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Mästerkocken Bocuse
Så åter till Paul Bocuse. Den mästerkock 
som av många anses som 1900-talets 
störste och som avled 2018. Utmärkel-
sen Bocuse d’Or är en av de finaste i res-
taurangvärlden. Denne man har verkli-
gen satt sin prägel på Lyon. Här finns 
också den exklusiva restaurangen Paul 
Bocuse, känd över hela världen. Sma-
kar det så kostar det och vi kände inte 
att vi hade tillräckligt med anledningar 
att göra ett nerslag här just nu. Men det 
kan bli fler tillfällen. Däremot besökte vi 
Les Halles de Lyon – Paul Bocuse. En 
mycket trevlig upplevelse. En stor salu-
hall som ligger nära järnvägsstationen. 
Här kan man njuta av diverse läckerhe-
ter. För den som har eget hushåll går det 
bra att shoppa loss och ta hem. För oss 
andra finns många härliga lunchrestau-
ranger med mängder av läckerheter. Jag 
tror aldrig att jag har ätit så goda ostron 
någon annanstans. Lite förvånande ef-
tersom vi inte befinner oss vid havet. 

alla kategorier kunde jag inte ana. Det 
överträffade faktiskt våra förväntning-
ar. Men det är inte bara mat som gäller. 
Lyon är också klassad som världsarv av 
Unesco. Här finns det mycket att upple-
va och njuta av.

Möt morgondagens stjärnkockar
För att få en riktigt bra start på vår två-
dagarstripp hade vi bokat bord på L´In-
stitut, som ligger centralt vid det vackra 
torget Place Bellecour. Restaurangen 
drivs inom ramen för Paul Bocuse In-
stitut och leds av Chef Cyril Bosviel. Till 
sin hjälp har han elever från elevskolan, 
morgondagens stjärnkockar och restau-
ratörer som kommer från hela världen. 
Det märks direkt att det är ungdomar 
med höga ambitioner. Allt ifrån mottag-
andet, placeringen vid bordet, servicen 
och inte minst maten. Typen av res-
taurang benämns Bistronomique. Här 
kan man äta en högklassig lunch till ett 

Film- och miniatyrmuseum 
i världsklass
Nu är det ju inte bara mat som gäller i 
Lyon. Det finns mycket intressant att se 
också. Att bara promenera i gamla stan 
är en upplevelse i sig. Något som dök 
upp för oss var Musée Miniature & Ci-
néma. Vi valde att gå in och det ångrar 
jag inte. Den delen som handlade om 
film tyckte vi var lagom intressant, men 
det är en smaksak. Att film har en egen 
plats här kan bero på att det var i Lyon 
som bröderna Lumière uppfann filmen. 
Miniatyrdelen däremot fångade oss to-
talt. Flera rum med fantastiska miljöer 
gjorda i miniatyr. Så välgjort i alla detal-
jer. Hit kommer vi tillbaka nästa gång.

Kvarterskrog att återvända till
Nu åter till maten. I Lyon kallas en ty-
pisk kvarterskrog för Bouchon och av 
dessa finns det gott om. Här serveras 
lokala specialiteter. Jag tror att många 
är bra och prisvärda. Vi valde, att, efter 
lite efterforskningar, besöka Bouchon 
Tupin. Det var ett fynd. För 21:50 euro 
fick vi varsin trerättersmeny och en pot 
Lyonnais, en 46-centiliters vinflaska, 
för 14 euro. Gott, vällagat och rikligt. Ett 
välbesökt ställe, varmt, välkomnande 
och hög puls.

Titta ut över staden
Med så mycket mat i magen gäller det 
att röra på sig och gärna tillryggaläg-
ga många steg och gärna höjdmetrar. 

Vi har passerat Lyon många 
gånger.  

Men alltid avstått från att åka 
in i själva staden som känts svår 
att greppa och att det antagligen 
är knepigt att parkera. 

Med tiden har vi blivit allt mer 
nyfikna.  

Nu var det äntligen dags.

Vi tog tåget till Lyon

Tåget är fantastiskt, inga transferti-
der eller incheckningsprocedurer. 
Det finns gott om utrymme och 

upplevelsen av att åka genom landska-
pen är i sig inspirerande. Till Lyon tar 
det fyra timmar från Antibes. Du sätter 
dig bekvämt med ditt morgonkaffe och 
är framme lagom till lunch.

Att Lyon är ”gastronomins huvudstad” 
vet nog de flesta. Men att det finns ett 
så stort utbud av bra restauranger inom 

rimligt pris i en öppen och omsorgsfullt 
dekorerad miljö. Det är ett ställe där alla 
sinnen får sitt. Deras lunchmeny kosta-
de 39 euro och vi fick verkligen valuta för 
pengarna. Jag kände mig glad när vi gick 
därifrån. En riktig helhetsupplevelse.

Ett B&B med guldkant
Vi hade också valt att bo intill Place  
Bellecour, som är ett bra och centralt 
läge. Den här gången hade vi chansat 
på att boka ett bed & breakfast närma-
re bestämt Chez Madame de Bellecour. 
Det visade sig att vi hyrt ett rum i en 
gigantisk och ytterst intressant inredd 
bourgeoise-våning. Vi hade tillgång till 
stora delar av lägenheten och kunde för 
en stund känna oss som om vi tillhör-
de den franska aristokratin i början av 
1900-talet. Vår värd var en färgstark 
konstnär som levde ensam i denna gi-
gantiska våning. Hon var en spännande 
bekantskap.

Vi valde att ta oss upp till den vackra 
basilikan Notre-Dame de Fourvière. 
Den ligger på en kulle och vägen dit är 
ganska brant. Kyrkan är ett landmärke 
i staden och när du kommer dit har du 
en strålande utsikt över hela Lyon. I om-
rådet ligger också en gammal romersk 
amfiteater. Här är det konserter under 
sommartid. Det måste vara en stor upp-
levelse att komma hit då. Enligt uppgift 
kunde den gamla teatern ta emot upp till  
11 000 personer under sin storhetstid, 
nu vet jag inte vilken kapacitet den har. 

Lyon är Frankrikes tredje största stad. Från kullen Fourvière har man strålande utsikt med gamla stan och Rhône i blickfånget. 
Lite disigt just den här dagen men vi såg bra ändå.

Vardagsrummet i vårt ”bed and break-
fast” Chez Mme Bellecour. Det var bara 

att slå sig ner och njuta.

Paul Bocuse inramad av vinflaskor 
på ”L’Institut”. Här blickar han ut över 

restaurangen, gästerna och alla härliga 
ungdomar som arbetar här.

Nej, det här är ingen vanlig restaurang. Det är en skapelse i miniatyr. 
En av alla fantastiska miljöer att uppleva på film- och miniatyrmuseet. Så fina detaljer.

Gunilla Forsmark Karlsson
gunillafk@gmail.com

Efter vårt nerslag i Lyon fortsatte vi med 
tåget till Paris. Men Lyon passar också 
perfekt som eget resmål. Som sagt fyra 
timmars tågresa, bekvämt och smidigt. 
Staden har mycket som lockar och vi har 
bara skrapat på ytan. Lyon är också känt 
för sin sidentillverkning och det finns 
ett stort utbud av mysiga butiker. Och 
matupplevelsen går att köra i repris. För 
oss var det inte sista gången.


