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Spinaci
i Stockholm.

Kaukasien hittar du
någonstans mellan
Ringön och Backaplan.

”Tredje gången gillt!” sa vi och gjorde Sveriges bästa restaurangguide för tredje
året i rad. Det blev så av två anledningar. Ett: det är för kul för att låta bli. Men
också, två: för att det finns så mycket att skriva om. Knappt har vi hunnit hitta
vårt nya favoritställe förrän vi hör talas om en nykomling som ryktas servera en
liten bit av himlen.
Är det någon som fortfarande hävdar att en ”bra restaurang” måste vara en
med vita linneservetter? Tveksamt. Idag mer än någonsin söker sig folk till nya
stadsdelar för att hitta den bästa maten. Vi upptäcker andra kulturer och andra
smakregister. Gemene man kan idag stolt förklara skillnaden mellan empanadas
och samosas. Tur är väl det! För när man inte behöver slösa tid på att googla ”vad
är injera?” under middagen kan man istället bara njuta av den fantastiska maten.
I årets Not So White Guide hittar du en bråkdel av det bästa från Stockholm,
Göteborg och Malmös restaurangscener. Det är omöjligt att få med allt, vi vet,
men med afghanskt på Rosengård till peruanskt i Hagsätra kan vi garantera
något för alla smaker. Vad restaurangerna har gemensamt är att de alla serverar
minnesvärda måltider. Ibland på oväntade platser, men alltid lagat med kärlek.
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MALMÖ

07

TREND OCH TRADITION
DÄR SVERIGE MÖTER VÄRLDEN

En sak ska man veta om den svenska matscenen och det är detta: det började
troligtvis i Malmö. Bold statement, det ska erkännas. Men malmöiterna vet att
det är sant. Det man äter här kommer sakta att leta sig uppåt i landet, för att
till slut hamna som ett urvattnat koncept på något trendigt influencerställe i
huvudstan. Det här är ju Sveriges port till Europa, trots allt.
Som vårt avlånga lands galjonsfigur med näsan mot kontinenten är det inte
konstigt att Malmö står på två stadiga ben. Å ena sidan – det senaste i matväg,
det nya. Naturvinsbarer som trängs med mellanrätter. ”Har du sett Malmö så
har du sett världen”. Å andra sidan – sina rötter, sina principer. Fortfarande
möjligheten att kunna äta den bästa falafeln norr om Berlin för 30 spänn. Det är,
med andra ord, en stad som vet vart den kommer ifrån men också vart den ska.
Vi vågar påstå att Malmös restauranger på många sätt förkroppsligar mycket
av tanken med den här guiden. Genuin mat, lagad med omsorg. Man krånglar
inte med det onödiga här. Istället lägger man ner oerhörd tid och kärlek på att
göra det rätt och från grunden. Och det är precis i den korsningen – där nytt
möter traditionellt, där framtid möter historia – som verklig matmagi uppstår.
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Curry On
Wheels
LÄR KTR Ä DSGATA N 4

Maten på Curry On Wheels är
full av smaker och kärlek.

Tänk dig att du plötsligt, utan förvarning, befinner dig
i ett industriområde på Hindby. Du kanske har blivit
dittrollad av en mystisk trollkarl. Anyway: Du är jättesugen på indisk buffé. Vad gör du? Jo, du går till restaurangen Curry On Wheels som råkar ligga precis där.
Det är precis vad vi också gjorde.
Indisk buffé, ja. En superintegrerad del i ett slags
allmänsvensk husmanskost. Men, om vi ska vara helt
ärliga, ganska ofta en lite kärlekslös sådan. Inte här
dock! Tvärtom faktiskt, den är full av kärlek – och
av smaker.
Åtta rätter samt olika sorters ris, såser och tillbehör
står framför dig. Veganska, vegetariska eller sådana med
kött. Allt är smakfullt och smakligt men några saker
sticker ut. Deras Butter Masala med kyckling borde

turnera landet runt och lära andra indiska restauranger
hur den här milda anrättningen ska göras. Och deras
Daal (Dal Tadka) får budgetgänget linser, lök, vitlök,
tomater och kryddor att verka som rena rama lyxen.
Lokalen är stor och trevligare än du tänker dig på
ett industriområde. Sanjeev som har stället är otroligt
trevlig. Och även mån om att vi inte ska stressa utan
för all del stanna kvar och ta en kopp chai på maten.
Vilket vi gör, såklart. Sanjeev borde väl veta hur man
sköter saker här?
Jo det är en bit bort från stan men du kanske handlar
på ICA Maxi i närheten? Eller bara är sugen på indisk
– god – buffé. PS. De är även proffs på catering, därav
namnet. Så om inte du kan komma till Curry On
Wheels, så kan Curry On Wheels komma till dig.
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SANJEEV SKAPADE ETT LITET
INDIEN I INDUSTRIOMRÅDET

Långt ifrån allt här i livet är självklart. Att Sanjeev
Luthra skulle starta en rullande matoas av väldoftande
indisk kokkonst i Malmö är en av dem. Men så blev det,
och idag känns det som den självklaraste saken av alla.
– Jag har inga tidiga minnen från när jag bodde i
Indien av att jag ville bli kock. Innan jag flyttade till
Sverige i tjugoårsåldern så brydde jag mig antagligen
inte mer om mat än vad andra gör? Kärleken till mat
väcktes först när kompisar gillade det jag lagade. Det
utvecklade jag vidare med tekniker jag lärt mig av min
mamma. Sedan dess har kärleken och intresset vuxit
sig starkare genom att jobba med det över lång tid,
berättar Sanjeev.
Sanjeevs restaurang Curry On Wheels startade med
catering till företag och privata fester – därav namnet.
Nu för tiden erbjudes inte enbart catering utan även
en generös och vällagad lunchbuffé till vardags. På
fredagar och lördagar serveras kvällsbuffé. Alltihop
med veganska alternativ.
– Med tiden började allt fler uppskatta min mat,
därför byggde jag en liten lokal här i Hindby för att
kunna växla upp. Efter ett tag fixade jag ett bord så en
handfull personer kunde sitta och äta hos oss också.
Sedan ett bord till. Sen blev lokalen bredvid ledig också
kunde vi slå ut väggar och sätta in fler bord. Men det
var när jag träffade kocken Faizan Ali, som delar min

matpassion, som vi kunde växa ännu mer. Folk verkar
tycka om vår mat eftersom det ofta är fullt, hur många
bord vi än ställer in, skämtar Sanjeev.
När Sanjeev pratar om matlagning handlar det inte
bara om ett jobb, det är hans stora passion i livet. Hela
livet kretsar kring mat och vad som helst i omgivningen
kan ge inspiration. Men det handlar alltid om något
som är genuint indiskt.
– Nästan all mat vi lagar på Curry On Wheels
kommer från norra Indien, framför allt från Punjab.
Det är ofta rikt kryddad mat med mycket smör, ofta
vegetariskt men även mycket kyckling och lamm. Jag
brukar säga att det inte bara handlar om, ingredienserna,
men också känslorna du tillsätter maten. Det är så du
får till känslan i matlagningen, säger Sanjeev.
Sanjeev med personal vill skapa ett litet Indien på
Curry On Wheels. Du känner det i smakerna, lukterna
och atmosfären. Det är så nära Indien du kan komma
i ett industriområde i Malmö – och det är närmare än
du tror.
– Vi håller till i ett enkelt, område i Malmö. Här
finns en blandning av nationaliteter och redan där
känns det nästan som på en gata i Punjab. Sen kliver
man in och möter dofterna och atmosfären. Då
hoppas jag att varje Indien-älskare känner sig hemma,
avslutar Sanjeev.

“Jag brukar säga att det
inte bara handlar om
ingredienserna, men också
känslorna du tillsätter maten.”
Sanjeev Luthra
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Bayt Almandi
A MIR A LSGATA N 58C

Före detta elektrikern Ahmed är
numera kock på Bayt Almandi.

Malmö är en stad dit man kan komma och bli någon
annan. Ett exempel: Elektrikern Ahmed flyttade hit
från Syrien och blev i stället kocken Ahmed. Tur för
oss! För det är en härlig liten restaurang han driver. Bayt
Almandi ligger ett stenkast från Folkets Park, granne
med Friends Grill, som var med i vår guide 2020.
Vi kommer dit och frågar vad vi borde äta och Ahmed
ser omgående till att vi får en ordentlig bit lammkött,
direkt från grytan, och säger åt oss att smaka på den. Vi
gör det – och blir sugna på mer. Så vi sätter oss.
Ahmed serverar mat från flera kök i Mellanöstern
– det syriska såklart, men också det jordanska och det
arabiska. Här finns även utvalda rätter från Pakistan
och Indien. För dig med öppet sinne serveras till
exempel huvud och fötter från lamm. Vi höll oss
själva i mainstreamdelen av menyn och trivdes alldeles

utmärkt där. Lamm Biryanin är ett riktigt god kryddig
risrätt, som ackompanjeras av det där lammköttet vi
fick. Det har kokat länge och är lika mört som det är
fullt av smak.
Vindolmarna är små sensationer, fyllda med lök,
mynta, tomat, granatäpple och annat. De godaste vi
ätit i genren! Och de kostar fyra kronor styck? De är
små, det ska de vara. Men fyra kronor styck för något
som är så gott?
Vi berättar för personalen hur goda vi tycker de var
– och får då smaka även dem med lammfyllning. De är
inte godare, för det går inte, men de är lika goda. Vår
baba ganoush kommer i en generöst stor skål, är oljig,
smakrik och toppas med friterat bröd.
Vårt liv har blivit bättre sedan vi fick veta att vinbladsdolmarna på Bayt Almandi finns.
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Paradrätten Busketi med
Marka Cadeys fantastiska ris.

