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för att den var god och inte främst som botemedel på en sjuk-
dom. Från hovet och ut till allmänheten spred sig vanorna 
snabbt och snart blev dessa alkohol- och kryddstarka vätskor 
detsamma som ren och skär njutning. 

Elixir för ett långt liv
Ett av de äldsta ännu existerande recepten på likör i Frank-
rike dateras till 1605. Det finns ingen koppling till Proven-
ce eller Rivieran men med ålderns rätt måste drycken vara 
med i denna artikel. 1605 överlämnade nämligen marskalk 
d’Estrées ett gammalt recept på ett elixir av en okänd upp-
hovsman till bröderna i kartusianklostret Vauvert nära Pa-
ris. Receptet innehöll i stort sett alla kända medicinalväxter 
vid den tiden. Men det skulle dröja drygt hundra år innan 
en av munkarna lyckades tyda manuskriptet. Resultatet blev 
den 71 % starka Élixir Végétal de la Grande-Chartreuse, 
Chartreuselikör, som fortfarande säljs. Denna dryck äts med 
sked! 1764 tog man fram en alkoholsvagare variant, en grön 
Chartreuse, på ”bara” 55 % som av vissa anses ha fått sin färg 
av bland annat spenat, men man vet inte säkert – receptet är 
ju hemligt. Idag finns flera olika typer av Chartreuse och med 

Sprit, socker och naturliga eller syntetiska ämnen är 
idag basen för en likör och de första likörerna bestod 
av bland annat örter, rötter, frukter och frön som an-

vändes som läkemedel och som hade urlakats i sprit. Dessa 
läkedrycker var ofta bittra men med socker och söta frukter 
blev de lättare att få ner. Katarina av Medici är den som har 
fått äran av att ha introducerat inte bara det italienska köket 
i Frankrike utan även den italienska hovseden att omvand-
la de bittra läkedryckerna till rena godiset. Vid hennes hov 
drack man gärna den sötade och därmed goda starkspriten 

Bli upplivad av den sydfranska aperitifen Rinquinquin - det lovar både ryktet och namnet. Foto: Wikimedia

Den 71% starka ursprungslikören 
för Chartreuse dricks inte, den äts 
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En kärlekssaga med lyckligt slut 
ledde till den sydfranska vermouthen 
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Kartusianmunkarna i klostret ”La Grande-Chartreuse” har i århundra-
den bevarat det hemliga receptet för Charteuselikörerna. Men bara två 

av munkarna har tillgång till själva receptet. Foto: Wikimedia

Berusat sig har människor gjort i flera tusen år. Att 
laka ur smakämnen med sprit i syfte att förbättra 
hälsan är däremot bara några hundra år gammalt. 
Tack vare Katarina av Medici blev de annars bittra 
läkemedelsdryckerna rena godisprodukterna, vilket 
vi fortfarande njuter av. Även om vi kanske inte tror 
på de läkande krafterna längre gör den goda smaken 
samt en och annan kärlekshistoria de sydfranska 
dryckerna inte mindre attraktiva – snarare tvärtom.
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olika alkoholstyrka, men endast två nu levande människor 
vet exakt vad dessa drycker innehåller; kartusianmunkarna 
Dom Benoît och broder Jean-Jacques.

Receptet som hemlighölls av kartusianmunkarna hamnade 
efter franska revolutionen på avvägar. En apotekare i Greno-
ble hade kommit över det, men när Napoléon krävde in alla 
recept på mixturer i landet så lämnade apotekaren plikttro-
get in det till myndigheterna. Men med alla ingredienser och 
den svåra framställningsprocessen lämnades receptet tillba-
ka eftersom det ansågs omöjligt att tillverka efter anvisning-
arna och till slut fick kartusianmunkarna tillbaka sin hemlig-
het. Munkarna gav drycken namnet ”elixiret för ett långt liv”.

Sedan 1970 framställs likören av ett sekulariserat bolag, 
Chartreuse Diffusion, men kartusianbröderna får fortfa-
rande utdelning från verksamheten och de har överinseen-
de över processen. Dessa munkar bor på det stora kartusi-
anklostret, La Grande-Chartreuse, i Chartreusemassivet 
utanför Grenoble. Chartreuse heter Cartusia på latin så där-
ifrån har vi det svenska namnet kartusianmunkar.

