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Julbordet i Provence dukas med tre dukar och tre ljusstakar, symboler för den heliga treenigheten. Till efterrätt serveras 13 olika desserter.
Enligt gammal tradition dukar man för en extra person om man skulle få oväntat besök av någon fattig.

Brigitte Bardos favoritkaka, Tarte tropézi-
enne, efter ett recept av Alexandre Micka.

det noio hel som översatt betyder ny sol. 
Julen inträffar i anslutning till vintersol-
ståndet, så varför inte? Andra hävdar att 
ordet Noël kommer från latinets Dies na-
talis som betyder Kristi födelse. 

Jag vet inte om macaronen finns bland de 
traditionella bakverken som ska ingå till 
jul. Men dess historia är lång och intres-
sant. Den berömda och runda lilla bisk-
vien är tre till  fem centimeter i diameter. 
Den här kakan bakades redan på 1400-ta-
let i Syrien, varifrån den tagit sig via Medi-
ci-familjen i Italien till Frankrike. 

Det är en gammal provensalsk 
tradition att servera 13 desserter 
i familjekretsen på julafton. 

På 13 fat där de 12 första ska 
baseras på vad egna hushållet el-
ler gården förmått. 

Det trettonde ska vara fyllt med 
dadlar.

Givetvis symboliserar de tret-
ton faten Jesus och de tolv lär-
jungarna.

Jul, desserter och kakor   

De 13 desserterna har olika religi-
ösa betydelser. Torkad och färsk 
frukt från Afrika ska minna om 

de tre vise männen.  Olika nougater, vit 
och mörk, om det goda och det onda. 
Till detta serveras vin eller likör. 

Väldigt viktigt med 13 
Det man serverar varierar säkerligen 
från familj till familj, från ort till ort 
och hur trogen man är de gamla tradi-
tionerna. För de flesta är det emellertid 
något som omhuldas och det finns flera 
sammanslutningar som till och med har 
gjort officiella uppställningar över vilka 
desserter som är ”godkända”. Det vikti-
ga är dock att antalet desserter ska vara 
13, varken fler eller färre.

Var är Noël hämtat ifrån? 
Intressant är också varifrån franskans 
Noël förmodas komma. Några påstår att 
ordet härstammar från det keltiska or-
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Nostradamus och Marie-Antoinette
För oss så kända namn som Rabelais, Nos-
tradamus och Marie-Antoinette förknip-
pas alla med den lilla runda kakan. Men 
Macaronen såg då lite annorlunda ut, vis-
serligen rund, kupolformad och med platt 
botten men den saknade fyllning. 

Det var först 1830 som två bagare från 
Paris lade två av dessa kakor på varandra 

med en söt smörkräm emellan. I slutet av 
1900-talet experimenterade konditorn La-
durée fram macaroner med nya färger och 
smaker, så som vi känner till dem i dag.

Kaka från La Garde-Freinet
Det finns en småkaka, Patience Fraix-
inoises, som skapades på 1880-talet av 
en bagare, namnet är okänt, i La Gar-
de-Freinet. Receptet lär vara hemligt 
men ingredienserna är mjöl, socker, söt-
mandel, äggvita och smör. Kakan är gan-
ska tunn och fyra centimeter i diameter. 
Patience Fraixinoises är lite vitaktig med 
brun kräm och den är väldigt god. 

Brigitte Bardot bestämde namnet 
Utefter kusten har vi Saint-Tropez som 
gett namn åt Tarte tropézienne. Den 
polske bagaren Alexandre Micka hade 
med sig sin mormors recept, som fortfa-
rande är hemligt, när han 1950 flyttade 
till Provence och öppnade ett bageri i  
Saint-Tropez. 

1955, när filmen Och Gud skapade kvin-
nan med Brigitte Bardot spelades in, fick 
Micka uppdraget att laga maten till film-
teamet. Maten levererades till Club 55 på 
den omtalade plagen Pampelonne. Bri-
gitte Bardot gillade bakverket och före-
slog namnet Tarte de Saint-Tropez men 
Alexandre Micka valde i stället Tarte 
tropézienne. Resten är, som man säger, 
historia.