Marka Cadey
PER SBORGSTORGET 1C

Är du en fågel är det femtonhundra meter att flyga
från Folkets park till Persborgstorget. Men du är ju
ingen fågel, så du får gå, cykla eller ta en Voi och då
blir det ytterligare lite längre. Här ligger Marka Cadey.
Inte i city alltså. Så, är det värt en omväg? Svaret är ja.
Abdalla, som driver Marka Cadey, beskriver stället
som ”the best Somali restaurant in Sweden”. Han kan
mycket väl ha rätt. Och apropå rätt, så är Surubiyaan en
mycket bra sådan. Det är långkokt lamm med ett smått
fantastiskt ris och vi noterar smaker och dofter från
kardemumma, kanel och russin. En annan rätt, Suqaar,
är en köttgryta med en tomatbaserad sås som serveras
med sabayad – somaliska tunnbröd.

Båda rätterna lyfts av två såser som kommer vid
sidan av, en röd och kryddig samt Basbaas cagaar, en
grön sås med fräscht pepprig chilismak.
Paradrätten heter Busketi och består av samma ris
som vi lovordade nyss och skivat nötkött. Även denna
väldigt god. Så pass att den var slut vid vårt första
besök. Då stod nästa laddning på spisen och puttrade,
och fortsatte så en god stund efter att vi lämnat.
Vi lämnar Marka Cadey mätta och med känslan av
att ha blivit väl omhändertagna av en avlägsen släkting
som vill oss väl. Här är det hög trevlighetsfaktor på allt
utom kanske belysningen – som sköts av lysrör, som tar
sitt uppdrag på lite för stort allvar.
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ABDALLA ÖPPNAR DÖRREN
TILL DET SOMALISKA KÖKET

Du ser direkt vem det är. Det är fredag kväll och
Abdalla är värden som vant kryssar mellan bord fulla
av kompisgäng och familjer. Med ett stort leende ser
han till att allting har smakat bra och guidar nybörjarna
genom menyn.
– Att lära känna mig är jättelätt. Jag är en öppen
person mot alla, säger Abdalla.
Vid Persborgstorget i Malmö ligger den somaliska restaurangen Marka Cadey som Abdalla Moussa
driver tillsammans med sin bror Ahmed. Drömmen
om att driva något eget har alltid funnits hos bröderna.
Abdalla hade länge tänkt att han ville göra något för att
visa upp det somaliska köket som han tyckte saknades
i stadsbilden. Som för så många andra så kommer hans
kärlek till maten hemifrån.
– Jag har växt upp i ett hem med stor kärlek till
maten, tack vare mamma. Maten hon lagar är fantastisk. När mamma står i köket är hela bordet till slut
fullt av rätter.
Trots sina unga år – Abdalla är nyligen fyllda 28
år, hans bror Ahmed 29 år – så har bröderna Moussa
hunnit med mycket. Efter att ha kommit till Sverige
och gått klart en SFI-utbildning pluggade båda vidare
till heltidsjobb, Abdalla som snickare och Ahmed som
elektriker. Abdalla tog även extrapass på andra jobb, allt
för att kunna uppfylla drömmen om att en dag få visa
Malmö vad somalisk mat är – och kan vara. 2019 dök
det upp en möjlighet att ta över den somaliska föreningslokalen och restaurangen Marka Cadey. Bröderna
tvekade inte en sekund.
– Jag har verkligen jobbat hårt för att kunna driva
den här restaurangen. Många ser bara en typ av bilder
från Somalia och tänker därför på svält och fattigdom.
Jag vet att det är svårt att bara åka dit på semester, men
jag vill att fler ska veta åtminstone vad de hade ätit
om de hade varit där. Så när vänner frågar vad vi äter i
Somalia så berättar jag inte. Jag säger bara: ”Kom och
smaka så ska du få se”, berättar Abdalla.
På restaurangen domineras menyn av ris, kött och
grytor. I köket är det kökschefen Mohamed, vännen

som har varit med från första stund, som skapar magin.
Kryddhyllan utmärks av rika mängder saffran, kardemumma, spiskummin och torkad citron. Flera andra
kryddor måste importeras från såväl England som
Somalia, eftersom det helt enkelt inte går att få tag på
i Sverige.
– Vår populäraste rätt på restaurangen är absolut
busketi. Det är kött som har kokats och stekts och sen
serveras det med lök, paprika och massa kryddor. Det är
min favorit. Annars brukar gästerna också fråga om våra
såser, främst vår chilisås basbaas cagaar. Folk tar en sked
av den och sen vill de köpa med sig en extra burk hem. I
framtiden vill jag och brorsan sälja den som vår egen sås.
Man ska kunna köpa den på ICA, säger Abdalla.
Många kanske har testat på injera, det pannkaksliknande brödet som man äter maten med i grannländer
som Etiopien. Men hur många kan säga att de har
testat anjeero, den somaliska varianten? Abdalla förklarar skillnaderna.
– Det är två olika världar med två olika smaker.
Där injeran är syrlig är vår anjeero lite sötare. Man
äter fortfarande maten med den, men eftersom den är
söt passar den också som dessert. Det är inte ovanligt
att man äter den med socker, sylt, eller bara som
den är doppad i lite te. Ibland händer det att gäster
kommer in och frågar efter en bit anjeero i en skål med
lammsoppa. För dem är det minnen från barndomen.
Kan Abdalla sägas vara det somaliska kökets bästa
ambassadör i Malmö? Utan tvekan. Han strävar efter
att maten på Marka Cadey ska smaka som om man
fick det serverat hemma hos en kompis. Och det är
svårt att inte ryckas med när han pratar om framtiden.
– Drömmen för mig och för min bror är att detta
ska kunna drivas som en kedja. Många andra länder
har kök som verkligen har slagit igenom i Sverige och
det är fantastiskt! Det är dit jag vill komma, att ta det
somaliska köket in i det svenska samhället. När vi har
kommit dit… då kan jag känna att jag har gjort det jag
ska göra. Då kanske jag kan lägga skorna på hyllan,
skrattar han.

“När vänner frågar vad vi äter i Somalia
så berättar jag inte. Jag säger bara: ”Kom
och smaka så ska du få se”.
Abdalla Moussa

18

19

“Känslan är att vi
blivit väl omhändertagna
av en avlägsen släkting
som vill oss väl.”
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China Snacks alldeles
egna nudelrobot.

China Snack
VÄSTR A K A NA LGATA N 1

Om man ska utse den mest anonyma gatan i centrala
Malmö är Västra Kanalgatan en kandidat. Allt folkliv
lyser med sin frånvaro här. Inte ens vi hade gått hit
om vi inte hört så mycket gott om China Snack. Så
vi går in.
Bakom disken står det en människoliknande nudelrobot och gör nudlar. Den enda av sitt slag i Sverige,
enligt Sihan, som driver China Snack. Det kan mycket
väl finnas en till på Mos Eisleys Cantina på planeten
Tatooine (känd från Star Wars). Inredningen i övrigt
är inte som på en ”klassisk” kinesisk restaurang i
Sverige. Vi misstänker att den härstammar från den
förra verksamheten i lokalen, som nog även är skälet
till att det står ”PASTA & SALLAD” i stor text
ovanför China Snack. Men vi är för finkänsliga för att
fråga. Och för hungriga.
På China Snack serveras mat från Sichuanköket och
man har bara två rätter om dagen, som byts ut från dag
till dag. När vi är där, är det dandan-nudlar med fläsk-

färs, en klassiker inom nämnda kök, samt ananaskyckling
med ris.
Båda rätterna smakar bra. Nudlarna, som roboten
gjort, ligger på en ångande bädd av het sås och på detta,
det hackade fläskköttet. Det är bra tryck i kryddorna men samtidigt så välbalanserat att smakerna från
nudlar, kött och grönsaker får komma fram och säga
sitt. Ananaskycklingen har inte alls samma hetta men
är istället pikant sötsyrlig. Såsens klibbiga konsistens
gör det tacksamt att moffa ihop grytan med riset och
äta det så. Det får man kanske inga stilpoäng för men
vi klarar oss utan det.
Sihan, som äger stället, lagar också maten. Hon
skrattar, snackar med oss (berättar till exempel att hon
jobbat som revisor innan) och brister ibland ut i sång.
Krocken med den anonyma gatan utanför är total.
Där ute händer inget. Här inne sitter vi och äter
himmelska nudlar, gjorda av en robot med gulligt
ansikte, samtidigt som en revisor sjunger i köket.
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Lala’s Buffé
DICK SONS VÄG 14

