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klassificeringer
For nærmere information se s. 11 

A86 INTERNATIONAL MESTERKLASSE

AB78 MESTERKLASSE

AC72 MEGET HØJT NIVEAU

AD63 HØJT NIVEAU

F OGSÅ ET GODT STED

symboler

50a_  Antal pladser

b Handicapvenligt

c Bar

d Også enklere mad i baren

e Brunch

 Pointene vedrører frokostserveringen

f Parkering

g Vegetariske retter

h Overnatningsmuligheder

i Festlokaler

j Chambre separée

m Udeservering

 Denne restaurant er medlem af Horesta

www.whiteguide.dk
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noma, københavn

kiin kiin, københavn

Frederikshøj, Århus

Studio, københavn

Schønnemann, københavn

Scan - bestil - og få white guide 2014 rabat
På ordreblokken kan du som erhvervskunde foretage 
en bestilling uden at skulle tænke på betaling. 
Vi sender en faktura på din mail. Husk at notere 
’wg14’ i kommentarfeltet, så fratrækker vi 15% på 
dit købsbeløb.
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 VeLkOmmen tIL 
 WHIte GuIDe Danmark
Dette er den første udgave nogensinde af White Guide Danmark. Efter ti år 
med restaurantvurderinger i Sverige bestemte vi os for snart to år siden til at 
 udvide interesseområdet til også at omfatte Danmark. med en dansk  redaktion 
og anmelderstab har vi i 2013 og 2014 rejst landet rundt i jagten på de 
 største gastronomiske oplevelser. resultatet holder du nu i hånden.

Danmark med København i spidsen er en gastronomisk magtfaktor med stadig 
større betydning på verdensplan. Her findes epicenteret for det nye nordiske køk-
ken, og idéer fostrede i danske restaurantkøkkener spredes som  ringe i vandet til 
de nordiske kollegaer. Men hidtil har der ikke eksisteret en landsdækkende guide 
med detaljerede pointvurderinger og udførlige beskrivelser af  restauranterne, og 
det, de har at tilbyde. Behovet for dette er særligt stort udenfor storbyerne, hvor 
der traditionelt findes masser af spændende gastronomiske  destinationer, som 
fortjener mere opmærksomhed. 
 I Sverige har White Guide hovedsageligt haft to effekter. For det første opsum-
meres restaurantåret på en overskuelig måde – og restauranterne får en vurde-
ring af, hvorledes de klarer sig i forhold til konkurrenterne. For det andet – og vig-
tigst – hjælper og inspirerer den naturligvis de tusinder af madinteresserede 
gæster, som er på udkig efter nye oplevelser – i storbyerne såvel som ude i landet. 
Vi tror på den samme effekt i Danmark.
 Hvorfor hedder vi White Guide? Nej, det har ikke noget at gøre med etnicitet. 
Begrebet ”white book” eller ”white paper” betyder på engelsk noget i retning af 
”en rapport eller guide, som hjælper læseren til bedre at forstå en sammenhæng, 
løse et problem eller tage en beslutning”. Den hvide farve er også med på et 
 symbolsk plan i bogen, da der ved hver anmeldelse findes et kvadratisk symbol, 
som bliver hvidere og hvidere jo højere op i klassificeringssystemet man kommer, 
og ved ” international mesterklasse” er helt hvidt. 
 Desuden var det jo ingen skade til at vælge en farve i skarp kontrast til den 
 røde guide, som mere eller mindre udløste premieren på den første svenske White 
Guide for ti år siden. Målet var at levere en guide som i modsætning til Michelin 
redegjorde for anmeldelsernes vurderingskriterier (se s. 12–13), og som desuden 
gav læsestof om den stemning og de smagsindtryk og drikkevarer, som kan ople-
ves på de enkelte restauranter. White Guide tester altid restauranter anonymt og 
betaler altid hele regningen selv.
 Til denne første udgave af White Guide Danmark har vi besøgt godt 300 
 restauranter, af hvilke 260 fik en plads i denne bog. Der findes givetvis flere 
 derude, der fortjener at optages i guiden, men som vi af den ene eller anden 
grund har måttet udelade i denne omgang. I næste oplag håber vi på at få endnu 
flere af disse guldkorn med. Send os gerne tips om dine favoritsteder på  
mail@whiteguide.dk.
 God fornøjelse med White Guide Danmark.

