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Julia Child bodde i Paris under pe-
rioden efter andra världskriget och 
fängslades av den franska mat-

lagningskonsten. Hennes ambition var 
att förmedla den här kokkonsten  till i 
första hand amerikaner men även till 
andra. 

Hennes hus i Plascassier, mellan Grasse 
och Valbonne, är idag en plats för mat-
lagningskurser.

Den amerikanska mästerkocken 
Julia Child ville sprida fransk mat-
lagning till USA.

Det gjorde hon i form av en super- 
populär fransk kokbok och egen 
tv-show. 

En storfilm från 2009 om hennes 
liv med Meryl Streep i huvudrollen 
har bara spätt på populariteten.

Superstjärnan Meryl Streep 
bland franska grytor

Nils Lindholm
nilspetter.lindholm@gmail.com

Blev placerad i Paris 
Julia Child föddes i Pasadena, Kalifor-
nien 1912, och hon hade inga tankar 
på att ägna sig åt matlagning under 
sin uppväxt. Under andra världskriget 
arbetade hon för föregångaren till CIA 
och där mötte hon Paul Child, som hon 
sedermera gifte sig med. Paul arbetade 
för det amerikanska utrikes-
departementet och blev efter 
andra världskriget placerad i 
Paris. 

I Paris kom Julia för första 
gången i kontakt med fransk 
kokkonst. Bland annat genom 
studier på Cordon Bleu och 
för den franske kocken Max 
Bugnard. Hennes ambition 
och mål blev att sprida sina 
kunskaper till andra ameri-
kaner. 

Kokbok och kockbok 
För att åstadkomma detta slog Julia sig 
samman med de två vännerna Simone 
”Simca” Beck och Louisetta Bertholle, 
som redan arbetade på en fransk kok-
bok för en amerikansk publik. Tillsam-
mans gjorde de tre väninnorna efter fle-
ra års arbete färdigt kokboken, som gavs 

ut i USA under namnet 
Mastering the Art of 
French Cooking 1961. 

Det var en rikt illustrerad och pedago-
giskt upplagd  kokbok på 732 sidor med 
524 recept och där man till exempel får 
lära sig hur man trancherar en anka, 
att vispa ihop en perfekt majonnäs på 
10 minuter. Och vad man ska göra för 
att undvika att hummersufflén sjunker 
ihop.

Kokboken blev en stor succé och basen 
för Julias verksamhet under kommande 
år. Boken har översatts till många språk 
och även till svenska av den kände re-
klammannen Leon Nordin med titeln 
Det goda franska köket. Leon Nordin 
är bland annat känd för reklamen för 
”Skrytbilen” Renault 4 som minnesgoda 
läsare säkert kommer ihåg från sextio-
talet. Han beskriver Julia Childs kokbok 
på följande sätt: 

”Jag vet i alla fall varför jag översatt 
denna bok. Helt enkelt för att det är den 
bästa kokbok jag någonsin träffat på”.    

Byggde hus utanför Grasse 
I början av sextiotalet ville Julia och 
hennes man skaffa ett eget ställe i södra 
Frankrike. De köpte ett stycke av Simone 
Becks egendom Bramafan i Plascassier 
som ligger mellan Grasse och Valbonne, 
strax norr om Cannes. Där uppförde de 
ett mindre hus på cirka 140 kvadratme-
ter. Huset har tre sovrum och skulle bli 
en tillflyktsort för Julia och hennes man 
under cirka trettio år. De döpte huset till 

Visst är porträttlikheten slående mellan superstjärnan Meryl Streep där bland grytor och kastruller i filmen Julie & Julia...

...och 60-talsbilden på den verkliga Julia Child i svartvitt och md en kötthammare i högsta hugg. 
Det var så här hon blev känd i sitt matlagningsprogram för den amerikanska publiken.

Matlagningsboken 
”French Cooking” gjorde 
Julia Child världsberömd 
även om hon skrev den 
med två kvinnliga kolleger.  
Boken är på 732 sidor 
med 524 recept. Och även 
översatt till svenska.

”La Peetch” är huset som Julia Child köpte med sin make som ligger strax utanför Grasse 
och som de hade i över 30 år som tillflyktsort undan kändisskapet. 

I dag används huset som platsen för matlagningskurser i Julia Childs anda.

La Pitchoune som betyder ”det lilla” på 
provensalska, vilket på typiskt ameri-
kanskt manér förkortades till La Peetch.

Vid den här tiden i början av sextiotalet, 
var televisionen på frammarsch. Mat-
lagningsprogram blev en del av detta. I 
Sverige hade matprogram förekommit 
i radio under femtiotalet med Novisen 
vid spisen där radiomannen Folke Olha-
gen fick hjälp att koka ägg, spaghetti och 

annat av en ung Tore Wretman. Redan 
1956 startade tv-programmet Hemma 
där Ria Wägner lagade mat och under 
tiden grytorna puttrade, umgicks hon 
med sina gäster. På den här tiden sked-
de ju matlagningen i ”realtid”.

Fick egen tv-show 
Efter succén med sin kokbok blev Ju-
lia Child 1963 erbjuden att visa upp sin 
kokkonst i just televisionen. Program-

met som döptes till The French Chef, 
blev också en succé. Precis som för Ria 
Wägner på sin tid sändes Julia Childs 
matlagningsprogram direkt vilket inne-
bar att alla eventuella misstag märktes 
och matlagningen tog den tid den tog. 
Men populariteten blev inte mindre för 
det.

År 2000 fick Julia Child franska Heders- 
legionen och, förutom den, fick hon en 

lång rad andra utmärkelser under sitt 
liv. Hon dog strax efter lunch den 13 au-
gusti 2004, några dagar före sin 92-års-
dag, efter att ha ätit en sista måltid som 
bestod av fransk löksoppa.

Julia Childs TV-sända matlagning blev 
så småningom så berömd att hennes 
originalkök från huset i Massachusetts 
efter hennes död donerades till Smith-
sonian National Museum of American 
History i Washington, DC, där det fort-
farande finns att beskåda.

Matlagningskurser 
La Peetch gavs efter Julia Childs död till-
baka till Simone Becks familj och 2016 
blev det platsen för en matlagningssko-
la. Här kan man varje vår och höst laga 
mat i Julia Childs anda och använda sig 
av det andra av hennes bevarade origi-
nalkök. Övriga tider på året är La Peetch 
öppet för uthyrning.

Intresset för Julia Child fick ett nytt 
uppsving 2009 med filmen  Julie & Ju-
lia av Nora Ephron. Filmen handlar om 
bloggaren Julies till slut mycket lyckade 
försök att varje dag under ett års tid laga 
middag med hjälp av Julia Childs kok-
bok. Julia Child spelas här av en fantas-
tisk Meryl Streep. 

Tänk om man ändå fått vara med och 
smaka under dessa 365 dagar!
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