Mat på restaurang kan vara 1) God och vällagad, 2)
Prisvärd, ja, till och med billig, 3) Obegränsad, som i
att du kan äta så mycket du vill. Ganska ofta blir det
en kompromiss, där du kan få en eller i bästa fall två av
dessa. Men om du åker till den afghanska restaurangen
Lala’s Buffé på Rosengård får du allt.
Lala? Namnet kommer från det afghanska ordet
för storebror – och det är vad alla kallar restaurangens
ägare, som egentligen heter Mahmud Norzai. Inne i
restaurangen är allt enkelt men fräscht. Maten såklart,
men också inredningen, som går i blått och trä. Restaurangen är ny (öppnade sommaren 2021) och det märks.
Buffén kostar 110 kronor på lunch och 129 kronor på
kvällen. Och du får jättemycket för pengarna.
Afghansk mat är kanske inte så väletablerad i Sverige
men det är smaker som känns igen från köken runt
omkring, kan man säga. Vissa saker drar åt det pakistanska och indiska, andra åt Kaukasien och även Medelhavet.
Bolani är bröd fyllt med ost och lök och det finns otroligt
goda vitlökssmakande lammköttbullar. Korma Zabzi är
en gryta med spenat, bönor, kött och torkad lime. Borani
banjan är aubergine i tomatsås med yoghurtdressing.
Börjar du få en känsla för smakprofilen?
Det finns även en pastarätt varje dag, samt en pizzabuffé. Det såg också schysst ut men vi provade varken
pasta eller pizza. Vi hade fullt upp med att upptäcka nya
små smaksensationer från Afghanistan, den ena efter
den andra. Grytor med kyckling, friterade rotfrukter
och Kabuli Palow, en rätt med ris, kött, morötter och
russin. Alltså, mums!
Att det är mycket folk och avslappnad stämning
behöver vi nästan inte ens skriva ut. En scen i ena
hörnet av lokalen skvallrar om att stället kanske kan
hyras för den som vill arrangera en fest av något slag.
Och varför inte?
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GÖTEBORG
TVÄRA KAST I DE
DOLDA PÄRLORNAS STAD

xxx
xxx

Vad är bra mat? Kul att du frågar! Göteborg sitter nämligen på svaret på denna
nästan filosofiska fråga. Sveriges framsida har aldrig kunnat visa upp en så blomstrande restaurangscen som just i detta nu. Här kryllar det av mindre ställen,
inklämda där det råkade finnas plats eller där man minst anade att man skulle
hitta en restaurang. Ge det fem år och vi slår vad om att Ringöns ruffigaste delar
kommer att vara det hipstrigaste området i stan – just för att restaurangerna
väckt stadsdelen till liv.
På så sätt är den här stan en crash course i det oväntade. Visst, här hittar du
fantastisk mat längs de höga fasaderna i Linnéstaden. Men Göteborg är också
en restaurangstad som bara väntar på att bli upptäckt. Här finns bevis på att en
libanesisk matupplevelse du sent kommer att glömma går att hitta mittemot
en bilmekaniker, längs en motorväg. Eller att den bästa cevapin i stan just nu
gömmer sig någonstans i ett parkeringslandskap i utkanten av Backaplan.
Så åter till frågan – vad utgör bra mat? Göteborgs svar skulle kunna vara att
det är mat som är värd att resa för. Oavsett om det är i sinnet, till ett outforskat
kök du aldrig hört talas om eller till fots någonstans halvvägs till Kungälv. Vi
ses där!
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Che Argento
SPR Ä NGKULLSGATA N 15

Ungsbakade empanadas
på Che Argento.

Om någon sagt att Che Argento från början låg i
stadsdelen Palermo Viejo i Buenos Aires hade vi köpt
det, rätt av. Att den flyttades till Haga på en pråm
över Atlanten. Så känns det i alla fall. Utanför vajar
dubbla argentinska flaggor och innanför dörren hörs
sorl på spanska och luften fylls av dofter från argentinska godsaker.
Här kan man antingen äta eller bara ta en fika. Det
är inte så bara i och för sig, för här finns massor av
goda saker. Tillika ovanliga och med goda priser. Men
vi är här för att gå loss bland Che Argentos empanadas.
Dessa mumsiga minipajer, piroger eller vad man nu
vill jämföra dem med, är en stapelvara i Argentina.
Vi provar flera varianter: Nötkött, kyckling, chorizo,
spenat samt svamp.
Varje empanada är proppfull. Den är också krispig,
varm och väldig smakrik. Det är gjort med kärlek,
omsorg och precision. Varje litet knyte har dessutom

en stämpel med en siffra, så du kan se i menyn vilken
du sätter tänderna i. Smart! Vi tog en skål chimichurri
till och det gjorde vi rätt i. Den gjorde redan goda
empanadas till små fyrverkerier av smak. Ursäkta men
varför finns inte chimichurri i varje kylskåp? Bredvid
srirachamayon?
Vi åt fort för det var så gott. Och fördelen med det
är att magarna inte hunnit rapportera till våra hjärnor
hur mätta vi egentligen är. Så när vi hör folk runt oss
prata om flan – bland annat med orden ”Que delicioso!
El flan…”, slår vi till. Ett slags kompakt creme caramel
som serveras med dulce de leche och är så god att du vill
gifta dig med den och köpa en stuga på Pampas.
Är Che Argento den mest prisvärda matupplevelsen
i centrala Göteborg? Utan att ha provat exakt alla
ställen som finns törs vi ändå svara ja på den frågan.
Men vi hoppas såklart att vi har fel – det hade varit
något utöver det vanliga att hitta något som slår detta.
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MARIA BJUDER GÖTEBORGARNA
PÅ SMÅ UNDERVERK
Området kring Hagakyrkan kan vara ett av Göteborgs mest pittoreska områden. Gröna små labyrinter,
lummiga esplanader… det är som gjort för en restaurang
där man bara vill kika in och hämta något litet att äta
längs med vattnet. Tur då att man nu kan göra exakt
detta hos Che Argento – Maria Racciatti och hennes
man Marcos Martinez argentinska café på Sprängkullsgatan. Namnet är så argentinskt som det bara blir.
– Che är ett uttryck som argentinare använder ofta
för att få någons uppmärksamhet, det är lite som
”hallå!”. Argento var från början en term för en person
med dåliga vanor som blev populär tack vare en argentinsk tv-serie. Nuförtiden har man kommit att använda
argento för att beskriva vem som helst som kommer
från den argentinska kulturen eller har argentinska
vanor, förklarar Maria.
Maria och Marcos är inte nya i restaurangbranschen.
Tvärtom, de har drillats i Londons hårda restaurangvärld. Drömmen om något eget fanns redan
där, men det hektiska storstadslivet kom hela tiden
emellan. Efter dryga tio år i London fick Marcos
jobb i Sverige och 2017 gick hela familjens flyttlass
till Göteborg. Här kände de att de äntligen kunde
förverkliga sina planer.
– Vi ville skapa något litet, något som inte var för
stort. Både jag och min man är väl medvetna om hur
restauranglivet ser ut: långa dagar och sena nätter. För
oss är det viktigt att kunna vara med våra två döttrar. Vi
ville ha något som gjorde att vi fortfarande kunde få tid
över till att vara med familjen, säger Maria.
Pandemin gjorde det inte lätt för dem. Att öppna en
restaurang under 2020 var en snårig resa genom nya
regler och restriktioner, men tilltron till göteborgarnas
nyfikenhet lönade sig. Sakta men säkert kom hungriga
gäster, som i sin tur spred ordet till familj och vänner.
Och på den vägen har det varit.
– När vi bestämde oss för att öppna ett ställe ställde
vi oss frågan vad vi saknar mest från vårt hemland?
Svaret var enkelt: empanadas. De är tidskrävande och
fysiskt ansträngande att göra, det är mycket deg som
ska knådas. Samtidigt är de lätta att äta och de fångar
verkligen ens uppmärksamhet när de ligger uppradade
bakom disk. Det kändes rätt att göra något så typiskt
argentinskt som också är lätt att dela med familj och
vänner, säger Maria.

Maria och hennes man är porteños, ”hamnbor”, som
Buenos Aires-borna kallas. Det återspeglas i deras empanadas, en rätt som kan variera stort regioner emellan.
Alla Che Argentos empanadas är till exempel ugnsbakade
(friterade varianter förekommer runtom i landet).
Gästen med beslutsångest får det inte lätt här. Med
tolv olika empanadas på menyn, hälften med kött eller
fisk och hälften vegetariska eller veganska, är det svårt
att välja.
– Mina två personliga favoriter är den med kyckling
och den vi kallar fugazzeta, med lök och ost. Tillsammans
med lite chimichurri och vår populära linssoppa på
sidan är det en oslagbar kombo, säger Maria.
Men Che Argento är mer än sina empanadas.
Maria har ett speciellt intresse för det söta, något hon
fått med sig från sin mamma och mormor som hon
ofta bakade med som liten. Därför var det självklart
att caféet även skulle visa upp den sydamerikanska
bakverkstraditionen. På dessertmenyn samsas populära
klassiker som alfajores med dulce de leche, brylépuddingen flan och en argentinsk hybrid av croissanter och
briocher, medialunas.
– Under de 15 åren jag har bott utanför Argentina
har jag alltid saknat alfajores. Men jag vet också att en
alfajor kan man inte göra bara fem eller sex av. Nej, de
tar lång tid att göra och därför måste man göra många
i samma vända. Jag vill att göteborgarna ska få njuta
av dem, så därför har vi valt att göra dem. Den som
saknar de traditionella latinamerikanska bakverken
kan komma till oss, säger Maria.
Enligt Maria har Che Argento kommit till sin rätt
i Haga. Visst, i framtiden skulle de kanske vilja utöka
menyn i en lokal med fler möjligheter (Maria sneglar
mot söta empanadas, friterade churros och vad som
enklast kan beskrivas som en riktigt lyxig korv med
bröd, choripán). Samtidigt är hon glad att kunna stilla
lite av göteborgarnas hunger efter något nytt.
– Många ser våra argentinska flaggor utanför och
kommer in för att de är nyfikna. De kanske har rest i
Argentina, varit där i studier eller så ville de bara prata
spanska med någon. Andra blir överlyckliga när de ser
att vi slagit upp dörrarna för här hittar de äntligen mat
som de inte hittar någon annanstans. Det gör mig så
glad. Jag är väldigt stolt över att kunna bidra med något
annorlunda till Göteborgs matscen, säger hon.

