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Prostota nad brzegiem
Rodanu

LUDWIK LEWIN
Dziennikarz, poeta i pisarz,
znawca kuchni i zacnych trunków.
Mieszka w Paryżu.
ludwik.lewin@orange.

Do Vienne przyjechaliśmy pod
wieczór. I od razu zawieziono nas
na spotkanie winogrodników.
To niewielkie miasto leży
30 kmnapołudnie odLyonu.

Niegdyś dumna kolonia rzymska, później kwit-
nący ośrodek włókienniczy, Vienne słynie z fe-
stiwali jazzowych i z tego, że na przeciwległym
brzegu Rodanu rozciągają się wzgórza, na któ-
rych powstają najlepsze i najbardziej prestiżowe
côtes-du-rhône: condrieu, côte-rôtie i saint-joseph. Tymi
winami w najsłynniejszych restauracjach świata popija się wy-
myślne potrawy, wychodzące z wyobraźni ugwieżdżonych szefów.
Podvienneńscy winogrodnicy są smakoszami i bynajmniej nie
unikają gastronomicznej fantazji. Tym razem jednak na stołach
królowało jedzenie miejscowe, regionalne, chciałoby się powie-
dzieć – chłopskie.
Przynależność regionalna tamtejszej kuchni nie jest rzeczą oczy-
wistą. Vienne leży w departamencie (jednostka administracyj-
na nieco większa od polskiego powiatu i mniejsza od wojewódz-
twa) Izery (Isère) i jest częścią Delfinatu – historycznej prowincji,
której panami byli następcy ancuskiego tronu, zwani właśnie
dlatego delfinami. Stolica departamentu, Grenoble, to już Al-
py, ale z Vienne jest blisko do śródziemnomorskiej Prowansji.
Na dodatek ciąży ku Lyonowi, który ktoś nazwał „światową sto-
licą gastronomii”, co gwarantuje temu miastu daleko sięgające
wpływy kulinarne.
Z prowansalskim akcentem uśmiechała się na półmisku cail-
lette. Jest to coś w rodzaju mielonego lub klopsa z wieprzowiny,
z poważnym dodatkiem buraka liściowego, który w smaku przy-
pomina szpinak. Może być zresztą i szpinak, a nawet kapusta
– przepis lekko dryfuje od rodziny do rodziny. Do mieszaniny
szczodrze dosypuje się przypraw, formuje bryły, zawija w siatkę
wieprzową, wkłada do brytfanny, a brytfannę do piekarnika. Po
upieczeniu je się caillette na gorąco albo na zimno.

Następnym przysmakiem był ly-
oński pasztet w cieście, ostaniec

ze średniowiecznej kuchni, kiedy to mię-
so obkładano ciastem byle jakim, nie dla smaku, ale dla łatwo-
ści pieczenia i konserwacji. Z czasem niestrawna buła zamieni-
ła się w otoczkę z ciasta ancuskiego lub kruchego. Z kostkami
galaretki na wierzchu, wspaniale pasuje do farszu, na który skła-
da się mielona wieprzowina, „trzymająca” kawałki cielęciny.
Wśród różności kiełbasek najbardziej mi zaimponowała ta zro-
biona ze skórek od słoniny: ani tłusta, ani twarda, rozpływała się
w ustach pośród obłoku ziołowo-korzennych aromatów. Ta wę-
dlina dla biednych przez biednych przezwana została la gueuse, co
po ancusku znaczy biedaczka, żebraczka, ale taka, której się nie
współczuje, a raczej podejrzewa, że źle się prowadzi.
Chłopskie jest głównedanieDelfinatu, zapiekanka podelfińsku.
Są to ziemniaki pokrojonew grube talarki, które układa sięwna-
tłuszczonymnaczyniu kamionkowym i zalewa śmietaną lub mle-
kiem (jeśli mlekiem, to z dodatkiem masła). Piecze się to w ni-
skiej temperaturze, powoli i długo, aż uzyska woń cudną, kolor
i smak przedziwny.
Uczta była to niezapomniana, a szlachetny aromat win przy niej
pitych sublimował ją w jakieś wymiary doskonałości.
Następnego dnia jedliśmy w restauracji La Pyramide, dwie
gwiazdki w przewodniku Michelina i legenda ancuskiej ga-
stronomii. Ale to już zupełnie inna historia.

O kuchni francuskiej myślimy, że jest skOmplikOwana
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