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Les Chênes Verts
Rte de Villecroze, Tourtour

Tel. 04 94 70 55 06 - www.leschenesverts.fr
Öppen för lunch och middag alla dagar utom tisdag
och onsdag, stängd i juni och första halvan av juli.

Heimerson värdesätter om tips på bra krogar. 
Nås på staffan.heimerson@aftonbladet.se

Staffan Heimerson  - Foto: Marianne Pihl

Med Heimerson på krogen

Både by och mat
på hög nivå
Tourtour är en bergsby belägen mitt emellan det så for-

mella Draguignan och det vilda Aups. Från sitt läge på 
650 meters höjd har den en härlig och vid utsikt över 

Vars landsbygd och byn med 570 invånare är levande lands-
bygd med oljekvarn, stilig kyrka och två medeltidsborgar. Jag 
tror att en viktig sekvens i thrillern ”Schakalen” utspelades i 
Tourtour.

Det är inte konstigt att en sådan plats också har sin bygds all-
ra bästa krog, den enstjärniga Les Chênes Verts, som ligger 
gömd i vegetationen nedanför byn.

Det är en fördel för en krogkritiker att som lunchgäst ha med 
sig en konstnärinna, i det här fallet Ylva Spendrup, ty natur-

ligtvis var det 
hon, som med 
sina tränade 
ögon kollade in 
landskap och färgsättning.

”Här har vi”, sa Ylva, ”vad det är som gör Provence så trevligt. 
Evig grönska. Titta, mitt i vintern och allt är grönt.”

”Just det”, sa jag för att bevisa mina franskkunskaper. ”Kro-
gens namn betyder De gröna ekarna.”

”Och då”, smashade Ylva in slutrepliken, ”är att veta, att ekar-
na är   j ä r n e k  - och det är de, som är gröna året runt.”

Hur som helst bidrog synen av dem genom fönstren till triv-
seln, som redan var stor i den intima matsalen med dess 
myckenhet av god konst.

Ännu större var den, när vi fått maten, med 
omsorg vald från en jättestor meny med bl a en 
avsmakningsmeny för (bara) 58 Euro. Det var 
den vi tog - efter att en stund ha dreglat över 
tryffelmenyn för skräckinjagande 145. 

Detta är åstadkommet av den modernt skäggi-
ge, unge köksmästaren, Benoît Fauci, som över-
tagit krogen och fått behålla sin föregångares 
åtråvärda Michelinstjärna. Raskt marscherat 
för en 26-åring som sedan han var 16 år gam-
mal jobbat sig upp genom stjärnkockarnas kök.

Ylvas make Richard Ohlson sa: ”Vad jag fäster 
mig vid är mångfalden. Här finns ju allt.”

Jag bad Monsieur Fauci att beskriva sitt kök. Han sa: ”Tradi-
tionnel. Classique.”

Likadant med inredningen. Stolarna var brokadklädda, dukar-
na vita, servetterna stora, besticken i mängd, ny sked till varje 
rätt för att få upp såsen, etc. Servitörerna var svartklädda.

Bon. Det var bara att äta. Bland amuserna (de var många) 

fäste jag mig vid en pumpasoppa, garnerad med grädde vil-
ken i sin tur var beströdd med strimlad svart tryffel. Den var 
sensationen tills jag serverades en flodkräfta som låg på en 

kräftmousse och serverades med hackade grön-
saker al dente.  

Denna rätt  i sin tur överträffades, när jag fick 
ett ungt vildsvin (ett sådant heter marcassin; 
det visste inte ni heller innan, så härmed har ni 
alla fall någon nytta av att läsa det här sidan). 
Vildsvinsbitarna var en feuilleté, överbakade 
på gammaldags vis. Traditionnel. Jag prisade 
kocken för detta och han svarade: ”Ja, jag är 
inte modetillvänd.”

”Och rikligt”, konstaterade Richard. ”Men ändå 
så smått att man behåller aptiten.” Jag läste se-
nare en recension på nätet. Där användes ordet 
”välbalanserad”.

Så var det. Fotografen åt en risotto med Karljohanssvamp och 
en skiva tryffel och senare lammfiléer med puréer av skilda 
slag. Richard åt en suprème de canard, excellent regional ty 
såsen var kryddad med enbär och honung. 

Menyn upptog sex desserter och på något mystiskt vis tror jag 
att vi smakade dem alla.

Summa summarum: Denna krog lever verkligen upp till vårt 
motto: Värd en utflykt.