“När vi bestämde oss för att öppna ett ställe
ställde vi oss frågan vad vi saknar mest från
vårt hemland? Svaret var enkelt: empanadas.”
Maria Racciatti
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Vi vill slå ett slag för brödet
på Grill Salko.

Cevabdzinica
& Grill Salko
M AGNETGATA N 6

Cevabdzinica & Grill Salko ligger i något slags
gränsland mellan Backaplan och Kvillebäcken, som
är liksom både ett industriområde och ett villaområde? Väldigt Hisingen. Gentrifieringen kommer att
exploatera detta också så småningom men det har inte
hänt än.
Bröderna Samir och Damir Grahovic som driver
stället bidrar till den härliga stämningen som råder –
under en helt vanlig lunch. Dofterna av grillat kött,
hackad lök och nybakt bröd är som en intensiv reklamkampanj, via näsan, för maten vi väntar på.
Banalučki ćevapi är kolgrillad nötfärs i ett fluffigt,
segt, fantastiskt bröd som serveras med kajmak och rå
gul lök. Kajmak är som om god färskost och bra smör
skulle få ett kärleksbarn. Flaskor med ajvar relish står
på bordet och den kompletterar de andra smakerna på

ett briljant sätt. Vi åt även samma rätt fast med brödet
ersatt av pommes. Och även om denna var helt utan
anmärkning så slår vi ändå ett slag för brödet.
Vi frågar Samir vad vårt kött är kryddat med men
han bara skrattar, skakar på huvudet och säger ”affärshemligheter”, innan han går vidare och snackar lite med
sällskapet vid bordet intill. Vi är ganska säkra på att
hemligheten är grillen och omsorgen.
Kaffe på maten ingår och trots att våra magar var
fulla beställde vi en kaka till. Tänk dig en kylskåpskall,
liksom formpressad och mycket kompakt sockerkaka?
Som någon kärleksfull person dränkt i sockerlag? Så
god att en i sällskapet lade upp den på Instagram. Strax
hade alla följare med rötter i Balkan kommenterat
kakan (som heter Hurmasica) med ord som ”minnen
från barndomen” och emojis av typen
.
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Nooodle
ÖV R E HUSARGATA N 33

I maj säger Nooodle farväl till
sin nuvarande lokal och flyttar
ett stenkast bort till Skanstorget.

På Övre Husargatan, i Linné, strax norr om Slottskogens nordostliga hörn, ligger Nooodle. Restaurangen,
som serverar vad den heter, drivs av Huiying Ma och
hennes man Ang Li. På menyn finns fyra rätter varje
dag, två nudelsallader och två nudelsoppor. Allt som
serveras, givetvis inklusive nudlarna, är handgjort och
lagat från grunden. Det känns.
Menyn må vara pytteliten och maten enkel – men
när det görs på det här viset, då blir det både stor konst
och en lektion i hur nudlar ska göras. (Det är alltså
hundra procent logiskt att Huiying är konstnär och
Ang är lärare i grunden). Varje smak, konsistens, textur
och krydda sitter på precis rätt plats.
Vi testar två varianter på nudelsoppa med högrev,
koriander, salladslök, rättika och ägg. En med risnudlar
och en med färska nudlar. Båda är jättebra. Buljongen
i soppan är lätt men samtidigt smakrik. Fyllig men
samtidigt fräsch. Ägget som simmar i den är perfekt

kokt, med en krämig äggula som gifter sig med det
möra köttet. Till soppan får vi även en liten skål med
liang cai som är spänstiga, picklade, hyvlade morötter
och isbergssallad i en syrlig men söt sojasås. Mycket
bra komplement till soppan.
Den i sällskapet som tog en vegetarisk nudelsallad
med böngroddar, rädisor, gurka, koriander, salladslök,
tofubitar, edamame, morot och kål samt lök stekt i
aromatisk Zhajiangsås var också mycket nöjd. Och
kom med tipset att äta långsamt, eftersom salladen blir
godare ju längre nudlarna får dra åt sig av såsen.
Ja det enda som hade gjort Nooodle ännu lite bättre,
hade ju varit om man hade kunnat köpa deras nudlar
separat och ta med sig hem, för att kunna laga nudelsoppa själv. Och det kan man! Ha! Finns det något att
anmärka på? Det skulle väl i så fall vara att maten ibland
tar slut, eftersom de bara kan laga en viss mängd varje
dag och det är många som vill äta här. Så kom i tid!
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DESIGNERN HUIYING MA GJORDE
NUDLAR TILL EN KONSTFORM

När Huiying Ma kom till Sverige 2017 var det för att
plugga design. Att hon bara ett par år senare skulle basa
över Göteborgs mest populära (men väldigt lågmälda)
nudelställe kom sig av en rad prövande motgångar men
också kärleken till maten med stark hemmakänsla.
– När jag hade pluggat klart på HDK-Valand var
det väldigt svårt för mig att hitta ett jobb, speciellt
på grund av språket. Det var samma sak för min man
Ang som var mattelärare i Kina. Men vi ville verkligen
stanna i Göteborg, berättar Huiying.
Till sist fick Huiying Ma och Ang Li tänka om
och göra en helomvändning för familjen. Men ur den
jobbiga tiden växte något fint fram – idén om en egen
restaurang. Matlagningen hade alltid funnits med i
Huiyings liv, även när hon bodde i Kina och lagade
mat åt vänner. När de startade Nooodle visste de precis
vilken känsla de ville förmedla.
– Vår restaurang är som vårt andra hem. Jag och min
man driver det ihop och ibland är våra barn här också.
Det är den hemtrevliga atmosfären vi vill skapa för våra
gäster också, säger Huiying.
Det familjära förhållningssättet handlar också om
gästerna menar Huiying Ma. Hon har skapat en slags
relation till sina gäster och vill inte benämna de som
kunder, de är mer än så. Många av stammisarna har
hon lärt känna och vet ofta vad de vill beställa och hur
mycket chili eller koriander de vill ha.
Men när det kommer till de närmaste familjemedlemmarna har de ännu inte kunnat testa Nooodles
omtalade hemgjorda nudlar.
– Hela vår familj är i Kina och på grund av pandemin
har vi varken kunnat åka dit eller de hit. Jag vill verkligen att min mamma kommer hit för hon älskar nudlar
och biff. Det är också hon som lärt mig allt om matlagning och jag vill att hon ser vad jag har skapat. Min
pappa älskar mammas handgjorda nudlar och jag
önskar att även han fick testa på mina, säger Huiying.
Det hörs på namnet, men på Nooodle spelar

nudlarna huvudrollen. När vi frågar Huiying om de
använder sig av någon speciell teknik när de gör sina
nudlar, svarar hon att hon inte skulle vilja kalla det
för speciellt då det är en väldigt förekommande vanlig
teknik i Kina. Men det kräver känsla, tålamod och noggrannhet så texturen på nudlarna blir rätt.
– Det påminner faktiskt om mitt arbete med design
på många sätt. Mat ses ofta som ett hantverk men det
är också konst. Färdigheterna du behöver är nästan
desamma, säger Huiying.
Konsthantverket på Nooodle består av kryddor
som ingefära, stjärnanis, fänkålsfrön, sichuanpeppar
och kanel (och många fler, de inte vill avslöja) som
tillsammans med en hel del tid skapar soppor med
många lager av djupa smaker. Vi kan bara konstatera
att Huiying och Ang vet vad de håller på med.
När vi ändå är inne på konsten känner att vi måste
fråga hur det kommer sig att Nooodle, vars ena ägare
är designer, inte har någon skylt. Vi var nära att missa
restaurangen av den anledningen..
– Jag är rätt blyg och drog mig för att ta fram en
skylt. Men ett tag valde vi att inte ha någon skylt med
mening. Nooodle kändes som ett hemligt ställe och vi
ville inte marknadsföra det för mycket. det är kul för de
som hittar hit gör det för att de hört gott om oss. Men
min lärare tyckte att jag borde ha min egen design som
skylt. Det får kanske bli så i den nya lokalen som vi
flyttar till i vår.
I maj bär flytten av – men bara några hundra meter
bort, till Skanstorget. Där vill Huiying Ma och Ang Li
göra kopplingen mellan mat och konst ännu tydligare.
– Jag har en dröm och det är att vår restaurang också
ska vara ett galleri. Som designer fick jag aldrig riktigt
chansen att visa upp min konst men nu kommer vi ha
ett lite större ställe där det finns möjlighet att visa upp
både mina saker och verk av andra oberoende designers. Då får jag chansen att göra två saker jag älskar,
avslutar Huiying.