Lars Peder Hedberg, ansvarshavende redaktør for White Guide sverige 
og White Guide Danmark
Lena Ilkjær, projektleder og redaktør for White Guide Danmark
Søren Grunnet Løvenlund, administrerende direktør White Guide Danmark

Håndlavet sprød 
hvidskimmel- og rødkitost 
fra Troldhede Mejeri
En Gnalling er ifølge den danske ordbog en ”sølle, 

lille stump, ofte af noget spiseligt”. Når man kender 

den smagmæssige kontrast mellem osten Gnalling 

og ordets betydning, er det blot at trække på smile-

båndet og nyde osten i fulde drag. Har man smagt 

den magiske Gnalling blot en enkelt gang, glemmer 

man aldrig kontrasten mellem den tørre overflade 

og den måde osten smelter i munden. Duftnoterne 

er tørret korn og urter. 

Smagen er intens smør 

med noter af ananas og 

passionsfrugt.

www.unika.arla.dk

GNALLING
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Se efter mærket
– og gør en forskel!

I White Guide finder du mange restauranter der har 
et HORESTA-logo. 

HORESTA Garanti
Som gæst i en restaurant der er medlem af HORESTA, er du 
ekstra sikret. Det betyder, at du er er sikker på at få din er-
statning af HORESTA, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant 
& Turisme har givet dig medhold i en klage.

Ansvarlighed – professionalisme – etik
At vælge en restaurant der er medlem af HORESTA, betyder 
også at du som forbruger er med til at bakke om at gøre 
branchen til en ansvarlig og professionel arbejdsplads 
og et erhverv i fremgang. Det handler om gode forhold for 
både virksomhederne og deres personale, om bedre uddan-
nelse og udvikling af rammerne for bl.a. dansk gastronomi  
– til glæde for os alle.

Læs mere på horesta.dk/garanti

foto
Columbus Leth (København) og Ib Sørensen (Jylland og Fyn)

Øvrige billeder er publicerede med godkendelse fra de respektive restauranter

Omslagsfoto: Columbus Leth (fra Kadeau, København)

Horesta
Arla
Carlsberg 
Lavazza

WhItE GuIDE Danmark
Havnegade 51, kld. tv.
1058 København K

E-mail mail@whiteguide.dk
Web whiteguide.dk
Instagram @whiteguidedanmark
Twitter @whiteguide_dk
Facebook facebook.com/whiteguidedanmark

tak til vores samarbejdspartnere

redaktør/projektleder
Lena Ilkjær

redaktion
Søren Grunnet Løvenlund
Henrik Kerrn-Jespersen
Rasmus Holmgård
René Langdahl Jørgensen
Lars Peder Hedberg
Angela Holmin
Mikael Mölstad
Thorbjörn Östman

art Director
Peter Hansson

layout 
Oscar Dybeck

kort
Oscar Dybeck  

Pictogram
Filip Rensfelt 

Billedbehandling
Lena Hoxter
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manIfest

White Guide skal hjælpe restaurantgæster med at finde gode 
restaurantoplevelser af forskellig art i hele Danmark.

White Guide skal støtte de erhvervsaktive i branchen og  
medvirke til et vedvarende bæredygtigt restauranterhverv,  

som baseres på respekt for mennesker og miljø.

Vores bedømmelser skal have udgangspunkt i tydelige kriterier, 
som både udøvere og udespisere skal kunne acceptere og forstå.

White Guides bedømmelser skal i videst muligt omfang være 
uafhængige og pålidelige. Vi ved, at en del vil have afvigende  

opfattelser – og at dette også er en del af virkeligheden.

White Guide skal ved hjælp af prøvespisninger,  
bedømmelser, analyser og kommentarer påvirke, hvordan 

restaurantscenen udvikles.

Vi er bevidste om, at dette er et stort ansvar.

