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

Med Heimerson på krogen

I örtagården minns vi, 
utan saknad, den vilda tjuren
Det finns goda skäl att någon gång varje år göra en ut-

flykt till den fascinerande vildmark som heter Camar-
gue och är belägen bara två och halv timmes bilresa 

från Nice. Alla årstider duger.

Det platta, vilda, blöta, exotiska Camargue, stort som Öland 
ungefär och omslutet av Rhônes flodarmar. Ett naturvilt träsk- 
område känt för sina svarta tjurar, rosa flamingor, vita hästar, 
franska cowboys, risfält och väldiga saltberg vid étangerna. 
På deltats sandbankar kör fyrhjulsdrivna jeepar omkring och 
i Saintes-Maries-de-la-Mer, romernas huvudstad, finns deras 
skyddshelgon Svarta Sara. Camargue är även mysiga ridturer 
med Evert Taube-romantik viskande i vassen.

Men maten?!

Hungern har genom åren botats av att vi på charmlösa krogar 
i Camargues byar ätit taureaux, alltså köttet från det nötkre-
atur, Bos taurus, som är Camargues stolthet, stridstjuren. Ja, 
vild. Och seg. Och slarvigt stekt eller grillad. Utspisa turisten, 
räkna dagskassan.

Men tack vare La Chassagnette bjuder sedan en tid tillbaka 
Camargue emellertid på kulinariska sensationer. Min måltid 
där är årets hittills bästa krogbesök.

Stålblankt kök 
La Chassagnette ligger mitt i vildmarken. Den ägs av en 
kvinnlig schweizisk konstsamlare med intressen på många 
håll i världen. Det var i begynnelsen ett bergerie, en fäbod 
som gav skydd åt djur och herdar. Huset har vuxit i om-
fång, rymmer ett stålblankt kök och en vinterträdgård med 
mysiga antikviteter. Största delen av året spisar man vid 
rustika jättebord under plataner och i mullbärsträds ved-
erkvickande skugga. Alla sitter vi på gammaldags franska 
trädgårdsstolar. 

Utanför denna pergola tar en enorm köksträdgård vid, två 
tunnland, den största någon krog i Frankrike har. Den vår-
das av fem trädgårdsmästare och när jag promenerade bland 
sängar av sallad och zucchini, tomater, gurkor, paprikor, ört-
kryddor och bär mötte jag överträdgårdsmästaren, Claude 
Perni. Han sa: 
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La Chassagnette 
Camargue, route du Sambuc , D 570 och D36,  

17 km syd Arles,  Tel. 0490-972696 
www.chassagnette.fr

Öppen för lunch alla veckans dagar, för middag torsdag, fredag,  
lördag samt kvällen före en helgdag samt sommartid även för middag.  

Parkeringsmöjlighet: stor egen p-plats.

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

”Vi gör det enkelt för oss. Varje morgon skördar jag bara det 
som är perfekt moget. Inte en dag för tidigt, inte en dag för 
sent. Vi bär in våra korgar till köket och chefen Armand Arnal 
som bestämmer hur våra grönsaker används.”

Jag erkänner att även om miljön var ljuvlig var jag skeptisk 
till Monsieur Arnals ambitioner. Ty i Guide Michelin, som 
gett honom en stjärna, får krogen karakteristiken: ”Cuisine 
moderne, tendance”. Modernt och trendigt. Det är ju beskriv-
ningar som får oss alla att tänka på Södermalm – och fly.

Rubriks kub 
Men lugn. Visserligen var menyn tjock och obegriplig. Det var 
som att försöka lösa Rubiks kub. 

Okej, med tiden förstod vi att vi kunde välja mellan tre olika 
menyer: 55, 75 och 85 € men inte hur många rätter vi fick välja. 

Än sen då! För nu hände grejer. Det kom en amuse. Liten, 
liten. Men skarp. En mousse på gurkmeja och sesamfrön. Det 
var en pick-me-up. Det kom ytterligare amuser: nu rödbets-
mousse, zucchiniblommor, torskmousse med en Brandade de 
Nîmes, lika med potatis i brandadeform. Ni ser: en explosion 
i bio och eko och jag kände mig mycket trendig.

Förrätten kom. En mousse de courgette och en liten friterad 
bit courgette kryddad med mynta. 

Härlig örtkryddning 
Sedan en höjare. Ceviche gjord på daurade, nästan genomskin-
lig gravad fisk, serverad med persiljemousse, purjolök och en li-
ten lila blomma. Jag kände vitaminerna dansa tango i munnen. 

Därefter serverades en daurade med haricots verts, fänkål 
och majs i en buljong gjord på gula tomater och basilika. Jag 
noterade att majsen var al dente. Rätten var lätt som en fjäder. 

Chefsträdgårdsmästaren 
Claude Perni (det finns totalt fem 
trädgårdsmästare) med en del av 

dagens skörd.

“Amuse” med sesamröra och bröd bakat 
på camargueris.

Ansvarig för vår läckra lunch var Benoit 
Mazoyer, “Second de Cuisine”.

En riktig höjdare! “Ceviche” med potatis, 
purjolök och saltinlagd citron.

Bland många originella inredningsdetaljer, brickbord 
från Svenskt Tenn i Stockholm.

En smekande lätt rätt. “Daurade” med bönor och majs.

Glada miner i köket. 
“Le chef” Armand Arnal var inte på plats vid vårt besök.

Dessert i form av yoghurtmousse med hallon och shisosorbet.

Fikon som biroll 
Slutligen kom den verkliga höjdpunkten, caviar d’aubergine 
& figue marinée, pigeon des Costières, vrai jus au sancho. Jag 
uppskattade särskilt att duvan inte var ett elegant men mi-
nimalt tillbehör. Duvan var rättens huvudrollsinnehavare: ett 
stort stycke av detta ljuvliga kött med aubergine, chips och 
fikon som birollsinnehavare.

Efterrätten var en yoghurtmousse.

Nu till det bästa: måltiden var i alla sina delar resultatet av en 
filosofi. Den var inte knäpp. Den var sensuell, smakfull och 
utan effektsökeri.


