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vänd

3 dagar i
Provence

Med goda middagar och gott vin i 
sikte snickrade Hélène Lundgren 
och väninnorna ihop en härlig week-
end till Provence. I mysiga bergsbyar 
provsmakar de slottsviner och os-
tar, går på matlagningskurs och cyk-
lar runt i ett timjandoftande land-

skap. Häng med på en kulinarisk tripp!
Text och foto: Hélène Lundgren, Franska turistbyrån

Jag och mina norska väninnor 
Sissel Dahl Nielsen och Gul-
len Øyehäng har planerat att 
åka till Provence över en helg 
för att äta god mat och dricka 
gott vin men också för att vara 
lite aktiva och lära oss ett och 
annat om matlagning och vin-
provning. På internet hittar vi 
små familjepensionat som verkar 
trevliga, en provensalsk matlag-

ningskurs och en vinkurs i om-
rådet Vaucluse i närheten av 
Avignon som vi anmäler oss till. 
Vi flyger ner till Frankrike och 
hämtar ut en hyrbil i Avignon 
för att köra direkt till Château-
neuf-du-Pape där vi ska bo för-
sta natten. 

Danièle Raulet-Reynaud 
möter oss i dörren till sitt hem 
i Châteauneuf-du-Pape som 
ligger några mil utanför Avig-
non. Byn är välkänd för sina 
kvalitetsviner av högsta klass. 
Här ska vi bo på Danièles lilla 
B & B som har ett par rum. 
Huset är underbart charmigt 

och det känns snarare som att 
vara på besök hos någon kär 
gammal vän eller släkting. Da-
nièle är Frankrikes första kvinn-
liga sommelier och var nära vän 
med gastronomen Werner Vö-
geli och Tore Wretman från 
Operakällaren i Stockholm. 
Vintertid reser Danièle världen 
runt och håller föredrag om vin. 
Hon har flera gånger varit in-
bjuden till Operakällaren och 
även föreläst om vin i samband 
med kronprinsessan Victorias 
dop.

– På den tiden fanns det inte 
många i Sverige som kunde så 

På morgonen har Danièle dukat 
upp en härlig frukost med färska 
jordgubbar, croissanter, hemla-
gad marmelad och olika ostar 
från trakten. Efter att ha vinkat 
adjö till Danièle åker vi till byn 
Sablet för att besöka porslins-
konstnären Jacqueline Ducerfs 
ateljé. Hon köper färdigt porslin 
som hon målar med lager av 
guld, silver och olika metaller i 
en mycket smakfull egen design. 
Väninnorna Sissel och Gullen 
blir stormförtjusta i 
hennes vackra tallrikar, 
skålar, glas och kaf-
fekoppar. 

– Jag skulle 
helst vilja ha en hel 
servis, säger Gullen. 

Inte långt från ateljén ligger 
byn Gigondas, en av dessa små 
charmiga medeltida byar som 
det finns så gott om i Frankrike. 
Mitt i byn ligger ett litet torg 
med några mysiga restauranger 
under skuggan av ett stort lum-
migt träd. 

Lunchen äter vi i närliggande 

Resor

Mousset-Barrot som drivs av 
Amélie Barrots familj sedan fle-
ra generationer. 

I Côtes du Rhône-området 
finns det 35 kvinnliga vinprodu-
center och vi provsmakar några 
av Amélies viner. De röda Châ-
teauneuf-du-Pape-vinerna är 
kraftfulla och smakar helt gu-
domligt, även de vita är smak-
fulla, och är i en helt annan divi-
sion än jag normalt brukar köpa 
hemma.

Vi kan inte motstå att köpa 
med oss ett par flaskor och kväl-
len fortsätter i Danièles trädgård 
innan det är dags för en god 
middag nere i byn.

Knotiga vinrankor samsas 
med den vackra vallmon.

Matlagningskurs
medGina

mycket om vin, säger Danièle.
Denna soliga fredagsefter-

middag är så fin att vi beslutar 
oss för att ge oss ut direkt. Vi 
hyr några cyklar och trampar ut 
till vinfälten utanför byn. Här 
växer långa rader med knotiga 
vinrankor som är 50–60 år 
gamla. De gamla vinrankorna 
med sina späda gröna blad pro-
ducerar inte längre lika mycket 
vin, i stället får man fram ett 
mycket smakfullt och moget 
vin. Vinet i Châteauneuf-du-
Pape är världsberömt och alla 
druvor måste handplockas. Den 
vanligaste blå druvan här är 
grenache och de röda vinerna 
står för 95 procent av produk-
tionen men det finns 
också vita Château-
neuf-du-Pape-viner.

