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

Med Heimerson på krogen

I gränslandet mellan 
himmel och ännu högre

Jag tittade på fotografen och sa: ”Detta är väl på gränsen 
till …”

Hon avbröt: ”Ja, på gränsen till Italien.”

”Jag menade”, fortsatte jag, ”på gränsen till himlen.”

Jag firade, att jag just hade gjort strålande affärer. Jag hade i 
den namnlösa och inte helt charmiga lilla butik, som är res-
målet för tusentals Rivierasvenskar och från Menton räknat 
ligger 50 meter in i Italien, handlat … ja, ni vet. Priserna på 
vin, sprit och cigarretter är i denna Bordershop - som vi bru-
kar kalla Puttgarden - väsentligt lägre än i Frankrike. Mina 
inköp var stora och jag hade sparat tusenlappar. 

”Det ska vi fira”, sa jag. ”Här i gränslandet.”

Vi återvände till Frankrike och åkte en bit upp i berget, 20 me-
ter före gränsen, där vi fann världens fjärde bästa restaurang 
på den numera av många erkända listan The World’s 50 Best 

Restaurants. (De tre i topp är Eleven Madison Park - New 
York, Osteria Francscana - Modena och El Celler de Can Roca 
som ligger strax utanför Girona i Spanien. (En kalenderbitare 
noterar, att många länder finns med, som till exempel Peru, 
Singapore och Danmark. Men ingen krog från Sverige). 

Mirazur är sensationell. Jag har recenserat krogar i Sydfrankrike 
i mer än tio år och aldrig tidigare har jag kunnat uttrycka mina 
intryck med bara femmor. Jag tvivlar på att det åter ska ske.

Jag var skeptisk innan jag fick mitt bord på den högt belägna 
restaurangen med utsikt över Medelhavet. Menton är förvis-
so vackert och trivsamt. Men inte rikast, inte trendigt. Varför 
skulle denna kultiverade och vithåriga stad hysa vad som i 
världslistan är Frankrikes främsta restaurang?

Just good luck! Mauro Colagreco föddes för 41 år sedan i La 
Plata, Argentina. När han skaffat sig kockutbildning sa han 
sig: För mat är det Frankrike som gäller. Han fick jobb - och 
inspiration - hos Bernard Loiseau i Saulieu, sedan hos Alain 
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Mirazur 
30 Avenue Aristide Briand, Menton 

Telefon 04 92 41 86 86 
www.mirazur.fr

Öppen alla dagar för lunch och middag utom måndag och tisdag.  
På sommaren öppen även tisdag kväll. Vinterstängt halva december,  

januari och en vecka i februari. Gratis parkeringsplats finns.
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Passard och Alain Ducasse på deras trestjärniga krogar. Ar-
gentinaren dränktes i beröm och utmärkelser och tog över 
Mirazur 2006. Han har år för år vandrat uppåt i världslistan. 

Det skulle inte förvåna mig om den sparsmakade Guide Mi-
chelin snart ger honom en tredje stjärna. Men inte säkert. 
Kanske bedöms Colagreco som alltför personlig, för lite tradi-
tionell, och med sitt kök rotat i italiensk-argentinsk matkultur 
och internationalism. 

Det råder avspändhet, inte mattempels ofta så andäktiga 
stämning.

Jag smet efter en lysande måltid ut i köket. Ja, världen - men 
inte värden - var där! Bland annat två japanska kockar; detta 
förklarade Mirazurs smakfulla och fantasirika uppläggningar 
på behagfull japansk keramik. (Fotografen gick ner i spagat 
av lycka, när hon i personalen från fem nationer fann, att 
Mirazur har utbyte med hennes födelsestads, Växjös, restau-
rangstolthet, PM & Vänner).

I köket hade klistrats upp ett tänkespråk av Che Guevara: ”Vi 
är realister, vi strävar efter det omöjliga.” 

Matsalen är ljus och elegant, inte alltför stor. Borden är vack-
ra med massiv träskiva. Servispersonalen är klädd i avspänd 
elegans. 

Det finns flera menyer, den dyraste för  210 euro, några mer 
moderata för 160 och 110, samt till lunch på vardagar för 65 
euro. Det var den senare vi tog. 

Vår måltid inleddes med ett bombardemang av amuser:  
l) rödbetor med ostkräm, 2) en snigel på en bädd av mos-
sa, 3) karamelliserat fläsk, 4) en räka under en slöja av rova,  
5) en bit bläckfisk med tunt hyvlade rädisor, kryddat med kaffe 
(!), 6) en salt makron och 7) en liten grillad sardin, prydd med 
en blomma i munnen och serverad på en glänsande grå sten. 

Det var så grant, det var så lustigt, det var så eget och det  var  
i n t e  det nya franska köket. Colagrecos kök bygger på kon-
traster. 

Jag trodde det var amuse nr 8 som anlände, när det i stället 
var den förrätt som ingick i menyn, L’émietté de tourteau et 
gamberoni de San Remo, poudre d’hibiscus et voile de navet, 

Den diskreta entrén 
till Restaurant Mirazur.

Karamelliserat 
fläsk.

Ytterligare en canapé, 
en räka under en slöja av rova.

Den perfekta serveringen, 
representerad av Eva Glevarec.

Bläckfisk med tunt hyvlade rädisor, 
kryddat med kaffe.

Apelsinmarinerad seiche (bläckfisk), rädisor i palettens olika färger 
med stänk av kaffebönor.

småbitar av krabba och räkor, täckt av en slöja av rova. Det var 
ett konstverk presenterat på en grå keramiktallrik.

Som varmrätt hade fotografen beställt en apelsinmarinerad 
seiche, bläckfisk, och rädisor i palettens alla färger med stänk 
av kaffebönor. 

”Detta är ett Broadway på tallriken”, sa fotografen. ”Showbu-
siness!”

Själv åt jag anka från Challans med blåbär och gorgonzola. 

Min kommentar löd: ”Aldrig har jag smakat en så god canard. 
En kulturgärning.” 

Efterrätten var saffranskräm, apelsinsorbet och mandelskum. 
Espresson serverades i en konjakskupa. Löjligt! 

Menyn ändras veckovis, ibland dagligdags, och det enda ni 
kan räkna med är, att ni aldrig förr har ätit något liknande. 

Jag är redo att snarast åka till Puttgarden igen.


