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Trestjärnigt i 
de tre dalarna
Av LARS COLLIN  Foto SIMON BAJADA

Sympatiskt småskaligt 
och med trestjärniga 
Michelinupplevelser. SvD 
Resor åkte till bergsbyn Saint 
Martin de Belleville mitt i 
världens största skidområde.

JANUARIKVÄLLEN är knirrande kall och frostig. 
Men djupt inne i valven till hotellet La Bouittes spa- 
avdelning i mikrobyn St Marcel vibrerar det av ånga. 

– Det här är inte lyx och bling-bling som i Cour-
chevel. Här på La Bouitte och i hela Belleville-dalen 
är det mycket mer avspänt och naturligt. Därför flyt-
tade jag tillbaka, säger spa-ansvariga Elisa Rey som 
återvänt till uppväxtens Saint Martin de Belleville 
för att arbeta med familjen Meilleur och deras La 
Bouitte: en kulinarisk destination för vallfärdande 
foodies, med eller utan skidor. 

De tre dalarna i franska regionen Savoie blev 
känt på 1970-talet när skidturismen började boo-
ma, inte minst tack vare dåtidens nya tv-stjärnor: 
direktsända slalomåkare som Ingmar Stenmark, 
Gustav Thöni och bröderna Mahre. Med sina 600 
kilometer av pister blev det världens största sam-
manhängande skidområde. En i trion är Belleville 
med skidorterna Val Thorens, Les Menuires och 
Saint Martin. De två förstnämnda är skapade ur 
ingenting under byggboomens 1960- och 70-tal. 
Les Menuires mest målande byggnad är den brutala 

betongkoloss som kallas skeppet, ritat under tidigt 
1970-tal av Le Corbusier. 

Vi drar nytta av hela detta system men väljer att 
bo i Saint Martin, byn längst ner i dalen men fort-
farande på snösäkra 1 450 meter. Här levde invå-
narna ett strävsamt liv nära naturen ända fram till 
1952, när Saint Martin moderniserades med el och  
vatten. Mycket av den enkla träbebyggelsen lever 
kvar i trånga gränder och små bondgårdar syns 
ännu nära huvudgatan.  

I Saint Martin bor Bellevilles borgmästare, här 
finns ett gulligt stadsmuseum som tar oss tillbaka 
till det strömlösa farmarlivet, och en 1600-talskyrka 
där det framförs musik från medeltida sakrala körer 
till barock.  

Modernismens sena intåg till Saint Martin gällde 
också skidåkningen. Äldsta byn blev den sista att 
1983 bindas ihop med resten av systemet. 

20 minuter tar dubbelliftarna för att nå toppen av 
Bellevilledalen. Däruppe virvlar sedan pisterna bort 
mot Val Thorens och Les Menuires. Vid liftstationen 
möter Carole Borrel, skidguide liksom båda sina för-

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
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Nyanlända 
lunchgäster på 
charmiga pist-

krogen Chez 
Pépé Nicholas 

har knipit bäs-
ta bordet mitt i 

branten.

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
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Paus i pisten. 
Några korta 
sekunder av 
andäktig kon-
templation på 
toppen av Le 
Roc des Trois 
Marches. 

Far och son, 
René och Max-

ime Meilleur, 
har en lugn 

stund innan 
middagsgäster-

na slår sig ner 
på La Bouitte.

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
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Poolen på La 
Bouitte är fylld 
med naturligt 
bergsvatten från 
Lac du Lou. 

Sötsugna tar 
sikte på Pâtis-
serie La Rissole 
i Saint Martin 
de Belleville.

Réné och 
Maxime 
Meuilleurs 
ikoniska 
efterrätt Le 
lait med olika 
former av 
mjölk och 
karamelliserad 
hasselnöt. π

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

äldrar. Vi tar oss ner mot målgången i Les Menuires 
och hamnar rakt på den klassiskt hästskoformade 
Croisetten. Det var här allting började 1964. 

– Då var markerna sommarbete för böndernas 
boskap, tills pionjären Pierre Schnebelen kom hit ef-
ter att ha utvecklat skidområdet i Tignes. Han köpte 
loss mark av bönderna, som först var skeptiska men 
sedan fanns kvar och arbetade med uppbyggnaden. 

Lunch på bergsbrasseriet Grand Lac. Här bjuds 
Savoies berömda, bastanta skidåkarmat: croziflette, 
boîte chaude de Grand Lac och tartiflette: potatis, 
bacon, lök och grädde som gratineras med mängder 
av milt nötig reblochonost. Puh!

Ostälskare har mycket att hämta. I Savoie härs-
kar den ursprungsskyddade Beaufort, inte helt olik 
schweizisk gruyère. För den som fyller resväskan 
med ostar, charkuterier, honung eller viner från 
sluttningarna utanför traktens regionstad Cham-
bery finns tre butiker i byn. Vi gillar Au Coin De 
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Rustik elegans 
är ledorden på 

trestjärniga 
Michelin-
krogen La 

Bouitte i 
pyttebyn St 

Marcel.

Kuriosahyllan 
på krogen Chez 
Pépé Nicholas.

Svartrot på tre 
vis, förrätt på 
La Bouitte.

Producteurs; en deli som drivits av farmarfamiljen 
Rey i 30 år. 

Högt uppe i det brantaste skidområdet La Masse 
är luften fullkomligt kristallklar och himlen klarblå. 
Europas högsta topp, Mont Blanc, anas i fjärran. Vi 
har hört talas om ett nyöppnat chalet, Lac du Lou, 
som nås offpist eller med snöskor. Eftersom det 
vräkt ner nästan 80 centimeter över natten är la-
vinfaran överhängande. Vi håller oss i skinnet och 
tar sikte på nerfarten Chasse – och trillar rakt in 
i nästan löjligt pittoreska Chez Pépé Nicholas. Det 
här är sinnebilden av den sympatiska, ombonade 
pistkrogen, en total kontrast till Corbusiers bergs-
brutalism.