Kärlekens seger för fröken Noilly och herr Prat 
Släkten Noilly var en känd familj av hög social rang i södra 
Frankrike under 1800-talet. Familjefadern vid den här ti-
den, Joseph, hade 1813 tagit fram en torr vermouth gjord på 
många olika örter. Vermouthen var uppskattad, men hade 
inte riktigt slagit igenom. Joseph hade en son, Louis, som var 
känd för sin vänlighet och sitt öppna sinne. En dag när Lou-
is kusk, Claudius Prat, var nedstämd av kärleksbekymmer, 
bad Louis honom att berätta vad som hänt för att se om han 
kunde hjälpa honom. Claudius berättade då att han var djupt 
förälskad i en ung kvinna från en högt uppsatt familj och att 
hans låga sociala ställning gjorde det omöjligt för dem att 
gifta sig. Claudius bekräftade att kvinnan var lika förälskad 
i honom som han i henne. Louis såg inga problem med det 
alls. ”Enlevera henne och tvinga hennes far att acceptera ett 
äktenskap” var hans idé. Claudius blev glad och beslöt att 
följa rådet. Samma kväll enleverade han då sin älskade Anne 
Rosine Noilly, dotter till hans arbetsgivare Louis Noilly – fa-
dern hade ju själv kommit med idén! Louis Noilly ställdes 
inför fullbordat faktum och godkände att Claudius och Anne 
Rosine fick gifta sig 1844. Men för att hjälpa de unga tu på 
traven lät han svärsonen komma in i ledningen för firman 
och senare även bli delägare. 1855 fick firman namnet Noil-
ly Prat. Tyvärr dog Claudius redan 1859 och Louis några år 

senare, men Anne Rosine drev bolaget vidare med mycket 
lyckat resultat. Bolaget tillverkar sin vermouth i Marseillan 
väster om Montpellier.

Rinquinquin
I södra Frankrike måste apéritifen Rinquinquin nämnas. 
Detta persikovin användes först för sina terapeutiska egen-
skaper och namnet kommer från ordet requinquer som be-
tyder att ”pigga upp/liva upp”. Och drycken är uppiggande! 
Basen är persikoblad som fått dra i starksprit och i vitt vin 
från Luberon. Därefter tillsätts rörsocker. Vinet dricks som 
aperitif, gärna med lite is. Det passar också till gåslever, foie 
gras. Rinquinquin fanns redan på 1700-talet och det är känt 
att markis de Sade begärde ett par flaskor av sin hustru när 
han satt fängslad 1783. Han behövde ju piggas upp när han 
inte längre fick utlopp för sina sadistiska lekar. Om hustrun 
verkligen förbarmade sig förtäljer däremot inte historien.

Vin d’orange
Apelsinvinet, vin d’orange, är en typisk provensalsk likör 
som många gör på egen hand hemma. På 1700-talet ansågs 
drycken som kanske den mest hälsosamma av alla kända li-
körer - åtminstone i Provence. Det finns många olika recept 
på Vin d’Orange. Själv använder jag pomeransskal, lite skal 
från apelsin och citron, ren starksprit, rosévin, socker och 
vaniljstång. Andra kan göra drycken på vitt vin istället för 
rosévin och det finns recept där man tillsätter lite kanelstång 
och muskotnöt. Den dricks kall som aperitif och självklart är 
det sant att den är hälsobringande.

Klosterlikör från Lerinsöarna
På ön Saint-Honorat följer munkarna den nu flera hundra 
år gamla traditionen med tillverkning av sötade medici-
naldrycker med hög alkoholhalt, det vill säga likörer. Man 
kan köpa dem i deras butik i anslutning till klostret. Det se-
naste tillskottet kom 2005 och är en likör som påminner om 
den italienska citronlikören Limoncello men som här har 
blivit mindre alkoholstark (endast 25 %) och mindre söt än 
sin italienska ”kusin”. Den görs på skal och saft från ekolo-
giska citroner från Menton. Namnet har man fyndigt döpt 
till Lérincello efter ögruppens namn, Lerinsöarna. Är den 
hälsobringande kanske du undrar? Varför inte? Prova!