5-Danish Withe guide 110x194.indd   1 25/03/14   15:3
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på bunden af dybe tallerkener og 
dækker over en rund servering af 
gravad okse, der serveres med syltet 
agurk, urter, sprøde og bløde løg. 
Det er en aftenens bedste serverin-
ger, der forener teksturer, syre og 
sødme med den lidt jernholdige 
smag, som råt kød nu engang har – 
og her er det positivt ment – og 
som forenes af en mild sauce og 
nøje afstemt krydring. Lad bare den 
forblive som klassiker på kortet. 
Næste lover mere, end den holder: 
Et perfekt tilberedt stykke af torsk 
på et leje af surkål med røget rogn, 
som vi leder lidt efter i den skumag-
tige sauce. Her skal der justeres på 
enten røgsmag eller den sur-salte 
kål, for retten er frisk men lidt fad i 
erindringen. Retten ’Gammel 
Dansk’ på råvarerne due, skorzoner, 
champignon og lakrids er lutter vel-
smag. Så simpelt kan det beskrives, 
når små stykker af duebryst serve-
res med cylinderformede, perfekte 
og sprøde skorzonerrødder, runde 
flager af rå champignon og ’bindes’ 
sammen af en dyb og velsmagende 
sauce med lakrids, som hældes over 
retten af køkkenchefen ved bordet. 
Det er så populært at snakke om 
lakrids og umami – men her er der 
vitterlig tale om et originalt greb 
om begreberne, for hvor skorzoner-
rødderne efterlader syre, tilfører 
champignonerne og især saucen en 
dyb umamismag, og også i tekstu-
rer er retten vellykket. Desserten er 
en variation over den fynske ’Brun-
sviger’, der forener en brødparfait 
med saltet karamel, kirsebærvin, 
kirsebærnougatine og kirsebærsor-
bet. Nåååårj for en velsmagende 
omgang – endda med et yndefuldt, 
bolsjeslør af kirsebærnougatine. 
Knasende sprød og velsmagende 
uden at være for sød. Desserter 
lader i øvrigt til at være et stærkt 
kort i huset, da vi tidligere har spist 
en af årets bedste netop her: En 
appelsinsorbet, som blev et smags-
mæssigt hit sammen med krummer 
af jordskokkekage – og som des-

skovgris smelter på tungen, og de 
bornholmske madengle synger.

69 | kokkeriet rs

AB("
 50a_ b_ f_ g_ i_ j_  

mesterkLasse
mad 34 service 22
Kronprinsessegade 64, 1306 København K
Tlf. 33 15 27 77
Web kokkeriet.dk
Åbningstider Man-lør 18.00-01
Priser Menu 700-1100 kr.
Ejer Mikkel Shafi og Sammy Shafi
Køkkenchef David Johansen
Sommelier Sammy Shafi

Uventede danske klassikere

Kokkeriet ligger i en yderst charme-
rende del af Københavns indre by – 
på grænsen til Østerbro og et sten-
kast fra de gule Nyboder. Her 
åbnede Kokkeriet i 2001, og den 
gastronomiske tanke bag restauran-
ten er at udsætte klassiske danske 
retter for en nyfortolkning af smage 
og råvarer på en uventet, moderne 
”fine dining”-måde. I fem år har den 
opgave tilhørt køkkenchefen David 
Johansen. Ved bordet tyvstarter ser-
veringen hurtigt som et mindre 
bombardement af amuser fra køk-
kenet som akkompagnement til 
husets champagne fra Taittinger. 
Først to smukke kugler med taske-
krabbe – helt trøffelbløde i konsi-
stensen og med et forfinet, spiseligt 
blad af sølv på toppen. Dernæst en 
frostet glasskål med grøn, geleret 
’sphere’ med et fyld som ikke efter-
lader det store indtryk. Meget bedre 
går det med en østersemulsion, ser-
veret fint i østersskal med crumble 
og et lille østersblad på toppen: Ren 
jodiseret havsmag, som fungerer 
fint til champagnen. Kontrolfreaks 
kan ånde lettet op, når menukortet 
endelig ankommer med et valg mel-
lem fire, seks eller otte retter eller à 
la carte. En ’Engelsk Bøf’ serveres 

såDan Læser Du GuIDen
alt hvad du behøver at vide for at finde den rigtige restaurant til det 
rigtige tilfælde med hjælp af White Guide.

kortnummEr
Henviser til placeringen på det 
 respektive regionskort. 

klaSSIfIcErInG
Se modsatte side for nærmere 
 information om klassificeringen.