“Matlagningen påminner om mitt arbete
med design på många sätt. Mat ses ofta
som ett hantverk men det är också konst.”
Huiying Ma.
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Kolgrillad kyckling och lamm
med härliga godsaker.

Kaukasien
Restaurang
R INGÖGATA N 8A

En kort geografilektion först. Kaukasien är ett område
som täcker in inte mindre än tio ryska delstater samt
Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. Ringön, där
Kaukasien Restaurang ligger, är ett industriområde
mellan Backaplan och Göta Älv. Inget ställe man spontant
åker till för en restaurangupplevelse. Men blir man
tipsad, som vi blev (och som du blir nu) är det inte så
långt bort. Du cyklar från Brunnsparken på mindre än
en kvart.
En liten skylt, över en ingång, på vad som annars är
en stor Office Depot-butik berättar, tillsammans med
doften av kolgrill, att vi har kommit rätt. Inredningen
är inte precis minimalistisk utan mer som man kanske
tänker att det blir om man ska fånga känslan i tio ryska
delstater samt Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

Vi älskar det!
Bland alla valmöjligheter från kolgrillen bestämmer
vi oss för kycklingspett och lammkotlett. När vi väntar
på maten går vi till den lilla salladsbuffén som är värd
några meningar bara den. Här finns, utöver det vanliga,
även potatissallad och en rödbetssallad på rivna rödbetor
och majonnäs. Samt en urgod röra på kolgrillade
grönsaker som smakmässigt låg mellan tabbouleh och
baba ganoush. Vi fick också en len soppa på linser och
potatis. Se och lär, andra restauranger!
Maten från kolgrillen serverades med skivad, stekt
potatis, fluffigt gult ris, tzatziki, grillad tomat, saltgurka
och sallad. Portionerna är stora, särskilt för ett gäng som
ätit lite för mycket av salladsbuffén. Och ändå moffar vi
i oss varenda smula. Det är ett väldigt bra betyg.
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YiLi
Restaurang
MU NK EBÄCK STORGET 4

Vi tar ettan mot Östra Sjukhuset och hoppar av vid
Munkebäckstorget. Ett folkhemsdoftande vardagstorg
som lika gärna kunde ligga i Örebro eller Flen, som i
Göteborg. Tegelhus i några våningar, mataffär, apotek,
frisör – du vet hur det är. Men här finns en gömd skatt,
har vi fått höra.
Skatten heter YiLi Restaurang och är den bästa sortens
restaurang. Nämligen den som någon (till exempel vi)
måste tipsa dig om. För det finns inget som skvallrar
om att det är ett exceptionellt hak. Inredningen är inte
mycket att orda om, vilket är okej. Här är maten i fokus.
Ingen musik spelas, men ljudlandskapet är härligt ändå:
Stekpannor som skjutsas runt, stavmixerns brummande,
fräsandet från kött och grönt, bubblandet i grytorna.
Här finns sushi, som är populär bland take-away-kunderna när vi är där. Men vi håller oss till den kinesiska
delen av menyn. Cong yoy bing är salladslökspannkaka
och den är finfin. Krispig yta, segt inre och en salladslök som får spela ut hela sitt register. Ni rou jian bao
är köttfyllda baobröd med massor av smak. Det känns
som att vi är på ett spa där behandlingen består av ett
evigt dim sum-ätande.
Vi fortsätter med mer bao och dumplings, det finns
alla varianter du kan tänka dig här. Genomgående är
det otroligt vällagat. Det är enkel mat, absolut, men det
ökar bara svårighetsgraden. Det finns inget att gömma
sig bakom. Smak och konsistens måste sitta med
millimeterprecision för att det ska bli en extraordinär
upplevelse. Som här!
Ett exempel: Ångkokta räkdumplings. Ett riktigt
mästarprov. Det är lätt hänt att degen blir för degig
men här är den full av spänst. Fyllningen är inget
utblandat räkhack utan helt enkelt räkor och kryddor.
Riset är, får vi höra, så gott att kunder ibland köper
med det hem som take-away. I och för sig rimligt men
hallå, ta några dumplings också!
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Etiopiskt kaffe, serverat enligt
traditionell kaffecermoni.

Restaurang
Wondo
ASCHEBERGSGATA N 40

”I ett vackert sekelskifteshus i Vasastan…” är inte hur
vi brukar inleda texter i den här guiden. Men vi gör ett
undantag för Wondo, som ligger i ett sådant hus. Är det
mysigt på insidan då? Du, milde himmel vad mysigt!
Det är som att kliva in i en intensiv men perfekt avvägd
reklamkampanj för etiopisk mat.
Maten är snyggt upplagd och kommer i flätade
korgar och små skålar. Köttet, i små gjutjärnsgrytor
med värmeljus under. Alla i personalen vi har kontakt
med är fantastisk vänliga och tar sig tid att svara på
frågor. Vi frågar till exempel om kryddorna i en rätt
och snart står restaurangens ägare vid vårt bord med en
burk med en blandning av tolv olika kryddor, som hans
syster gjort. På den nivån är det.
Det här är startfältet i vår etiopiska matfestival:
Wondo Special Bejajneto, som är sex veganska smårätter,
doro- och alicha Wett är kyckling i het lök- och berberesås med kokt ägg, potatis, morötter, gröna bönor

och vitkål. Merek Tibs – stekt lammkött i sås, datta
(grön chili) och rosmarin. Allt detta med injera –
det lite syrliga brödet, bakat på det glutenfria sädesslaget teff. Här i två versioner, en ljusare och mildare
och en mörkare med mer syrlighet. Det är som att
någon kastar upplevelser på våra smaklökar: Hetta
och krämighet från grytorna, supersaftigt kött, syran
i injeran. Pow!
Det vi beskrev hade varit bra överallt. Men i den här
miljön, med atmosfären och människorna, växer det
och blir mer än ett vanligt restaurangbesök.
Kaffe på maten? Javisst. Etiopiskt kaffe, serverat
enligt traditionell kaffeceremoni, i en jebena (kaffekanna
i lergods) med de otippade tillbehören smör, kardemumma, vitpeppar, salt och andra kryddor. När vi
kliver ut på Aschebergsgatan igen är vi alla injeraambassadörer och berbereinfluencers som inte vill annat
än att tipsa om Restaurang Wondo.
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STOCKHOLM
EN KÄRLEKSFÖRKLARING
TILL EN LÄTTÄLSKAD MATSTAD

Har du tänkt på att stockholmare är svenska mästare på att snacka skit om sin
egen stad? De är de första att klaga på att det inte finns någonstans att bo, barer
som blivit hopplöst otrendiga och priser som blivit hutlösa. När Ulf Lundell sjöng
om Stockholm som ”Bullshit City” kanaliserade han verkligen stockholmarnas
hatkärleksrelation till den här stan.
Samtidigt tolererar de inte ett ont ord om sin stad – om det kommer från någon
annan. När den nyinflyttade beklagar sig över huvudstaden så hoppar stockholmarnas stolthet fram. Ingenstans märks detta tydligare än när det kommer till
mat. Favoritställen försvaras med både näbbar och klor! I hemlighet älskar de att
Stockholm kryllar av dolda pärlor som man ofta får både resa långt för, och köa
till. Det hör liksom en storstad till.
Och det är just utifrån maten som stockholmarna känner sin stad. Uppväxta
runt hörnet från etiopisk mat i världsklass har de stenkoll på vilken linje som
tar dem till stans bästa nudelställe. Och så är de även stammisar på stället med
kebaben som, enligt dem, slår Malmös falafel. Prata om mat och du kommer att
se att egentligen är ingen stoltare över sin stad än stockholmarna. Och varför
skulle de inte vara det? Deras hemstad må vara hård och dyr, och hektisk ibland,
men Bullshit City har i alla fall maten. Och med så här bra mat är allt förlåtet.
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Cabal
JÄR NVÄGSGATA N 74

Cabal är Stockholms
första pupusería.

