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och pricka, och som  använder de rätta 
ingredienserna, kan få denna kvalitets-
stämpel. 

En hemlig matpatrull, med experter besö-
ker alla restauranger för att bedöma om 
det är riktig nizza-mat gästerna serveras. 
En del nekas kvalitetsstämpeln och andra 
kan förlora den. Medan några lyckas över-
tyga den svårflörtade matjuryn.

Varje år är det  högtidlig utdelning av 
diplom. I juni var det totalt 28 restau-
ranger som fick stämpeln La Cuisine 
nissarde. En utmärkelse som de sedan 
kan sätta på restaurangdörren och som 
skapar ära och berömmelse. 

In bland grytorna
Vi var med när diplomen delades ut 
och besökte lite senare en av de restau-
ranger som fått kvalitetsstämpeln. Jag 
ringde kocken Kris Xhima på Le Tchit-
chou i Nice frågade om jag fick komma 
in bland grytorna för att se på när han 
lagade äkta Nizza-käk. Jag hade tur och 
var välkommen morgonen därpå.

Adressen är inte långt från min bostad 
och restaurangen ligger centralt vid av-
enue Georges Clemenceau strax bakom 
basilikan Notre-Dame.

Vilda kryddor
Kris är grek-italienare och gift med 
en fransyska från Bretagne i nordväs-
tra Frankrike. Kärleken tog honom till 
Frankrike och i Nice har han och hus-
trun bott i snart 30 år. 

På restaurangen Le Tchitchou har han 
valt att laga mat efter traditionella re-
cept från Nice.

När jag frågar vad det är som skiljer ita-
liensk mat från det här, skrattar han och 
säger att det är bara 39,7 kilometer till 
gränsen.

– Det handlar om feeling, en speciell 
känsla för traditionell mat från Nice. 
Tänk på att krydda rikligt med vilda 
kryddor som rosmarin, timjan och la-
gerblad. Allt går att plocka utanför Nice. 

Han tar upp en stor bläckfisk samtidigt 
som han vänder färska sardiner i strö-
bröd och  parmesan.  Det luktar gudom-
ligt från den puttrande grytan med vit-
lök och tomater.

– Hemligheten med Nissa-köket är att 
ha fräscha och lokalt odlade råvaror. 

Kris Xhima på ”Le Tchitchou” lagar äkta Nizza-mat. Här förbereder han dagens lunch och doften från välkryddade tomater och vitlök lovar gott.

Kvalitetsstämpeln ”Cuissine Nissarde” får bara restaranger 
som har de rätta råvarorna och följer de gamla recepten.

Självklart kan Christian Estrosi, borgmästaren i Nice, laga till en äkta ”Salade niçoise”. 
Han stödjer helhjärtat att Nizza-maten ska komma med på Unescos världsarvlista.

 Till en kikärtspannkaka, socca, är det gott med 
en öl ”made in Nice”. Tillverkad på kikärtor.

Nissa-köket, ”La Cuisine nissar-
de”, bygger på recept från mor-
mors barndom.

Och här avslöjar vi lite av hem-
ligheterna bakom den färgstarka 
och välkryddade maten.

Fattig Nizza-mat rik 
på smakupplevelser 

”Man tager vad man haver”, 
sa kokboksförfattaren Caj-
sa Warg. Ett citat som är 

felaktigt. För Cajsa var mycket noga 
med ingredienserna, som ibland var di-
rekt lyxiga. Däremot återfinns uttrycket 
”man tager, om man så hafva kan”, på 
några ställen i hennes receptsamling.

Om man enkelt ska beskriva principen 
med La cuisine Niçoise, Nice köket, så 
är det just principen man tar vad man 
har, som gäller. Som fisk från Medelha-
vet och grönsaker som odlats i de magra 
och ofta torra trakterna i utkanten av 
staden och i omkringliggande byar. 

Närodlat
Nice med omnejd tillhörde under lång 
tid en av de allra fattigaste regionerna i 
Frankrike.

Det torra klimatet har styrt vad man 
kunde odla. Lättodlade grönsaker som 
behöver lite vatten, som vitlök, kikärtor, 

gul lök och mangold, 
användes flitigt i mat-
lagningen. Pinje- och 

olivträd fanns det 
gott om och därför 

finns olivolja och 
pinjenötter med 
i många recept. 
Principen var 

att laga mat 
på det lilla 
man hade. 

Det som 

var billigt och tillgängligt. Olivolja var 
det enda fett som användes i matlag-
ningen. 

Kvalitetsstämpel
Niceborna är mycket stolta över sitt 
kök med över 200 lokala recept. Ofta 
färgglada rätter, tack vare många olika 
grönsaker, med mycket smak. 

En lokal förening, organisationen Cui-
sine niçoise, patrimoine de l’humanité, 
kämpar för att Nizza-köket ska komma 
med på FN-organet Unescos världsarv-
lista. Under tiden får köket nöja sig med 
att ha en egen kvalitetsstämpel. 

Varje år får restauranger i området an-
söka om att bli godkända. Och endast de 
som lagar autentiska rätter med kockar 
som följer de gamla recepten till punkt 
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Han öppnar sitt stora kylskåp och där 
ligger prydligt allt han kommer att ser-
vera under dagen.

Klassisk kvarterskrog
Så vilken sorts gäster har han på Le 
Tchitchou?  Han slår ut med armarna.

– Min restaurang är en klassisk kvar-
terskrog med många stamgäster. Jag 
har ett par som åker väldigt långt. De 
bor i USA men kommer hit ett par gång-
er om året för att äta just här. 

Lokalen är ganska liten och inredningen 
är rustik.  

Det är inte för interiörens design man 
kommer hit utan för maten och den 

sköna familjekänslan, säger Kris när vi 
säger hej då vid dörren.

Nissa-köket rätt i tiden
Mattrender kommer och går men visst 
ligger La Cuisine nissarde helt rätt i ti-
den. 

Att äta klimatsmart med säsongsanpas-
sade rätter lagade på närodlade grönsa-
ker är ett vinnande koncept. 

En av de klassiska Nizza-rätterna är 
socca, kikärtspannkaka. Den innehåller 
bara fyra ingredienser: kikärtsmjöl som 
blandas med vatten, olivolja och lite 
salt. Det är en tunn pannkaka som ska 
vara krispig samtidigt som den är lite lös 
i mitten. Den ska ätas rykande het och 
vill man lyxa till det lite, som Cajsa Warg 
brukade göra, ska soccan serveras med 
nymalen svartpeppar. 

Lokala bryggerier
Till socca är det gott med en öl. Gär-
na en lokalproducerad. I Nice finns 
det ett flertal mikrobryggerier som 
satsar på lokal öl med typiska nissar-
de-smaker. Till exempel finns det två 
olika socca-öl, tillverkade på kikärtor. 
La brasserie artisanale de Nice, som 
ligger uppe vid Libération i Nice, med 
sin öl Zytha och Blue Coast som bryg-
ger ölen, Socca bièra. Att dricka, med 
måtta, till någon av alla färgstarka och 
välkryddade rätter som Nizza-köket 
har att erbjuda.

Bouòn apetit!, som vi äkta Nicebor 
säger. 


