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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

Gå i kloster - om
du vill äta gott
Inget kan vara mera sensuellt än att en solig dag sitta i 

skuggan av stora kastanjer och fågelkvitter blandar sig i 
ljudet från en stilig mossbevuxen springbrunn. Du hörde 

dig säga:

”S’il vous plait, encore un verre de blanc, …”

Den lärda fotografen sköt in: ”… och det var här nunnorna 
vållade skandal - men jag vågar inte säga i vilket århundrade - 
genom att arrangera kärleksträffar …” 

Jag visslade - lågt, inte skärande falskt men inte lika vack-
ert som Jan Lindblad på sin tid - ”I en klosterträdgård” och 
nynnade - ännu lägre - sångens öppningsvers: ”Här är ljuvligt 
lugnt och stilla…” 

Det är denna inverkan krogen i La Celle har på sina gäster - 
och det är redan   i n n a n   maten kommit på bordet. När det 
skett blir det ännu ljuvligare. 

Hotellet och restaurangen som inrymts i Benediktinklostret 
från 1100-talet bär det korta, klämmiga namnet L’Hostellerie 
de l’Abbaye de la Celle. Det ligger bara några kilometer söder 
om en av Provences minst charmiga städer, det slitna Brigno-
les. Men de kilometerna betyder mycket. La Celle är en idyll 
omgiven av vingårdar och mitt i byn ligger klostret, som en 
arkitektonisk pärla. Byggnaderna är K-märkta. 

En grå klosterbyggnad ligger i vinkel och är sammanbyggd 
med en Provence-gul villa och skyddad mellan de två ligger 
klosterträdgården och örtagårdarna och gräsmattor med här-
liga skulpturer. Vi sitter på vad som är ett mellanting mellan 
terrass och trädgård och borden står inte för tätt.

Alain Ducasse - världens mest framgångsrika krögare med 
etablissemang i världens storstäder dränkta i Michelinstjär-
nor - hade med Monte Carlo som bas redan fått smak för Pro-
vences charm. I Moustier-Ste-Marie i Alpes-de-Haute-Pro-
vence, driver han sedan 90-talets mitt sin Bastide, som är 
hans kulinariska experimentverkstad och, tycker jag, södra 
Frankrikes bästa restaurang. Jag har rekommenderat den för 
många vänner; de flesta tackar mig men jag har i undantags-
fall hört gnäll.

1999 fick Ducasse ögonen på det gamla klostret i La Celle och 
2011 hade han med dekoratören Tonia Peyrots hjälp renove-
rat det till dagens ljuvlighet. Jag reserverar mig med att mina 
intryck är från två besök under den varma årstiden. Jag går 
inte i god för vilken ambiancen är inomhus; restaurangen är 
då uppdelad på flera smårum.

Men maten är den samma. Först blev den en besvikelse,  när 
jag läste matsedeln. Så traditionellt!

”Maten”, sa en konnässör som jag vid andra besöket delade 
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L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle 
La Celle-en-Provence, intill Brignoles  

10, place du Général de Gaulle,  
Telefon 04 98 05 14 14 - www.abbaye-celle.com

Öppen vintertid lunch 12.30-14.00, middag 19.30-21.30, 
stängt tisdag och onsdag. Stängt januari. Sommartid från mitten av april 

till mitten av oktober öppet alla dagar, samma klockslag som vinter.
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bord med, ”har ena benet i klassisk fransk husmanskost, an-
dra benet i fine dining.”

”Ja”, invände jag barskt, ”och är du ute efter fun dining får du 
i stället söka dig till Stockholms popkrogar. Här är det allvar.”

Vid mitt första besök hade jag ätit en 48 Euros trerättersme-
ny, vilken hade format min grundsyn på stället: köksmästaren 
Benoit Witz har under Ducasses argusöga skapat till synes 
enkla rätter av lokala råvaror, vårdande Provences fisk- och 
grönsakstraditioner; varenda leverantör finns namngiven 
med porträtt. 

Servetten var stor som en kökshandduk. Servitriserna snabba 
och korrekta. Måltiden började naturligtvis med amuser. Jag 
minns helst en anchoyad, en ansjovispuré, len och intensiv i 
smaken.

Förrätten var extremt färska grönsaker, som alla var ljumma: 
ärter, en rotfrukt, basilika och svamp. Det är vid ett tillfälle 
som detta tanken att bli vegetarian passerar hjärnan.  

Första varmrätten av två var en merlu de ligne, en underkokt 
kummel (kusin med torsk), vit och fast i hullet, serverad med 
vita bönor som småputtrat på spisen. 

Den andra varmrätten var en joue de boeuf, långkokt oxkind 
med bollar av rivna morrötter, kantareller och annan svamp. 

Fikon, jordgubbar och yoghurtglass.

Ingången till klostret.

Späda Provencegrönsaker. Oxkind med morotsbollar och svamp.

Le Chef Benoît Witz. Trädgården med springbrunn och skulpturer.

Efterrätten var fikon med glass och hybriden sangriasaft. 

Alla rätterna serverades i små smakliga portioner, elegant pre-
senterade men utan effektsökeri. Det var stämplat Ducasse. I 
rätterna steg huvudråvaran - kummeln och oxkinden - fram 
tydligare än tillbehören. Allt var jättegott. Ostarna var lokala.

Vid ett annat besök åt vi bonite, som är en kusin i tonfisk-
familjen, med den ratatouille med rosmarin och kantareller 
samt syltad lök. Ja, ännu bättre än kummeln. Det finns på à 
la carten musselsoppa, gåslever med fikon och svamp, kanin 
och en carré de porc fermier som jag avundsjukt betraktade 
vid grannbordet. 

För oss gäller Hamlets barska order till Ofelia:

”Gå i kloster!” 