I Sveriges minsta kommun serveras mat från Centralamerikas minsta land. Du kan alltså äta mat från El
Salvador i Sundbyberg. Och du gör det på Stockholms
första pupuseria, som ligger på Järnvägsgatan 74 och
heter Cabal.
Pupusería? Ja, alltså ett ställe som serverar pupusas.
Det är en salvadoransk specialitet som går ut på att
fylla en majstortilla med goda grejer. Till exempel fläsk,
ost och bönor. Pupusan serveras med god salsasås och
curtido, en traditionell, syrlig vitkålssallad. Vi testar
både vegetariska versioner och en med fläsk. Samtliga
med ost i en av huvudrollerna. Mmmm… ost. Det är
väldigt gott och alla delarna – tortilla, fyllning, ost,
vitkål, salsa – jobbar verkligen som ett team där alla
kompletterar varandra.
Vi provar även deras tacos, bland annat en variant
med zucchini, lök och ost. Det låter inte mycket för

världen men dra mig baklänges. Tillsammans med
finskuren tomat, en otrolig tomatsås, salsa verde och
pico de gallo blir det en latinamerikansk helgdag i
din mun.
Efter alla varianter av ost och bröd som vi smaskat
i oss, så är det inte hunger som driver oss till dessertmenyn, utan nyfikenhet. Pastel tres leches är en kaka
med tre sorters mjölk: kondenserad, osötad kondenserad samt grädde. Sötman och fylligheten? Perrrr-fekt.
Quesadilla de queso är en söt, knäckig, kaka som traditionellt bakas till söndagsfrukosten. Men som funkar
perfekt till onsdagsmiddagen.
Två saker till: Först horchata, som är en smarrig dryck
av ris- eller mandelmjölk och smak av kanel och nöt.
Sedan en påminnelse om att fira Pupusa National Day
den andra november, som de gör i El Salvador. Och på
Järnvägsgatan 74, i Sundbyberg, Sweden.
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“Tortilla, fyllning, ost,
vitlök, salsa – de jobbar
verkligen som ett team
där alla kompletterar
varandra.”
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Perfekt grillat kött
med bulgur och tomat på
Restaurang Kurdistan.

Restaurang
Kurdistan
DATAVÄGEN 9

Det sägs att det krävs tiotusen timmar för att bli
riktigt bra på något. En snabb överslagsräkning visar
att Kurdistan kolgrill har grillat saker i ungefär 64 000
timmar sedan de öppnade 2005. De är därför jättejätte-bra på att grilla saker. Så bra, att det är värt 20
minuters promenad från Järfälla pendelstation, till ett
industriområde i Veddesta? Ja.
Tänk dig en kurdisk kolgrill med läget vi precis
beskrev. Måla upp en bild i ditt huvud. Den bilden
är ganska korrekt. Det är en stor lokal, utan särdeles
mycket pynt. Och det luktar ljuvligt. Menyn är på en
digital skärm med eldflammor i bakgrunden.
Innan maten är klar får vi en riktigt bra linssoppa
och när vi ätit den kommer maten. Det går snabbt,
det är nog knappt tio minuter från beställning till
mat. Men som sagt, bakom de tio minuterna ligger ju
64 000 timmars övande. Och det märks.

Shish kebab är ju något så enkelt som lammfärs på
spett men här är den nästan överjordiskt bra. Fylliga,
breda smaker och perfekt grillat kött. Lammfilén
som kommer med bulgur, grillad tomat och citron är
inte sämre den. Det borde vara omöjligt att få så här
komplexa smaker med så okomplicerad matlagning.
Quzy lamm är mört lammlägg som faller av benet.
Det serveras med väldigt bra ris och en aubergineröra
som stjäl hela showen, trots konkurrensen. Den smakar
otroligt mycket. Det känns som att den har stått på spisen
en vecka och bara blivit godare och godare. Hade röran
haft ett Instagramkonto hade vi följt det. Som sidekick
får den dessutom ett gott bröd, direkt från ugnen.
Deras falafel är bra men hit går man för lamm i olika
varianter. Restaurang Kurdistan har en unik smakprofil, där inget (av det vi testat) är starkt men allt är
otroligt smakrikt.
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Familjen Ochoa
jobbar tillsammans.

Kamuchas
Restaurang
H AGSÄTR A TORG 32

Trist att det tar ett dygn att ta sig från Sergels torg till
Peru, så god mat som de har där. Men bra att det bara
är 25 minuter med tunnelbanan till Hagsätra, för där
finns lika god, och lika peruansk, mat.
Omringat av en livs, ett bibliotek och en frisersalong ligger Kamuchas Restaurang. Det började som en
foodtruck men när man hittade lokalen här så slog man
till berättar Carmen, som driver restaurangen med sin
familj. Du ska nu få fyra bra skäl att besöka Kamuchas.
Nummer ett är den peruanska nationalrätten ceviche.
Rejäla bitar av vit fisk som marinerats i lime och serveras
med tunna strimlor rödlök, koriander och storkornig
majs. Samt en jättestark salsa för den som vill och rostad
majs att toppa med. Smaker och konsistenser är alla på
topp. Som att vara i Lima!
Nummer två: Empanadas – dessa underbara piroger.
Sydamerikanen i sällskapet är både luttrad och kräsen
men här blir hela fejset ett leende. ”Så här ska de smaka!”.

Vi andra har inte lika mycket referenser men vi känner
ju igen god mat när den är i munnen. Den med kyckling
var allra bäst.
Tre? Causa limeña! Ett slags bakverk där tonfiskröra
och avokado varvas med lager av krämig potatiskräm,
med smak av lime och gul chilipeppar. Kanske är det
snarare denna och inte cevichen som är nationalrätten?
Strunt samma, ät båda.
Lite dessert på det? Fjärde tipset är alfajores som
är kakor med dulce de leche emellan, som något
snille rullat i kokos. Perfekt smulig i konsistensen
(tänk finska pinnar) och med ett generöst lager
av dulce de leche. Den inte bara gifter sig med en
kopp svart kaffe, det är ett äktenskap att skriva
böcker om.
Bonus – ett femte skäl: Allt annat de serverar, som
spelar på smakinstrument du kanske inte brukar höra
var dag. Till exempel deras grytor.
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CARMEN FÖRVALTAR DE
PERUANSKA TRADITIONERNA
Ta tunnelbanan till slutet på gröna linjen i Stockholm
och du kommer till Hagsätra. Kryssa dig fram genom
det lilla torget (visst påminner det om en småstad?)
och du står snart framför dörren till Kamuchas Restaurang, nykomlingen i centrum. Texten på de stora
fönsterna gör klart vad menyn erbjuder: ”Peruansk
mat lagad från grunden”.
– Jag är emot allt artificiellt. Vi har inte det i den här
restaurangen, utan här gör jag allt från grunden. Jag
brukar skämta om att i mitt kök använder jag bara lök,
vitlök, kryddor och ajís. En dag ska jag sätta det på en
stor skylt! Skrattar Carmen Ochoa, kökschef och ägare
av Kamuchas Restaurang.
Restaurangen bär hennes namn – Kamucha är ett
peruanskt smeknamn för just Carmen. Att det är hon
som styr i köket är, så här i efterhand, en självklarhet.
Hennes intresse för mat visade sig tidigt.
– Min farmor var kock och hon anlitades alltid till
att laga mat till alla stora tillställningar i området:
fester, dop, bröllop. När jag var liten brukade hon säga:
”Kamuchita, titta här. Lukta! När det luktar så här, då
betyder det att du ska hälla i det här. När du rör i grytan
så ska det se ut så här”. Det är därifrån mitt sätt att laga
mat på kommer ifrån, utan recept och i stället genom
att fokusera på hur maten luktar och hur den utvecklar
sig. Det är mat som bär med sig mycket omsorg, koncentration och närvaro, säger hon.
Att Carmens fallenhet för matlagning skulle resultera
i en restaurang var dock inte lika självklart. I Peru
studerade hon till lärare och i Sverige har hon bland
annat drivit eget inom detaljhandeln.
Men efter åratal av att alltid ha varit den som lagade
mat till fester, och den som vännerna bad laga deras
favoriträtter, gick kärleken till maten inte att ignorera
längre. En populär foodtruck under namnet Kamuchas
Kök började åka runt i Stockholm 2017. Det blev
snabbt till ett heltidsjobb för Carmen och hennes
familj när en separat cateringverksamhet tog fart.
Slutligen blev drömmen om ett permanent ställe sann
2021. Restaurangen i Hagsätra har på kort tid hunnit
etablera sig och hitta sina stamgäster, både bland dem
som bor i området och i de som kommer långväga.
– I början serverade jag många av mina grytor, som
ají de gallina eller estofado, med bara ris. Att äta en gryta

med både ris och potatis är för mig en självklarhet. Så
gör man i Peru, men i Sverige märkte jag att man inte
är lika van vid det. Men då kände jag – det är ju inte
peruansk mat längre! Det är ju i kombinationen av
kryddor och ajis som smaken och själen sitter. Så nu
presenterar jag all mat precis som jag vet att den ska
vara, säger hon.
Och maten på Kamuchas Restaurang har verkligen
själ. Det märks i helgspecialaren frejoles con seco de
cordero, mustig lammgryta med koriander och öl som
stått och kokat i timmar. Man känner det i deras sopa
de mote, en klassisk soppa med karaktäristisk storkornig
majs, maiz mote. Och det märks framför allt i cevichen –
publikfriaren som kanske verkar enkel men som kräver
en fast och snabb hand.
– I och med att cevichen är så ren i smakerna kan
man inte dölja något i den. Lök som stått hackad i
en halvtimme kan man inte använda till en ceviche,
man känner bitterheten direkt. Detsamma gäller
limesaft. Det är mat som måste göras på beställning
och serveras färsk, säger Carmen.
Carmen berättar att finns det en enorm regional
variation inom det peruanska köket. Enligt henne
kan en peruan avgöra direkt vart i landet hon är ifrån,
baserat på hur hennes tamales smakar. På Kamuchas
Restaurang håller hon sig i dagsläget till klassikerna,
vilka är många.
– Vi har börjat experimentera lite på helgerna med
anticucho, ett slags grillspett. Fokus på helgerna är att
testa nya rätter och bredda menyn för att se vad våra
gäster gillar. Då passar vi på att laga mat som tar längre
tid och har flera moment i tillagningen, säger hon.
En sak är i alla fall säker, Kamuchas Restaurang
håller vad dess fönster lovar. Med genuin mat lagad
från grunden håller Carmen traditioner levande i
sitt kök. Och hon välkomnar både den som vill lära
sig mer om peruansk mat och den som vill minnas
smakerna hemifrån.
– I dessa tider med allt hemskt som händer så vill
jag att man ska komma in hit och känna att man har
ett problem mindre i världen. Jag lägger omsorg, kärlek
och min själ i maten. Och jag vill att folk ska känna att
det inte bara är en tallrik med mat de får här. Det är
något mer.