– Man kan likna vin-
rankans utveckling vid 
människans. Det unga 
vinet behöver några år 
på sig för att mogna. Efter 20 år 
producerar druvorna mycket vin 
och vid 40–50 år har vinet hun-
nit bli fullmoget och mycket 
smakfullt. Vid 80 år dör vinran-
kan och måste ersättas av en ny, 
berättar Danièle Raulet-Rey-
naud.

Runt vinfälten i närheten av 
Châteauneuf-du-Pape slingrar 
sig milslånga grusvägar, perfekta 
för cykling med lite trafik och 
väl utmärkta skyltar. Vallmon 
lyser röd bland raderna av vin-
rankor och hela luften doftar 
ljuvligt av de gula ginstbuskarna 
som kantar vägen.

 Vi cyklar till vingården The 

Färska jordgubbar, 
perfekt till frukost.

Viprovarslottsvin
hosDanièle

Dag 1

Dag 2

’’
Vallmon lyser röd 

bland vinrankorna’’

Danièle Raulet-Reynaud driver  
ett B&B i Châteauneuf-du-Pape.

På Odiles terrass njuter vi 
av vår egenlagade lunch.  
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Resefakta 
Resa dit: Med flyg direkt till Mar
seille med Ryanair eller till Paris. 
Från Marseille tar det cirka 1,5 
timme med tåg till Avignon. Från 
Paris tar det 2,5 timmar med 
snabbtåg till Avignon. Tågpriserna 
varierar mycket beroende på dag, 
tid och hur tidigt man är ute. Tåg
info: www.tgveurope.com, www.
sncf.com och www.raileurope.eu 

Totalt kan en helg gå på runt 
5 000 kronor med resa, hotell 
och aktiviteter. Flyg och tågpri
ser kan dock variera mycket, ju 
tidigare man bokar desto billigare 
blir det.
Bästa tid: Vår och höst, men vill 
man se lavendelfälten blomma är 
juli bäst.
Språk: Franska men många yng
re pratar engelska. 
Valuta och prisläge: Euro.  
Priserna är ungefär som i Sverige. 
Huvudrätter kan man få från  
100 kr och en trerättersmeny från 
120–170 kr på en mellanklass
restaurang. 
Ta sig runt: Att hyra bil är det 
bästa sättet att ta sig runt mellan 
vingårdar och små bergsbyar. De 
stora hyrbilsfirmorna finns exem
pelvis vid tågstationen i Avignon.
Hotellbokning: Budgethotell 
har dubbelrum runt 500 kronor, 
medel kostar 800 kronor och lyx
hotell 1 200 kronor. Små familje
ägda B & B med ett fåtal rum hit
tar du på www.logisdefrance.fr. 
Pensionat finns på: www.fleurs
desoleil.fr, www.gitesdefrance.
com och www.clevacances.com
Restauranger: Le Verger des 
Papes, 4 rue du Château, Châ
teauneufduPape, www.verger
despapes.com
L’Eloge, Route de VaisonlaRo
maine, Vacqueyras, www.restau
rantleloge.fr
Info om Vaucluse: www.proven
ceguide.com, www.provenceresa.
com och www.franceguide.com

När jag slår upp fönstret i sov-
rummet nästa morgon strålar 
solen över takåsarna och det blir 
en mysig frukost i trädgården 
med färsk frukt och nybakade 
baguetter. Carpentras är en 
trevlig liten stad som är känd för 
sin tryffelmarknad vilken pågår 
vintertid. Gina säljer själv tryffel 
i små burkar från 140 kronor. 

Inte långt från Ginas B & B 
hittar vi ostaffären Fromage du 
Comtat som drivs av Claudine 
Vigier. Hon vann förra året pris 
som bästa franska ostmakare och 
berättar för oss hur man smakar 
av ost. Vi provar ostar med 
namn som Coeur de Miel, en 
getost med skogshonung och en 
hårdost, Le vieux Comté, 24 
mån. Ostbiten ska tryckas upp 
mot gommen för att få ut bästa 
smakupplevelse. 