SåDan læSEr Du GuIDEn

A(=
 

AB/%
 

AD&=
 

AC&/
 

kLassIfIcerInGer
tallet i kvadratet viser antal totalpoint af 100 mulige.

IntErnatIonal mEStErklaSSE
Rangeres efter madpoint.
antal 2014: 13 
Pointkriterier: Mindst 80 point, heraf mindst 36 for mad.
Beskrivelse: Restauranter, hvor køkkenet præsterer strålende egen-
artet madlavning på et niveau, hvor de kan måle sig med de bedste 
 restauranter i verden. Helhedsoplevelsen er på meget højt niveau.

mEStErklaSSE
Rangeres efter madpoint.
antal 2014: 23 
Pointkriterier: Mindst 75 point, heraf mindst 32 for mad.
Beskrivelse: Restauranter, hvor køkkenet præsterer meget interessant 
og ofte nyskabende madlavning på højeste restaurantniveau i Danmark. 
Helheldsoplevelsen er på højt niveau.

mEGEt hØjt nIVEau
Rangeres efter totalpoint.
antal 2014: 82 
Pointkriterier: Mindst 67 point, heraf mindst 28 for mad.
Beskrivelse: En meget god helhedsoplevelse, hvor køkkenet præsterer 
interessant og meget velgennemført madlavning.

hØjt nIVEau
Rangeres efter totalpoint.
antal 2014: 110
Pointkriterier: Mindst 60 point, heraf mindst 22 for mad.
Beskrivelse: En sympatisk helhedsoplevelse, hvor køkkenet præsterer 
en velgennemført madlavning.

oGSå Et GoDt StED 
Under 60 point, eller under 22 for mad.
antal 2014: 32 
Beskrivelse: En restaurant, vi anbefaler, selvom helheden eller maden 
ikke helt lever op til kravene for ”højt niveau”.

F

SåDan læSEr Du GuIDEn

 horESta
Denne restaurant er medlem af 
Horesta.

SYmBolErnE 
Giver hurtig information om 
 restauranten. Se omslagsflappen 
for nærmere information.

totalPoInt
Se s. 12–13 for nærmere infor-
mation om pointsystemet. 

SErVIcEPoInt
Her ser man på hvilket niveau, 
 restaurantens service ligger. Se  
s. 12–13 for nærmere informa-
tion om pointsystemet. 

maDPoInt
Her ser man på hvilket niveau, 
 restaurantens mad ligger. Se  
s. 12–13 for nærmere informa-
tion om pointsystemet. 

rEStaurantfakta
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maD: MAx 40 POINT
Vi observerer udvalg, stil, råvarer, 
 madens kompleksitet, tilberedning, 
i hvilken grad smagen træder frem 
samt præsentationen. 

•  Bredde (variationsrigdom, valgmulig-
heder, menuer og à la carte, pris-
spredning)

•  Fokus (tydeligt fokus, specialiteter, 
egen stil, specialmenuer)

•  Råvarer (kvalitet, specialitet, oprin-
delsesangivelse, etc.)

•  Sværhedsgrad (mængden af ”bear-
bejdede” ingredienser, tilbehør, 
 teknik)

•  Præcision (korrekte koge- og stege-
tider og anvendelse af teknik)

•  Udvikling (nyskabende eller foræd-
ling af tradition)

•  Smag og tekstur (harmonisk, tydelig, 
høje/dybe, balanceret, i god kontrast, 
etc.)

•  Præsentation (stil, gennemførsel, 
æstetik, varme/kolde tallerkener, 
mængde, etc.)

17-21 point godkendt madlavning.
22-27 point veludført madlavning på 
højt niveau.
28-31 point interessant og veludført 
madlavning på meget højt niveau.
32-35 point meget interessant og 
veludført madlavning i mesterklasse.
36-40 point strålende personlig 
madlavning i international mester-
klasse.

DrIkkEVarEr: MAx 20 POINT
Sigter på samtlige drikkevarer (aperi-
tif, øl vin, vand, digestiv, kaffe og te.

•  Bredde (variationsrigdom, valg-
muligheder, prisspredning)

•  Fokus (tydeligt fokus, specialiteter, 
særpræget/interessant sortiment)

•  Kvalitet (veludvalgt, produktkvalitet, 
modenhedsgrad, etc.)

