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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

Var är vi? 
I Provence eller Peru?

Flera gånger har jag de senaste åren promenerat förbi 
Peixes, där den ligger runt hörnet från min stamkrog La 
Petite Maison på Rue Saint-François de Paul.

”Jaha”, har jag suckat, ”ännu ett hål i väggen bland alla andra 
hål i väggen.” 

Men nej. Peixes, där den ligger 40 meter in på den korta 
och trånga Rue l’Opéra, är en gastronomisk juvel. Ett fynd! 
Opretentiös, fantasifull. Krögarna Loïs Guenzati och Ar-
mand Crespo har släppt hämningarna och är med och ska-
par ett nytt kök. Det har efter tre år ännu inte helt hittat sin 
identitet. Det är, som namnet antyder (Peixes betyder fisk på 
portugisiska) lite Portugal. I trendighet är det Barcelona, i 
tapas-inspirationen San Sebastian. Men framför allt har det 
inspirerats av det nya, kult-matlandet Peru. Det är ett stycke 
Lima som ligger där i Nice-gränden, strax före ströget fram 
till marknaden.

Min nyfikenhet hade väckts, när Le Figaro skrivit att ”Peix-
es är unikt”. Min fiskaptit hade samtidigt under senaste året 
minskat eftersom mina två favoritfiskställen, antingen - som 
det bisarra, urdyra Tetou i Golfe-Juan med världens godaste 
bouillabaisse - helt bommat igen, eller som det eleganta Ba-
con på Cap d’Antibes förlorat sin Michelinstjärna.

Men nu skulle det spisas fisk - billigt dessutom. Jag ringde 
för att beställa bord. ”Monsieur, det finns bara ett sätt att få 
bord”, sa en vänlig men bestämd röst i telefonen. ”Man köar 
vid dörren.”

Restaurangen har sju bord plus ytterligare sex utomhus på 
trottoaren. På tio minuter fick jag ett bord - och det hade gått 
ännu fortare om vi accepterat att sitta vid bardisken. 

Mitt första intryck:  a l l t  är fel. 1) Små bord -   a l l t f ö r   
små. 2) Trångt; en av gästerna vid grannbordet, en kvinnlig 
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kanadensisk antropolog; satt nära nog i mitt knä. 3) Pappers-
servetter; det är förenligt med fransk krogkultur att servera 
servetter av tyg. 4) Musik ur väggen; det ljuvliga krogsorlet 
ska inte blandas med musik; det försonar inte om det är cool 
jazz eller classic light; musik stör och förstör. 

Än sen då? Du lämnar ditt gnälljag genast, ty trivseln är stor. 
Sjöjungfrur på kakelväggar, golf i mosaik. Guide Michelin  
presenterar Peixes med rubrikorden: ”Fisk och skaldjur, Mé-
diterranéen”. Bättre beskrivning vore: ”Nymodigheter, köks-
experiment, billigt”. Jag noterade att av de cirka 20 rätterna 
på griffeltavlan (läsligt skrivna, tack för det!) kostade de flesta 
13-14 euro och bara en var uppe i 21.

Peixes gör ceviche populärt. Ceviche är det sydamerikanska Perus 
nationalrätt. Det är - innan vi ger oss in i alla variationer - en ma-
rinerad förrätt, inte olik svensk gravad lax. Den tillagas med färsk 
vit fisk och marineras med gröncitron (limón agrio på spanska) 
eller lime och kryddas med koriander, salt och röd lök. Men här 
finns den i flera variationer, gjord på havsruda, pilgrimsmussla 
eller enkelt vilken fisk som helst under artistnamnet white fish.  

Själv tog jag en ceviche på röd snapper, läckert nästan ge-
nomskinlig med päron, aprikossylt, grapefrukt, fänkål och pe-
cannötter. Detta vållade ett bombnedslag i gommen. Sött och 
syrligt, hårt och mjukt. 

Krögaren Guenzati råkade just då passera mitt bord och jag 
hade tillfälle att fråga: ”… och det här har du tagit med dig 
från Peru …?” 

”Jag har aldrig varit i Peru.”

”Men var kommer cevicherecepten från?”

”Härifrån.” Guenzati satte pekfingret mot sin panna.

Som andra rätt åt jag den tartar som förutom sitt råa kött be-
stod av råa ostron, räkor, pilgrimsmussla, citron, alger och to-
bik, som är det japanska ordet för rom från flygfisk. 

Fotografen åt också en tartar men hennes på tonfisk och 
smaksatt med wasabi-majonäs och hälsobringande Waka-
me-sjögräs. Hennes omdöme: ”Gudagott.”

 I gränden upp från stora gatan ligger den. 
Krogen som  har sex bord inne och sju ute 
och som är omöjlig att reservera plats på. 

Man får snällt köa vid dörren.

Baren, här går det snabbare att få bord. Men för oss tog det ändå 
inte längre än tio minuter.

Ceviche på röd snapper med päron, aprikossylt, grapefrukt, 
fänkål och pecannötter.

Dagens fisk 
med grönsaker.

Krögaren Lois Guenzati pekar mot sitt huvud som svar 
på frågan hur han komponerar rätterna.

Det finns fem skilda fantasifullt utformade tartarer, bland an-
nat på svärdfisk. Det finns också mindre djärva ostron, bäck-
fisk av flera slag. Fotografen åt ”dagens fisk” som kan vara en 
vanlig havsaborre, som serverades med grönsaker strimlade 
som spagetti , kokosnötsskum och tom yum som ju är basen i 
en hot thailändsk soppa. Vi var båda mycket nöjda. 

Jag äter sällan efterrätt annat än frukt och bär. Men nu föll jag 
för en nostalgiattack från griffeltavlan: Den utlovade Pavlova. 
Sådan serveras vanligen bara i Australien, där den är en natio-
nalrätt. Den är uppkallad efter Anna Pavlova, en rysk prima 
ballerina som på tjugotalet lade Australien för sina fötter. 

Pavlova är mums: maränger, vispad grädde, på Peixes smak-
satt med gorgonzola och vaniljfrön.

Ute på gatan valde vi mellan att gå till höger mot Mairiet eller 
till vänster mot Operan. Fotografen, som bor på bondvischan 
många mil utanför Nice, sa: ”Detta är min nya favoritrestau-
rang de gånger jag tvingas åka in till stan.”