“Jag brukar skämta om att i mitt kök
använder jag bara lök, vitlök, kryddor och ajís.
En dag ska jag sätta det på en stor skylt!”
Carmen Ochoa
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På Fanoos bjuds det
på otroligt god mat och
festlig stämning.

Fanoos
JÄ MTLA NDSGATA N 151 B

Fem minuters stärkande promenad från tunnelbanan i Råcksta ligger en pärla i Västerort. Fanoos heter
stället och serverar mat från Mellanöstern. Man har
(enligt Google) öppet till 01 även en onsdag, när vi
är där, så det känns som att det förekommer en del
festande under kristallkronorna (ja, faktiskt) här. Men
vi ska inte festa, vi ska äta.
Vi sitter med våra menyer vid ett av borden och
lyssnar på musik från samma trakter som maten. Vi
frågar om råd och blir rekommenderade vad som
verkar vara idel klassiker: En kall mezetallrik, en varm
dito samt en grillmix med lamm och kyckling på spett.
Det doftar av vattenpipa och av mumsigheter från
köket. Vi är hungriga.
”Hej hej”, säger en gyllene linssoppa som dyker upp
på bordet när vi väntar på maten. ”Ät upp mig, jag är
både fyllig och len.” Vi gör som den säger och den
pratade helt klart sanning.
Kalla och varma meze är som en rundresa mellan

smaklökarna. Fanoos Baba Ganoush är bland de bästa
vi ätit och deras tabbouleh sitter perfekt i både smak
och konsistens. Mycket bra! Även de andra rörorna
är goda och funkar som ett tight kompband till det
varma. Ostrullarna? Mums! Falafeln? Perfekt krispig
yta och saftigt inre. Bollar av både kött och bulgur får
också plats och de drar liksom åt julen i smakerna på
ett ganska trevligt sätt. Kycklingvingarna är krispiga
men en i sällskapet tyckte de kunde dragit på lite mer
med kryddorna.
Lamm- och kycklingspett är båda bra men kycklingen vinner. Bulguren är al dente och de grillade
tomaterna är en perfekt partner till den. Brödet vi får
till maten är värt att nämna också, det är verkligen
jättegott!
Vi är för mätta för dessert men en liten bit baklava
och en kopp svart arabiskt kaffe får givetvis plats. Det
är en kombination av smaker som borde få en egen dag
i almanackan.
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Peniel African
Restaurang
DI AGNOSVÄGEN 4G

En bra sak med att jobba på Karolinska i Huddinge,
i Flemingsberg, är att man bara har fem minuters
promenad till Peniel. Här serveras mat från det
ghanesiska köket, som mycket väl kan bli nästa afrikanska kök att etablera sig i Sverige, efter det etiopiska
och flera nordafrikanska. Det är nämligen väldigt gott.
Lokalen är inte your average restauranglokal. Den
finns i botten på ett bostadshus och vi misstänker att
den kanske varit restaurang i ett äldreboende innan?
Der är bricklunch-aura, kallt ljus och landstingsbård på
väggen. Desto större bedrift att få till en mysig, familjär
vardagsrumskänsla. Och den har man verkligen fått
till! Vi är där en onsdagkväll och det är spridda sällskap
i lokalen och Peter Tosh-videos på TV.
Plantainen (matbanan) har inte imponerat på oss
innan men här är den supergod. Helstekt Tilapia och
hel, friterad red snapper är tillagade utan krångligheter.
Firrarna lyfts av tillbehören: En lite söt och smakrik
bönröra, med sting utan att vara jättestark respektive en chilisås. De marinerade, ugnsbakade kycklingklubborna är möra och goda och lirar förträffligt
med det smakrika jollof-riset. I en lite bättre värld är
allt ris jollof-ris.
Maten, oavsett rätt, har en gemensam nämnare
som är: comfort food. Den är snäll mot dig, vill dig väl,
och det märks att den lagats med omsorg. Det vore
rimligt om den kunde skrivas ut på recept till folk som
är oroliga, grälsjuka, nervösa eller misstänksamma. Det
hade varit en insats för folkhälsan!
När vi betalar visar vi intresse för ett bakverk, som
vi även får smaka på. Ett slags rund, kryddig doughnut-historia. Vi glömmer fråga vad den heter men
googlandet på pendeltåget hem landar i att det nog var
en Boflot – en populär ghanesisk sötsak.
Nästa gång vi kommer hit blir det på en lördag, när
de har buffé. Förlåt oss nu snälla för att vi avslutar
Peniel-texten med hela guidens fånigaste mening: Mat
från Ghana kan lätt bli en vana!
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Manaish på Spinaci
kan vara den perfekta
frukosträtten.

Spinaci
VÅR BY A LLÉ 53

Vi tar tunnelbanan till Masmo i Vårby och känner oss
som troll på en fest när vi kliver ut. Stationen ligger
nämligen inne i Masmoberget och utgången lyses upp
av lila spotlights. Det är ett mäktigt och, i ordets bokstavliga mening, sagolikt välkomnande.
Vad är en perfekt restaurang? Det finns många sätt
att svara på den frågan, såklart. Men ett svar är: En
restaurang som serverar frukost hela dagen. Och det blir
verkligen inte sämre om det är en libanesisk frukost. En
sådan utgår gärna från en god manaish. Den är som ett
slags pizza, alltså en platt bit bröd som man täcker med
grejer man gillar. Ost, givetvis, men också zataar som
är en syrlig örtblandning med sesamfrön. Kryddigt?
Jepp. Gott? Jeppe-ti-jepp-jepp.
Muhammara är en paprikaröra med bland annat röda
paprikor och granatäpplen. Den har en pepprighet
och en mjuk sötma som sjunger en smäktande duett
framför oss, med vår manaish som scengolv. Inte ett
öga är torrt!

Lahm bi ajin kan vara lite olika saker, till exempel en
pirog med köttfyllning. Här kommer den förklädd som
en manaish den också – men med nötfärs på. Inget ont
om vare sig fattiga riddare eller äggröra men det här
kan vara den perfekta frukosträtten. Kryddorna tar för
sig, tomaten är frisk, köttet gott. När det dessutom fick
sällskap av creme toum är det bara att ge upp minsta lilla
försök till motstånd. Den där krämen är som en aioli
fast gjord på äggvitan i stället för äggulan, så den blir
mjukt krämig och lätt och får den lenaste konsistensen
du kan tänka dig. Mjuk som pälsen på en alpacka.
Vi säger till oss själva att nästa gång vi är här ska vi
testa någon av Spinacis andra rätter också. (Spinaci har
Stockholms kanske bredaste lunchutbud med all ifrån
italienska pizzor till pannbiff och paella). Men vi vet
innerst inne att vi inte kommer göra det. För när vi
väl är här, och har vandrat genom de lila spotlightsen,
då kommer vi med hundra procent säkerhet att äta
frukost igen. Och igen.
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FAMILJEN RAMIA HAR SKAPAT
KÄNSLA AV HEM I VÅRBY

Ta röda linjen söderut och gå av i Masmo i Vårby. Ta
därefter en liten promenad så hittar du restaurangen
Spinaci – som erbjuder libanesisk och italiensk mat.
Och sushi… Just det, och hamburgare! Ja, du hittar
nästan allt helt enkelt här hos Liliane Ramia och
hennes man Gabi.
– Min man är från Zahle, Libanon, och jag är från
Alby men uppvuxen med de libanesiska traditionerna. Mina föräldrar var noga med vår kultur. När vi
startade Spinaci var det självklart att erbjuda libanesisk grill men vi hade utrymme och intresse för
andra typer av mat också, så det blev lite av varje.
Men de flesta kommer hit för våra libanesiska tallrikar med mycket kryddig mat. Det är inte starkt
men smakrikt med kanel, mynta, nejlika, vitlök,
kikärtssmak och rökig paprika. Många häromkring
är från Mellanöstern och lagar liknande mat med
olika smaksättning. Det leder till många samtal om
kryddor och var vi får vår zaatar ifrån.
Idag är det inga konstigheter att hitta pitabröd eller
färsk persilja i närmsta matbutik. Men Liliane minns
tillbaka till när hon var ung och det var en skattjakt att
få tag på kryddor och råvaror som behövdes för att laga
favoriträtterna som tar en tillbaka till hemlandet.
– Förr fick vi odla och torka vår egen mynta för att
det inte gick att hitta någonstans. Det var ovanligt
med utländska butiker och varor. Numera behöver du
bara gå runt hörnet för att finna det du letar efter,
säger Liliane.