Hit mellan Les Menuires och Val Thorens glider 
folk för att få någon av de åtråvärda platserna. De 
hjärtevärmande luncherna inkluderar bland annat 
en rykande het pot a feu med biff, grönsaker och 
märgben. Att ta plats på terrassen är som att stiga 
ner i en snögrotta utan tak. Teamet tycks ha tänkt på 

allt, till och med musikvalet. Som när Marvin Gaye 
och Tammi Terrell brister ut i ett känslofyllt: ”Ain’t 
no mountain high enough”.

– Vårt chalet är historien om farfar Nicolas som 
kom hit varje sommar för att göra ko- och getost. För 
30 år sedan förvandlades ladan till restaurang, och 
när vi förstod att det skulle byggas en pist runt knu-
ten byggde vi ännu en byggnad. Det ni ser är faktiskt 
helt nytt, säger ägaren Thierry Suchet och avslöjar 
att de inspirerats av chica Chez Vreny i Zermatt med 
sin mix av rustikt trä och mjukaste fårskinn.  

Sista åket för dagen är en tusen fallmeter hög 
kaloribrännare till hotellet längs skönt sugande Je-
rusalem. Med mjölksyra i benen sätter vi oss sedan i 
bilen. Fem minuter tar det att komma till La Bouittes 
undersköna värld. Här driver far och son, Renée och 
Maxime Meilleur, Europas högst belägna trestjär-
niga restaurang. Höjden, 1 502, är också namnet på 
deras exklusiva linje av spaprodukter. La Bouitte 
betyder litet hus på lokal Patoisdialekt och är en 

hyllning till deras region, rötter och råvaror – och i 
förlängningen sätt att laga mat. 

Särskilt smått är det lilla huset inte längre, med 
sina 15 rum och ett bergsspa med höbastu, hammam 
och en pool fylld med vatten från Lac du Lou. 

– La Bouitte hade aldrig kunnat bli av någon an-
nanstans än i St Marcel. Här börjar vår familjehis-
toria. Men restaurangen har alltid kommit först. 
Maten är vår starkaste och mest genuina identitet. 
Hotellet skapade vi för gäster som inte hade någon-
stans att bo, förklarar Maxime Meilleur. 

Den berömda byggnaden var bara ett potatisfält 
när René köpte marken på 1970-talet. Mat började 
denna självlärda mästerkock laga mest av en slump 
för skidturisterna i Les Menuires. 

– Jag öppnade La Bouitte för att laga traditionell 
lokal bergsmat för lunchgästande skidåkare. För 
mig var Michelin ett bildäck, tills jag 1981 åkte till 
Lyon och åt hos Paul Bocuse. Det var helt magiskt, 
det här ville jag också göra. När jag kom hem bytte 

La Bouitte leker med smaker, klär bokstavligen av 
klassikerna och skapar något helt nytt av dem.

"

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
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Sist i pisten. 
Ett ungt par 
passerar 1600- 
talskyrkan i 
Saint Martin 
de Belleville.

RES HIT
■ Direktflyg 
med SAS till 
Chambery, 
porten till de 
tre dalarna, 
fram till 7  
april från  
cirka 2 000 kr. 

NÄR
■ Skidsäson g-
en pågår fram 
till liftarna stän-
ger 22 april.

jag menyn och gästerna förstod ingenting. Men 
snart hittade jag min stil genom att kombinera med 
produkter från bergen: forell, ostar, svamp, örter. 
Långsamt hittade ett nytt klientel hit. 

La Bouitte leker med ursprung och smaker, tex-
turer och temperaturer. Klär bokstavligen av klas-
sikerna och skapar något helt nyrustikt ur dem. Ber-
gen dominerar där i bakgrunden. Maxime är före 
detta professionell skidskytt. Fortfarande lång och 
smal som en alpinskida från 1980-talet. 

Han är upplärd i köket av sin pappa. Just den 
här familjära känslan och avslappnade attityden 
är kanske hemligheten bakom La Bouitte. För trots 
lite stela och uppklädda kypare och stärkta dukar 
är stämningen avväpnande. Det räcker att ta en titt 
på Maximes vita kockjacka. Medaljen som glim-
mar visar sig vara allt annat än guld – bara ett kärt 
barndomsminne från den lokala skidskolan. Très 
charmant!

BO
■ La Bouitte. Hotell med 
15 individuellt inredda rum, 
trestjärnig Michelinrestaurang 
och spa. En helt unik upplevelse 
på 1 502 meter i byn St Marcel 
utanför Saint Martin, djupt  
inne i de franska Alperna. 
 la-bouitte.com

■ Hotell Saint-Martin. 
Nyrenoverat och prisvärt 
fyrstjärnigt hotell i mysiga Saint 
Martin de Belleville. Rymliga rum, 
bra halvpension och nära byns 
små delibutiker, bagerier och 
krogar. hotel-stmartin.com

■ Alp Hotel. Charmigt och 
personligt boende. Små rum, men 
ett av två hotell i Saint Martin de 
Belleville med 100 procent ski in/
ski out. På eftermiddagen glider 
gästerna bokstavligen rakt in i 
skidrummet. alphotel.fr

RESMÅLET SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

http://la-bouitte.com/
http://hotel-stmartin.com/
http://alphotel.fr/

