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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

Mördande snobbigt - men 
bykaféet räddade mig

I första kapitlet sätts scenen: ”La Uliva var, trots sin uteblivna 
skrytfaktor, en kulinarisk institution med franska Rivierans 
längsta väntelista. Här, bakom seniga pinjeträd i bergen ovan-

för Nice, rådde tradition, diskretion och något som i ett välrenom-
merat gourmetmagasin hade kallats för naturminimalism…”

Låter som en krog som Heimerson bör kolla, va?

Nja, tveksamt. Ty bara tjugotre sidor senare, när bokens hjäl-
tinna, den kvinnliga kriminalkommissarien Luppi SMSar om 
förstärkning, lyder det: ”Èze. Rhododendron från paradiset. 
Och mordoffer. Skynda.”

Krogen La Uliva finns alltså inte i verkligheten. Påhittad som 
spelplats i en nyutkommen deckare, ”Aldrig glömma” av den 
Nice-besatta kvällstidningsreportern Britt Peruzzi, med kre-
dibilitetsstärkande italienskt blod i ådrorna. Betyg: bättre än 
Marklund, mycket bättre än Läckberg.

Det granna, gröna Èze, med 2 300 invånare dramatiskt be-
läget på en klippa 429 meter över havet vid det luxuösa 
Beaulieu-sur-Mer och ryska oligarkkolonins St-Jean-Cap 
Ferrat, är ju på samma sätt som St-Paul-de-Vence - med 
medeltidsarkitektur, trängsel och svett, stillös turism, pot-
terier och gallerier sida vid sida i trånga gränder - en plats 
att undvika. 

Èze har morisk bakgrund och tack vare Friedrich Nietzsche 
också en kulturell stämpel: den tyske filosofen skrev här tredje 
delen av Sålunda talade Zarathustra.

Båda byarna är magneter. Och jag ville se om det fanns före-
bilder till detektivromanens fiktiva krog. 

Och, de finns. Den mest uppenbara är La Chèvre d’Or. Hotel-
let är en välbevakad fästning, i Michelinguiden beskriven som 
”ett paradis på jorden … ovan havet”. Det har två restaurang-
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Gascogne Cafe
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er, den ena krönt med två stjärnor och orden ”kreativt kök och 
lyx”, den andra som ”provensalsk och romantisk”.

Låter bra. Men, men, men. Finkrogen tar ungefär 250 euro för 
sin menu, på bakfickan slipper man undan med ”bara” 100. 
Jag behövde inte bestämma mig för att fly. Den Gyllene Geten 
fixade detta. Jag möttes nämligen av en ovänlig valet-pojke i 
18-årsåldern: ”Vad vill ni?” 

”… att ni tar hand om bilen så klart”, svarade jag.

”Har ni reserverat bord?”

”Nej. Men …”

”Då har ni inte en chans. Allt är bokat … se till att inte stå i 
vägen här.”

Det var så jag i stället hamnade på Gascogne Cafe tvåhundra 
meter ner, vid byns hårdtrafikerade rondell längs Grand Cor-
niche. 

Caféet var bykrogen intill en byggarbetsplats som flitigt an-
vände sina pneumatiska borrar; det behövdes ingen bandad 
musik ur väggarna Pappersservetter vid borden på trottoa-
ren. De lokala 06-bussarna rullade fram några decimeter från 
mina nypressade sommarbyxor.

Byfånen satt vid bordet intill mitt. Han rökte, drack öl och 
sjöng franska schlagers i varierande ordning.

Folkligt och franskt, festligt och fullspikat. Och då ju detta ut-
spelades i vårt Frankrike fanns ingen anledning att misstro 
köket. Det är ju så, att när de flesta krogar numera serverar 
konceptuell, tillgjord mat vårdas farmors gamla recept från 
fransk tradition på dessa enkla ställen i industriområden, ut-
anför sjukhus och kring byars köpcentrum.

Gascogne levde upp till detta. Det äkta franska köket fanns 
kvar. Duva med ratatouille, sole meunière med ångkokt pota-
tis, poulet rôti, entrecôte de boeuf de montagne, chokladtårta, 
etc. I nödfall fanns nitton sorters pizza.

Det fanns två menyer, en trerätters för 28,90 euro, det var den 
vi tog, samt en enklare med två rätter, förrätt och varmrätt, 
alternativt varmrätt och efterrätt, för 16,90. 

 Eze, den medeltida byn
som ligger som ett örnnäste

uppe på sin klippa 
429 m över havet.

Liten ceasarsallad, 
en klassiker som smakar som den ska.

Vår glade servitör i samspråk 
med lokala stammisar.

Chokladtårtan med sin stora klick 
vispgrädde.

Kyckling och perfekt polenta 
tack vare parmesan.

Fotografen valde en liten Ceasarsallad, som ju är dominerad 
av kyckling och krutonger och smaksatt av ”hemligstämplad 
dressing”. Godkänd. 

Själv åt jag måltidens sensation, gros oeuf de poule poché par-
fumé à la truffe. Mycket gammalmodigt och nostalgiskt (Paris 
1960). Och gott. Det rör sig om ett pocherat ägg inneslutet i ett 
väldigt hölje av gelé och garnerat med krämig tryffel. Tryffeln 
var pricken över i.

Fotografen valde - oorginellt - som varmrätt en kyckling med 
parmesansmaksatt polenta. ”Jättegott”, sa denna dam som 
normalt inte gillar polenta.
  
Min varmrätt var gambas med fregola sarda, tigerräkor med 
pyttesmå, gula sardinska bönor, och skaldjurssås. 

Som efterrätt åt vi det enda som krögaren Michel hade kvar, 
chokladtårta med vispgrädde för ett helt kompani samt hal-
lonsås.

Ett ställe där du blir mätt... och glad!