– De flesta ostar, speciellt hår-
da, är för det mesta bättre till-
sammans med vitt vin. Rött vin 
tar över för mycket av smaken 
men stark ost kan gå bra till rött 
vin, berättar Claudine Vigier. 

Det är inte så långa avstånd i 
Vaucluse-området så vi bestäm-
mer oss för att ta en biltur i när-
heten av Provences högsta berg 
Mount Ventoux på 1 912 meter. 
Den vita kala kalkstensklippan på 
toppen ger intryck av att vara snö-
klädd året om. Vissa år går också 
sista etappen av cykelloppet Tour 
de France upp till Mount Ventoux. 

Överallt syns vingårdar och 
runt Sault dyker lavendelfälten 
upp som täcker hela landskapet 
med sina blå blommor i juli må-
nad. På sidan av vägen kan man 
köpa lavendelhonung och -olja 
från trakten. 

Vägarna slingrar sig uppför 
berget till den vackert belägna 
lilla medeltida byn Brantes med 
84 invånare. Hit flyttade Odile 
Daniel från Paris för fem år se-
dan och startade en verksamhet 
där hon ordnar utflykter för att 
plocka vilda växter och örter som 
man sedan lagar till en vegetarisk 
festmåltid hemma hos henne. 

Vi får följa med Odiles vänin-
nor Jacqueline och Françoise 
på en vandring i bergen. Jacqu-
eline är född i byn och hennes 
mormor har lärt henne allt om 
traktens vilda växter. Vi hittar 
många olika späda blad som kan 
användas till en sallad av vilda 

växter. Här växer iris i starka 
färger och det doftar underbart 
av vild timjan och rosmarin. 

Väl tillbaka i Odiles hus får vi 
hjälpa till att laga en kreativ ve-
getarisk lunch. Odile har gjort 
en ostkräm och det dukas upp 
fräscha rätter med tabbouleh, 
blinier och grön zucchiniröra 
samt röda linser med nässlor 
och tahini (sesamfröpasta). 

Lunchen serveras på Odiles 
terrass och vi njuter av att sitta 
utomhus och äta i solen. Och av 
att man kan laga så god och in-
spirerande vegetarisk mat.

Efter lunchen fortsätter vi mot 
L’Auberge du Vin utanför Ma-
zan innan det blir för mörkt. Vi 
ska övernatta där och kör lite vil-
se på landsbygden innan vi hittar 
fram till Linda och Chris Fields 
hus. De har lämnat sina fasta väl-
betalda jobb i London för att i 
stället leva sin dröm i Provence. 

Medan Linda utbildade sig 
till vinkännare i London under 
några år renoverade Chris en 
gammal gård för att kunna ta 
emot vinintresserade gäster. 
Här håller nu Linda vinkurser 
på olika nivåer där man får lära 
sig mer om Côtes du Rhône-
vinerna under trevliga former. 
På första kursen går hon ige-

nom hur man analyserar ett vin.
– Det är många som vet vil-

ken typ av vin de gillar men 
inte varför de gillar just det vi-
net, säger Linda.

På eftermiddagen blir det 
vinkurs och med en lista i han-
den går vi igenom färg, klarhet, 
lukt, smak och kvalitet på olika 
lokala röda och vita viner. Det 
är inte helt lätt att analysera vi-
nets lukt men enligt Linda kan 
man utläsa det mesta av vinets 
smaker genom lukten. Vi får 
även lära oss att när man sma-
kar av vinet så ska man dra in 
lite luft samtidigt vilket gör att 
smakerna kommer fram. 

– Man vill lära sig mer om 
viner nu när vi har gått igenom 
hur man analyserar och provar 
dem, tycker Sissel. 

Côtes du Rhône är Frankri-
kes näst största vinproduceran-
de område och vin härifrån 
drabbas sällan av ett dåligt år på 
samma sätt som runt Bordeaux. 
Linda och Chris har valt att bo-
sätta sig i just denna del för de 
många soltimmarna och södra 
Frankrikes godaste viner.

