög kvalitet. Men de förlorade stjärnan. 

Och Maio då? 

Han drog sig undan. Mera fokus på det vietnamesiska  
adoptivbarnet än på den eviga plågan att göra stjärnkunder 
nöjda.

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 

1
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4

Bô M by Eric Maio 
RD562 Plan Oriental, 83440 Montauroux 

(Le Plan Orientale, den ostligaste och trevligaste  
av Fayencedalens många köpcenter) 

Telefon 04 94 99 13 10 
www.eric-maio.com

Öppen måndag-lördag för lunch, torsdag-lördag även för middag.

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Men så en dag i fjol somras fanns Maio åter synlig i bygden. 
Jag skulle lämna blodprover vid Hälsocentralen som ligger 
vid en själlös P-plats mellan några småbutiker och ortens se-
naste gym.

Häpen sa jag: ”…men här ligger ju ingen krog…”

Jo. Det var det det gjorde. Jag parkerade framför skylten Le 
Bô M by Eric Maio (bô betyder ”pappa” på vietnamesiska). 
Jag snabbinspekterade. Minsann. Maio hade annekterat (eller 
hur överenskommelsen nu ser ut) fyra parkeringsrutor. Han 
hade gjort miljön en aning intim genom att ställa ut ett antal 
betongkrukor med blommor och hänga parasoller i hörnen. 
Den enkla mysigheten ökade, när jag sedan en bit in på hösten 
satte mig och med tårna sprätte i P-platsens asfaltgrus.
 
Inte förrän nu en tidig vinterdag kom jag äntligen in och fick 
se en inomhuskrog à la Maio. Enkelt är bara förnamnet: Om 
det förr var en trädgård var det nu en brädgård där planken 
inte räckt till. Det var en högrest lokal, säkert 15 meter. Brä-
derna reste sig, sällan av samma sort. Och som ett déjà vu, 
minnet av den första riktiga krogen i mitt liv. Mötet med den 
danska olydiga, surrealistiska, Tokanten i Köpenhamn, i taket 
hängde en motorcykel, eller var det en knallert, moppe. Hos 
Maio stod nu på en ribba under taket, en välhållen, pyntad 
gammal motorcykel.

Borden var brutalt sammanfogade skivor som lämpade till en 
sommarmarknad och stolarna var bara sällan sittbara.

Vid första sommarbesöket fastnade jag för utbudet av som-
martryffel och pasta. Pastan badade i en tryffelsås.  Och på den 
vägen har det fotsatt.

Men det var när jag på hösten provade Pigeon en croûte, in-
bakad duva fylld med spenat, tryffel och gåslever som gjorde 
att jag förstod att, Maio tagit med sig sin gamla receptsamling 
från sitt stjärnställe.

Den svarta skylten med den vitröda 
texten syns på långt håll där uppe vid taket.

Parkeringsplatsen som bytt funktion, bord med griffeltavla. Långt ifrån alla restauranger har en motorcykel på väggen. Den här har.

Godis att ta med sig hem. Le chef, le Bô Eric Maio.

Som förrätt är vi många som nu äter ett œuf basse tempéra-
ture, ett ägg med svamp eller en tartar på tonfisk (förätterna 
kostar 12-17 euro). De ”stora” varmrätterna kostar 19-24 euro, 
(utom den saftigt dyra duvan 37). Ostbrickan kommer i en söt 
liten trälåda. Trots att hela personalstyrkan inskränker sig till 
tre personer sker serveringen ganska raskt.

Dagens stjärngourmé, Janne Friedman följde med och prov-
smakade, lät sina ögon försvinna över utbudet i den inte sär-
skilt förväntade miljön. En tår av nostalgi. Han sa:

”Det här är en plats som lagar mat på riktigt.”