•  Information & rådgivning (produkt-
kendskab, forslag til forskellige 
 retter, inkl. tilbud om enkeltglas)

•  Præsentation (håndtering/stil, 
 temperering, glas, etc.)

•  Større udvalg af specialøl 
•  Kaffe & te

8-10 point godkendt drikkevare-
oplevelse.
11-13 point en god drikkevare-
oplevelse.
14-17 point en interessant og 
 meget god drikkevareoplevelse.
18-20 point strålende drikkevare-
oplevelse på internationalt topniveau.

WHIte GuIDes system tIL 
BeDømmeLse af restauranter
 
et vellykket restaurantbesøg består af mange komponenter. I White Guide 
bedømmes kvaliteten på restaurantens mad, drikkevarer, service samt 
miljø og stemning. Vi anvender en 100-pointskala. Vi lægger størst vægt 
på madpointene, som der redegøres for separat. Ligeledes betoner vi også 
servicens betydning for restaurantoplevelsen og fremhæver 
derfor også dette pointtal. 

SErVIcE: MAx 25 POINT
Service er vigtig. Til tider er det til-
strækkeligt at være venlig – men ikke 
på en bedre restaurant. Bordbestilling, 
modtagelse, garderobe, oplæg og 
 gennemførsel af service, timing, effek-
tivitet og afsked. Alt skal være perfekt 
for at opnå maks. point.

•  Grundlæggende forhold (entré, 
 garderobe, toilet, ventilation)

•  Bestilling, modtagelse, afsked (oplæg/ 
gennemførelse, attitude/”tone”)

•  Serveringsoplæg (fra tagselvbord til 
fuldt show med gennemtænkte og 
underholdende serveringsindslag)

•  Gennemførsel/effektivitet (opmærk-
somhed, præsentation, ”timing” i 
servering/afrydning/betaling, etc.)

•  Stil/attitude (kundskaber/professio-
nalisme, optræden, evnen til at møde 
gæsten på det rette niveau og skabe 
trivsel)

8-12 point godkendt men elementær 
service.
13-17 point veludført service.
18-22 point en serviceoplevelse på 
topniveau.
23-25 point strålende serviceoplevel-
se på internationalt topniveau.

mIljØ/StEmnInG: MAx 15 POINT
Vi observerer hele miljøoplevelsen, 
 såvel interiør som eksteriør, og ligele-
des den stemning, som publikum/
gæster bidrager med. Visse restauran-
ter har ”det der ekstra” , som kommer 
til udslag i pointgivningen.

•  Design (kvalitet – alt fra fin klassiker 
til moderne trendarkitektur, inkl. 
borddækningen)

•  Bekvemmelighed/funktionalitet (især 
borde og stole men også akustik)

•  Ekstra miljøaktiver (fx smuk belig-
genhed/udsigt, attraktive elementer 
som terrasse, lounge/bar, åbent 
 køkken)

•  Popularitet/sammensætning af 
 gæster (NB: fuldt hus kan være 
 hyggeligt men kan også betyde 
trængsel og ventetid)

•  ”Det ligger i luften” (vurdering af 
 hele restaurantens stemning)

5-7 point et acceptabelt miljø og 
neutral stemning.
8-10 point et miljø/en stemning på 
niveau med helhedsoplevelsen.
11-13 point et miljø/en stemning 
som forhøjer helhedsoplevelsen.
14-15 point et miljø/en stemning, 
som i sig selv er et besøg værd.

SåDan læSEr Du GuIDEn SåDan læSEr Du GuIDEn
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Bye bye new nordic?
efter gennem ti år at have kæmpet for at skabe kreative løsninger i 
bestræbelserne på at presse sine visioner ind i et begrænset råvarespektrum 
begynder jakken at føles en anelse for trang for mange kokke i den 
nynordiske fure. nu knappes knap efter knap op - og globale smagsindtryk 
og råvarer bydes atter op til dans i norden. men denne gang anvender 
vi dem på vores måde.