– Jag skulle inte vilja bo nå-
gon annanstans än här i Pro-
vence. Här är en fridfull stäm-
ning och härliga människor, 
säger Linda. n

rum och driver en restaurang i 
ett stort gammalt hus, charmigt 
inrett och målat i härliga färger. 
Gina har köpt med sig färska 
kronärtskockor, sparris, bönor 
och lamm från den lokala mark-
naden. Vi får börja med att skala 
och skära kronärtskockorna, vil-
ket visar sig vara svårare än man 
tror. Vi skalar av för många blad 

och får skäll av husmor. 
– Vi köpte kronärt-

skockor på marknaden 
häromdagen men visste 
inte hur de skulle tillagas. 
Vi kollade på internet 
hur man skulle göra men 

det slutade med att vi fick 
slänga alla, säger Andy Spencer 
från London som är i Provence 
med sin flickvän Emma just för 
maten och det goda vinets skull. 

Till det lagar vi en risotto på 
sparris och dinkel. Det blir en 
härlig middag som vi avnjuter 
tillsammans med ett ekologiskt 
vin i Ginas trädgård medan solen 
sakta går ner bakom hustaken.

byn Vacqueyras på rosade res-
taurangen L’Eloge som drivs av 
vinkooperativet Les Vignerons 
de Caractère. Restaurangen 
ligger i en gammal vinkällare 
och den blå golvbelysningen ger 
en känsla av att komma in på en 
nattklubb. Men när maten kom-
mer in blir vi verkligen överras-
kade. 

Sparrissoppan med en 
droppe tryffelolja i sma-
kar helt underbart liksom 
den fluffiga potatiscappu-
cinon med tunna skivor av 
sommartryffel och strimlor 
av rödbetor som dekora-
tion serverad i ett champag-
neglas. Min vegetariska rätt med 
perfekt tilllagade grönsaker av-
slutas med jordgubbar på tre oli-
ka sätt. Lätt vimmelkantiga går 
vi ut i solen efter denna otippade 
gastronomiska upplevelse.

Samma kväll har vi bokat in 
en matlagningskurs med Gina 
Trévier i hennes hem i Car-
pentras. Här hyr hon ut ett par 

Resor

forts

Andy och Emma från 
London på matlag-
ningskurs hos Gina 

Trévier i Carpentras.

att skära kronärtskockor visar 
sig vara svårare än man tror’’ ’’

Söndagmedost-
ochvinanalys

läR dig meR om vin och mat
The Wine B & B Maison 
D’Hotes, 20 Avenue Charles de 
Gaulle, ChâteauneufduPape. 
Pris från 800 kr för ett dubbelrum, 
www.chateauneufwinebb.com

Maison Trevier har matlagnings
kurser med ekologisk mat, 36 Pla
ce du Docteur Cavaillon, Carpen
tras. Dubbelrum från 1 000 kronor, 
www.maisontrevier.com  

Les Aventurières du Goût, 
Ferme St Agricol, Savoillans, 

http://polebio.org/dilo@lesaven
turieresdugout.com. Odile  
Daniel och hennes vänner tar 
dig med upp i bergen runt Bran
tes för att plocka vilda växter och 
örter. 

L’Auberge du vin, 384 Chemin 
de la Peyrière, Mazan, www.au
bergeduvin.com. Linda Field 
håller vinkurser där man lär sig 
analysera vin. Dubbelrum kostar 
från 1 150 kronor.

I juli täcks marken av lila  
lavendelblommor i Provence.

Carpentras är känt för  
sin stora tryffelmarknad.

Sissel och Françoise lagar 
urgod vegetarisk  

mat i Brantes.

Det finns många fina  
medeltida byar i Vaucluse.

Linda och Chris Fields lever 
sin dröm i Provence där de 

håller vinkurser.

Claudine Vigier 
har en fin  
ost butik i  
Carpentras.

Dag 3

Vegetariskt
hosOdile
Några av rätterna vi la
gade var ostkräm gjord 
på getost, rostade grön
saker på äppelskivor, bli
nier gjorda på grönt lins
mjöl med zucchini och 
ärtkräm, tabbouleh gjord 
på quinoa samt en sallad 
på de vilda växter vi 
plockade i bergen.

Vid lunchtid är det fullt av människor 
på Avignons små torg.
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