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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på: staffan@heimerson.se  

Med Heimerson på krogen

Hur man jobbar sig 
upp på hög höjd

Den som respekterar Guide Michelin för dess kunskap 
och begriplighet, objektivitet och effektiva redigering 
väntar med spänning på att vårens nya upplaga ska 

komma. Mat- och krogfantasterna kastar sig över kartbladet 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Framför allt vill man ha besked: Finns det någon ny stjärna?
 
Sju mil rakt norr om Nice, i kanten av nationalparken Mercan-
tour och nästan framme vid italienska gränsen, lyste en röd 
stjärna som inte funnits i tidigare utgåvor. Och vid ett ortsnamn 
som inte sände ut en enda igenkänningssignal: Roubion.
 
Jag hittade inte bara den märkligaste platsen för en enstjärnig 
krog. Jag fick också en rörande berättelse om hur den upp-
täckts. 
 
Upp i sadeln och sporrsträck dit. 

Du bilar Var-dalen upp, ta av in mot Tinée-dalen, den som 
leder skidturisterna till Isola 2000. En bit upp, ta till vänster. 
En nio kilometer lång, smal väg leder upp till en grå och oan-
senlig medeltidsby. De 212 invånarna, som har en medelålder 
på ungefär 86, lever i trånga gränder helt utan biltrafik. Du 
parkerar vid kyrkan och vandrar ner till …
 
Till … ja vaddå?
 
Om ett hotell på en hopplöst avlägsen ort fått en krogstjärna 
är det rimligtvis ett under i trivsel. 
 
Ånej. På vägen kom jag på hur hotellet uppstått. Byn ligger 
i en korsväg för en hel rad randonéer, vandringsleder i och 
kring det väldiga och vilda Mercantour.  
 
Vandringsmännen söker logi och mat. I Roubion fanns ett 
slitet hotell, som blev tomt. Ägare var kommunen. Borgmäs-
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Auberge Quintessence 

Roubion, Route de Col de la Couillole, D 30  
15 kilometer öster om Valberg  

Telefon 04 93 02 02 60  
www.auberge-quintessence.com 

Öppen för lunch och middag alla dagar utom tisdag och onsdag.

Staffan Heimerson
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taren bjöd ut det till arrende på förmånliga villkor. Detta lock-
ade ett yngre par, Pauline och Christophe Billau. 
 
Christophe, en mager och vänlig man, hade bakom sig lär-
lingsår hos en rad framstående kockar. Nu hade han chansen. 
Han lade upp generösa och uppfinningsrika menyer för vand-
ringsfolket. Men aldrig hade effekten föresvävat honom. 
 
En vandringskvinna - vi kan kalla henne Julie - fyllde i den 
blankett som ligger i varje Michelinguide och besvarade frå-
gorna om välkomnandet, atmosfären, maten, servicen och 
lugnet. Efter Julie gjorde andra vandrare, en Jules, en Jacques 
och en Sylvie samma sak. Säsong efter säsong. På Michelin-
kontoret i Boulogne-Billancourt började de klia sig i huvudet: 

”Det är något med Auberge Quintessence i Roubion
som får folk att skriva …”
 
En Michelininspektör satte på sig lösskägg och solglasögon 
och gav sig dit i sin hemlighetsomgärdade operation.
 
Minsann!
 
Men det var inte hotellet som sådant. Rent och snyggt, totalt 
olyxigt, de sju rummen liknar klosterceller. Ingen mysig lob-
by, ingen riktig bar och rummen kostar bara 64 euro.
 
Men maten!
 
I matsalen samlades klockan halv åtta fyra par vandringsmän- 
och kvinnor, samt fotografen och Rivieranytts utsände. Det 
fanns två menyer att välja på, en för 29, en annan för 39.
 
Lätt val: den dyrare. Där fanns sensationella delikatesser. 
 
Amusen var en blomkålsmousse ackompanjerad av en klyfta 
syrad blomkål. 
 
Förrätten hade det obegripliga namnet Risotto de pommes 
de terre aux truffes melanosporum liées aux vieux parme-
san, brouillade d’œuf contemporaine. Risotto på potatis!? 
Christophe hade skurit potatisen smått som risgryn. Han gav 
dem en vanlig risottomsorgsfulla, stegvisa kok tills tärningar-
na blev al dente, hällde över ett ägg som blev till en täckande 
brouillade och över detta ett rikligt lager svart tryffel. 
 
Voilà! Nyskapande och en formidabel höjdare. 
 
Pauline ensam såg till att alla fem borden fick den service de 
förtjänade och sa: ”Ni får själva servera er av vinet.” Så be-
händigt! 
 
Första varmrätten hade lika lång beskrivning som förrätten, 
Tartelettes aux noix de Saint-Jacques, endives braisée à 
l’orange et au poivre long, vinaigrette citron-mangue. I mitt 
reportageblock skrev jag: skivade pilgrimsmusslor med en 
symfoni av kryddor och fruktsmaker. 
 
Likadant med andra varmrätten: Magret canard roti sur la 
peau, mousseline de scorsonère caramélisée, jus à la fève de 
Tonka. Inte lättöversatt. Scorsonère är en kusin till svartrot. 
Min gom sa mig att ankbrösten serverades med rova och en 
söt sky på bönor. 
 

Alpin minimalistisk inredning, 
inte alpin kitsch.

Snigelfyllda canneloni. Glad chef, Christophe Billau, i sitt kök.

Ställets specialitet: potatis som risotto med tryffel.

Avsmakningen av ost, en tjock skiva ost, ost som den ystas i 
lagårdarna uppe i Alperna och i så små mängder att den aldrig 
når slättlandets snabbköp. 
 
Efterrätten var ett cigarrliknande bakverk fyllt med passions-
fruktsmousse och glass. 
 
Trots att portionerna var små blev vi alla massivt mätta.  
En lokal digestif, gjord på alpblommor, var välgörande.  
En av våra bordsgrannar hade valt båda menyerna, så att de 
också fick smaka en linssoppa med konfiterad vitlök och - 
framför allt -konfiterade griskinder, som lär vara något, förlåt, 
i hästväg.
 
Jag frågade Madame Billau: ”Anade ni, att ni skulle erövra en 
Michelinstjärna?”
 
Hennes ögon tårades: ”Inte. Det kom som en chock.”