Af Lars Peder Hedberg

Det er en af de bedste retter, jeg har fået serveret – nogensinde. I al sin eksklusive 
enkelthed en fuldendt komposition med tekstur- og smagsdramaturgi på højeste 
niveau. En perfekt formet skefuld Baerii-kaviar på bunden af et æggeskalsfarvet 
lerfad og den fineste tænkbare valnøddemælk – skænket af lerkrus – som lang-
somt omfavner den sorte masse. Det er lige så uventet som fantastisk, et umage 
kærlighedsmøde. Foruden sine friske havaromaer har den fløjlsbløde kaviar en 
lækker, smøragtig nøddetone, tilbageholdt saltsmag og en antydet sødme, og den 
harmonerer forbløffende godt med den cremede valnøddemælk med dens frug-
tige toner og en lille, drillende bitterhed i eftersmagen. Det er en rendyrket fuld-
træffer, men også en ret, der giver stof til eftertanke. Den serveres halvvejs inde i 
en dusinlang menu på Studio i København, hvor den tidligere chefkok på Noma, 
Torsten Vildgaard, styrer komfurerne – en af tre restauranter i det forholdsvis 
 nyåbnede The Standard-kompleks i den omdannede færgeterminal ved kajen. 

Det berømte manifest for det Nye Nordiske Køkken blev nedskrevet 2004. Det 
definerede en fælles nordisk holdning, hvad angår synet på råvarer og mad, men 
også på mennesker og natur – og tankerne ramte plet i forhold til tidsånden og 
dens værdier. Med rod i hjemlige traditioner og råvarer og ansvarstagen for såvel 
nærmiljø som planeten propaganderede man for en nysgerrighed og glæde i for-
hold til det, vi har omkring os – det glemte og det uopdagede – samt en ambition 
om fornyelse. Det blev opskriften på en enestående succeshistorie. Men som altid 
er ingen opskrift bedre end sine udøvere. Havde det ikke været for de mange dyg-
tige madkreatører, som fik nydelsesfuld virkelighed ud af programmet, havde det 
blot været tomme ord, smukke ambitioner. Men der fandtes talent, viden og en 
brændende energi, som blæste liv i det ret så pompøse manifest.
 Ti års fantastisk udvikling – og global opmærksomhed – blev kickstartet. For 
os indebar det nynordiske en ny selvopfattelse, en ny selvrespekt, en ny indsigt i 
hvilke rigdomme, vi har omkring os. For udlændinge repræsenterede det ultra-
lokale nordiske ikke bare noget nyt, spændende og eksotisk. Det så også ud til, at 
der var indsigter, man kunne lære af og tage med og omsætte på hjemmebanen – 
hvor den så end var. 
 Selv om det var Danmark og det stærke energifelt omkring Noma i Køben-
havn, som sparkede døren ind, flyttede en stor del af aktiviteten og opmærksom-
heden snart til Sverige – over broen til Skåne, op og tværs over landet til Stock-
holm og helt op til Norrland med unikke Fäviken, som blev en af verdens mest 
hypede gastrodestinationer – og stadigvæk er det. Det nynordiske satte også 
snart aftryk i Finland og til sidst også i Norge. 
 Resten er historie; ti år med en voksende global succes, lige nu i zenit. 
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Eller har vi passeret zenit? Det spørgsmål banker mere og mere på, faktisk også 
under min middag på Studio. En af de drivende filosoffer bag det nordiske projekt 
var Claus Meyer, selv om han ikke tilhørte de 12 underskrivere. Det gjorde til gen-
gæld hans daværende forretningspartner, René Redzepi. Det var også Noma, som 
blev ikonet for det nynordiske og dets internationale succes, bekræftet gennem 
tre år på toppen af den verdensomspændende rangliste World’s 50 Best Restau-
rants. I 2013 røg Noma ned på andenpladsen, og Spanien genvandt tronen, denne 
gang ved brodertriumviratet Roca. Var det et varsel om enden på den nynordiske 
bølge – eller i hvert fald den globale hype?
 Meyer er hovedejer af The Standard, som foruden Studio øverst i husets 
 fødekæde også rummer Verandah, en meget ambitiøs indisk restaurant, og Alma-
nak, en sæsonbestemt bistro/smørrebrødsrestaurant. Meyer er derimod i praksis 
ikke længere delejer i Noma på Christianshavn tværs over vandet (han har blot en 
lillebitte del tilbage). En halvfærdig bro restauranterne imellem vil formentlig 
 være halvfærdig et godt stykke tid, eftersom det ansvarlige byggefirma er gået i 
konkurs. Det er fristende også at indlæse lidt symbolik i denne afbrudte bro. På 
Studio har Meyer og Vildgaard lagt barren meget højt, og det virker som om, at 
den er rettet mod den anden side af vandet.