En sak är säker – mycket har förändrats. En del till
det bättre, som det större utbudet i mataffärerna. Men
Liliane menar att vissa saker också blivit sämre med
tiden. Hon minns köket som en naturlig samlingspunkt
med maten i centrum. Det handlade om minnen, dofter,
kultur och historia. Och så mycket annat.
– När jag var liten bakade vi pitabröd en gång i
veckan, hela köksbordet var fullt med ingredienser och
köksredskap. Det hackades persilja till tabbouleh och vi
pratade och skrattade. Alla hjälptes åt och vi la mycket
tid på matlagningen. Under högtider gjorde vi en stor
deg i en badbalja. Min shalto (moster) gjorde traditionella kakor, Mamoul, med valnötter eller dadlar. Nu
köper man istället färdigt och man umgås sällan på det
viset längre, vilket är synd, menar Liliane.
När vi har det här samtalet med (den ofta mycket
upptagna) Liliane är hon i affären och handlar varor
till restaurangen. Och så ser ofta en vanlig dag ut för en
egenföretagare. Man behöver fixa det mesta själv och
Liliane är nästan alltid sen (men hennes man Gabi är
tur nog alltid i tid). Hon menar att restauranglivet gör
att tiden rusar – men det har också sin charm.
– Vi har knappt hunnit märka att det gått sju år
sedan vi startade Spinaci! Våra vänner undrar hur jag
kan jobba sju dagar i veckan, men tiden går fort när
man har kul. Vi älskar att laga mat och har lyckats
skapa en mötesplats för familj, vänner och matgäster.
Det är viktigt att alla känner sig hemma på Spinaci.
För hemma är vad det är för oss, avslutar hon.

“Våra vänner undrar hur jag kan
jobba sju dagar i veckan, men
tiden går fort när man har kul.”
Liliane Ramia
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EN MATBUTIKSGUIDE TILL
DE EGNA ÄVENTYREN I KÖKET

Ät dig igenom den här guiden och du kommer att se att det finns många positiva
sidoeffekter. Du blir till exempel lyckligare (garanterat). Du upptäcker också delar
av din stad du inte kände till (troligtvis). Ofta hittar du dessutom ett kök du inte
visste fanns – och som du inte visste att du älskade (det lovar vi).
Men den kanske vanligaste sidoeffekten är att du blir sugen på att laga mat.
Äter man så gott som i den här guiden vill man automatiskt testa att laga maten
man precis ätit, hemma, i sitt eget kök. Om så är fallet för dig har vi goda nyheter
– det är fullt möjligt. Runt hörnet från restaurangerna i den här guiden ligger det
ofta en undangömd skatt i form av en matbutik. Från minsta hörnbutik till största
varuhus – du hittar några av dem på de här sidorna.
Vi kan nog alla också skriva under på att matglädje inte bara handlar om att
äta. Det är också att få röra runt, experimentera, försöka själv och ja, faktiskt även
testa om brandlarmet hemma fungerar när man råkat bränna sönder middagen.
Så kör på bara! Här är matbutikerna som erbjuder allt du behöver för att lyckas,
och misslyckas, med äventyren i köket.
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MATBUTIKER VÄRDA ETT BESÖK...
GÖTEBORG

MALMÖ

Angereds Orienthall
Angereds torg 1
424 65 Angered

Abdos Multifood
Danska Vägen 55
212 29 Malmö

Gain Trading Asian Livs
Östra Hamngatan 19
411 10 Göteborg

Asien Trading Q S Lien
Möllevångstorget 12
214 24 Malmö

Göteborgs Orienthus
Alekärrsgatan 10
415 25 Göteborg

Indisk Bazaar
Själlandstorget 2A
217 42 Malmö

Hung Fat Trading Asien Livs
Tagenevägen 3
422 59 Hisings Backa

Indo-Pak
Ystadvägen 8
214 30 Malmö

Indian Food House
Herkulesgatan 1F
417 01 Göteborg

Orient Food
Norra Grängesbergsgatan 5
214 44 Malmö

Karl Johans Frukt & Grönt
Kustgatan 15
414 55 Göteborg

STOCKHOLM

Miniprice
Frölunda Torg
421 42 Västra Frölunda

Ammouris Livs
Rågsvedstorget 1
124 65 Bandhagen

Moussas Orient-Livs
Korpralsgatan 3
415 05 Göteborg

Fittja Supermarket
Krögarvägen 10
145 52 Norsborg

Orientkungen
Mandolingatan 13
421 45 Västra Frölunda

Grekisk Livs
Oxholmsgränd 8
127 48 Skärholmen

Saigon Food
Lilla Klädpressaregatan 15
411 05 Göteborg

J&D Saluhall
Rinkebysvängen 57-61
163 74 Spånga

Afghan Livs
Värmlandsgatan 16B
413 28 Göteborg

Kistagrossen
Torsnäsgatan 4
164 40 Kista

Matgrossen Högdalen
Högdalsgången 1
124 42 Bandhagen
Matvärlden
Årevägen 20
162 61 Vällingby
Munirs Livs
Skärholmsgången 16
127 48 Skärholmen
Oriental Supermarket
Regeringsgatan 44
111 56 Stockholm
Ramzan Orient Livs
Runstensvägen 6
136 38 Handen
Shazad Orient Livs
Fjärdholmsgränd 2
127 44 Skärholmen
Tienda Rocoto
Frejgatan 32
113 26 Stockholm
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FORTFARANDE HUNGRIG?
Har du redan ätit dig igenom alla restauranger? Tur för dig att vi
gjort den här guiden flera år i rad. Här får du en lista över samtliga
restauranger vi tipsat om hittills. Smaklig måltid!

GÖTEBORG
Al Habesha
Brahegatan 1
alhabesha.se
031-21 20 80
Moon Thai
Kristinelundsgatan 9
moonthai.se
031-774 28 28
La Fonda Mexicana
Stålverksgatan 2
lamexicana.se
076 006 24 47
Orient Café
Ångpannegatan 9
gbgorientcafe.se
031-381 66 66

Lilla Istanbul
Färgfabriksgatan 1
lilla-istanbul.se
031-22 45 66
Mandi Yemeni
Transportgatan 37
031-57 50 00
Restaurang Fatima
Oskarsgatan 4
restaurangfatima.se
070-750 05 41
Kathmandu Restaurang
Sveagatan 24
kathmandurestaurang.se
031- 715 07 42
Leilas Bageri
Herkulesgatan 26
leilasbageri.com
031-16 65 60

Babemba
Engelbrektsgatan 55
babemba.se
073 708 21 62

MALMÖ

Bosna
Hisingsgatan 21
076-255 64 46

Friends Grill
Karlskronaplan 4
073-621 50 57

Art of Spices
Rådmansgatan 7
eller Bergsgatan 15A
artofspices.se
073 494 66 30
/ 076 021 29 00
Enjera
Ystadsgatan 13
enjera-restaurang.business.site
079 349 78 73
Burek House
Nobelvägen 17
burekhouse.nu
040-615 20 39
Ariana Restaurang
Nobelvägen 73
arianarestaurang.se
040-92 32 40

Forever Vegano
Södra Förstadsgatan 61
040-888 11
Mr Falafel
Nobelvägen 34
mrfalafel.se
076 557 97 55
Ali Orientaliskt Bröd
Bariumgatan 2
aliorient.se
040-21 40 90

STOCKHOLM
Arya Restaurang
Vårbergsplan 5
08-740 11 00

Aras Restaurang
Lönngatan 24
040-832 73

Punjabi Masala
Tensta Allé 48
punjabimasala.se
08-760 40 70

Nguyen’s Sandwiches
Engelbrektsgatan 19
vietnamesesandwiches.se
040-615 83 83

Jebena
T- Rådhuset, Kungsklippan
jebena.com
08-650 42 50

Restaurang Kolbeh
Råsundavägen 158
restaurangkolbeh.se
08-83 79 43

Chili Masala
Hagalundsgatan 19
chilimasala.se
08-27 70 00

Ethiostar
Saltmätargatan 19A
ethiostar.se 08-30 50 44

SUNDSVALL

Bredängs grill
Bredängstorget 21
08-708 97 39
Gambit Grillhouse
Västberga gårdsväg 50
gambit.nu 08-19 80 30
Xi’an-köket
Bäckvägen 27
xiankoket.se
08-32 05 25
Amo Restaurang
Rågsvedstorget 6
amorestaurang.se
076 080 80 87
Saaghi Grill
Råsundavägen 113
saaghigrill.se 08-82 90 00

Restaurang Canton
Trädgårdsgatan 17
canton.nu
060-66 88 11

ÖREBRO
Restaurang Ksara
Bärnstensvägen 2
restaurangksara.se
019-20 01 11

VÄXJÖ
An Viêt
Västra Esplanaden 6
anviet.se
0470-78 83 88

Har du tips på ett not so
klassiskt matställe? Posta på
Instagram med #halebop
#notsowhiteguide, och glöm inte
att tagga @halebopsverige.
www.halebop.se/notsowhiteguide
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