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Le Bistrot du Paradou
Le Paradou, 57 Avenue de la Vallée des Baux, 

13520 Paradou, tel. 04 90 54 32 70
Öppen tisdag - lördag för lunch och middag, stängd julhelgen

och en vecka i slutet av maj. Facebook: Bistrot du Paradou 

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

Staffan Heimerson  - Foto: Marianne Pihl

Med Heimerson på krogen

Ett vällustens tempel 
med en enda rätt
Det jag nu ska säga låter banalt i överkant och ger er an-

ledning att anmärka: Aha, nu ska krogkritikern spela 
anspråkslös och folklig. Det går vi inte på.

Men gör det. Jag ska nämligen om en landsvägskrog - enkel 
men originell, idyllisk och skonad från inredningsarkitekter, 
mysig men aningen jäktad - säga: 

Här serverades den godaste måltid jag ätit i år!
 
Så är det.  

Humöret var på topp redan när jag anlände, ty jag hade bilat 
över de granna, grå och knotiga Alpillerna, som ju är en mi-
ni-bergskedja mellan Avignon och Arles. Den sticker ut från 
Alperna och Luberon med en högsta topp om 498 meter och 
på serpentinvägar hade jag genom obebyggd men välkrattad 
mark färdats bland pinjer, olivlundar och vingårdar.  

Åter nere på slättlandet, 18 km nordost om Arles, i en allé av 
plataner, fann jag det förtjusande beige-rosa värdshuset. Det 
har en atmosfär av det omskrivna Colombe d’Or i Saint-Paul-
de-Vence, konstnärligt och kosmopolitiskt och dominerat av 
stammisar. Jag tror, att jag från ”Ett år i Provence” minns att 
Peter Mayle prisat krogen.

Men på Paradou slipper vi 
Colombes lyx och pretto. 
Michelins inspektörer har 
aldrig gett Paradou mera än en enda 
korslagd kniv och gaffel - och de är inte i rött och har 
ingen Bib-gubbe och absolut ingen stjärna. Men inspektörer-
na säger: ”Det här härliga stället med sina blå fönsterluckor är 
en lokal institution. Här serveras läckerheter …”

De tillägger: ”Men märk väl, det finns bara en ’dagens’ på me-
nyn. En enda. Och inget annat.”

Just det. Matsedeln är brutalt enkel. Tisdag: kalvhuvud eller 
lamm. Onsdag: kanin. Torsdag: Bressehöna. Fredag: aïoli 
(varvid inte bara menas vitlöksmajonnäs utan den proven-
salska  r ä t t e n   aïoli garni med ingredienser som kokt torsk, 
sniglar, fänkål, lök med kryddnejlikor, kokta morötter, hari-
cots verts, kronärtskockor,  kokt potatis, hårdkokta ägg i  en 
storslagen uppläggning). Lördag: lamm 

Detta var inte valfrihetens samhälle.

Matsalen tar 60 gäster som sitter - förväntansfulla! - på 
gammaldags barstolar vid spegelblanka zinkbord. Bardisken 
är oändlig. Stammisarna har the chattering class’ diskreta 

charm och det pratas mellan borden. Kyparna, självmedvet-
na och effektiva, ilar mellan matsalen och det moderna rost-
fritt-glänsade köket.

I ett försök till poesi skriver jag i reporterblocket: I detta väl-
lustens tempel sprider sig ett välbehag …

Ja. Men det skapar ett dilemma för krogkritikern. Ska en krog 
som denna klassificeras som ”vardag” eller som ”fest”? En etta 
eller en femma? Svar: både - och. Men jag fegar ur och det blir 
en trea. 

Och kan man säga - som jag gör - att maten håller yppersta 
klass, om det vänder sig i magen bara du hör ordet kalvhuvud, 
tête de veau? Det låter ruggigt. Den klassiske Hagdahl hade 
recept på kalvhuvud med persilja i sin kokbok från 1879 och 
Jolo har skildrat hur Fritiof Nilsson Piraten tvingade honom 
att äta det. Kalvhuvud som rätt består av köttbitar ur huvudet, 
ofta inbäddade i mycket fett. Tillagningssätten är otaliga. Ofta 
serveras rätten à la vinaigrette efter att först ha förvällts och 
kokats i en vit sås eller med potatis, morötter och purjolök i 
en buljong.

Nu var det emellertid onsdag. Kanin. Men först efter förrätten 
som var tunt skivade, lätt grillade auberginer i olivolja och ser-
verade med en tomatcarpaccio. Standarden var därmed satt. 

Kaninen kom i form av ett kraftigt och saftigt, likblekt men 
smaskigt lår, insvept i lättrökt bacon, serverad med färsk 
hemmagjord tagliatelle och ugnsbakad tomat. Okej, jag vet att 
jag använder klyschan alltför ofta men här är den oundviklig: 
vi mötte ett enkelhetens raffinemang. 

Det var Provence upplagt på en tallrik och det var så bra att 
mina ögon tårades.

Osten kom på en stor bricka som sattes på gästens bord. Vi 
var betrodde att med skamlös nyfikenhet ge oss på åtta lokala 
härligheter. 

För efterrätten gällde fritt val, de vanliga franska delikates-
serna baba au rhum, crème caramel och andra. Vi valde en 
sorbet dränkt i en marc, just så livsfarlig som vi hoppats.

Det goda vinet och kaffet ingick i 47-euromenyn. 

Patron, Monsieur Vincent, kollade sedan dagskassan och gick 
ut och satte sig nöjd under platanerna, där han med några by-
bor drev en Club Cuba, rökte Havannacigarrer och drack åld-
rad rhum. Naturligtvis var vi välkomna att smaka. 

Jag ska snart åka tillbaka. En torsdag. För Bressehönans skull. 