Baerii-kaviar og valnøddemælk, begge fra Frankrig? Man kommer ikke udenom, 
at råvarerne i denne strålende ret bander højlydt i den nynordiske kirke. Det sam-
me kan man sige om den franske andelever og en farseret vagtel med italiensk 
trøffel, ligesom afslutningen med blåbær med chokolade og endnu mere trøffel, 
denne gang fransk. I sin hensigtserklæring er Torsten Vildgaard da også tydelig: 
”Når vi lærer noget vi kan bruge i køkkenet af en indisk madmor, en boliviansk 
 indianer, det klassiske franske køkken eller en stjernekok fra San Francisco, så gør 
vi det og vi vedkender os det åbenlyst”. Kan det siges tydeligere? Tilfældigvis driver 
Claus Meyer i øvrigt kokkeskole i netop Bolivia.
 Ja, tegnene på, at det rendyrket nynordiske synger på sidste eller i hvert fald 
næstsidste vers bliver flere og flere. Et andet eksempel er nyåbnede Amass med 
endnu en tidligere Noma-chef i spidsen, Matt Orlando. Han lykkes med kunst-
stykket at skabe en helt frisk cocktail af en del råvarer fra hele verden, en del 
 Noma/nynordisk køkkenteknik, en del rock’n’roll og en del ren og skær begavelse.
 Det er egentligt helt naturligt. Det kunne ikke holde og vare ved til evig tid. 
Det er der intet, der kan. Folk vil have noget nyt; ikke mindst gastroavantgarden, 

som tilhører de mest utro, der bestandigt skal mættes med nye oplevelser, nye 
 indfaldsvinkler. Ti år er en imponerende tidsramme, næsten en epoke. Og måske er 
det sådan, vi i fremtiden vil se på det: Epoken nynordisk, omtrent som den natio-
nalromantiske ved det forrige århundredeskifte.
 På samme måde som den nye nordiske gastronomi bevægede verdens inte-
resse fra de overflods- og solrige middelhavskøkkener til de isnende vidder i nord 
med deres spartanske forudsætninger og madoplevelser med helt andre kvaliteter 
i helt andre dimensioner, så er det nu andre madkulturer som tiltrækker sig 
 opmærksomhed – hjemmehørende i såvel Fjernvesten (som Peru og Brasilien) 
som Fjernøsten (som Japan og Indien).

trEnD – fra locaVorE tIl GloBaVorE

Havde det ikke været for de mange dygtige 
madkreatører, som fik nydelsesfuld virkelighed ud af 
det nynordiske program, havde det blot været 
tomme ord, smukke ambitioner.
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Tre måneders krogmodnet okseribben på Noma, København



White Guide er Sveriges eneste landsdækkende restaurantguide.

Årets udgave omfatter 589 restauranter (flere end nogensinde og 63 
alene i Skåne) over hele Sverige – kroerne, skærgårdsrestauranterne, 
de bedste “hænge-ud-steder” og naturligvis alle topetablissementerne.
Som læser af White Guide Danmark kan du købe White Guide Sverige 
2014 for 185 DKK og få den direkte hjem i postkassen uden ekstra 
forsendelsesomkostninger.

Send din bestilling med postadresse til: 
order@whiteguide.se 

så har du guiden i hånden i løbet af kort tid.

White Guide SveriGe  

bordet står dækket på 
den anden side af broen
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Den hvide guide mener stadig, at noma fører i københavn,  
Danmark, norden og – ja hvorfor ikke - verden.
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Man kan også se på udviklingen som det nynordiske programs globale sejr; for 
det er principperne i manifestet for det nye nordiske køkken, som nu tillempes 
stadig flere steder på kloden. Friske, lokale råvarer og gen- eller nyopdagede 
smagsgivere og teknikker, ofte med rødder i det gamle selvforsynings- eller 
 fattigmandskøkken, er principper som fungerer lige så godt i Mexico, Sydafrika  
og Australien som i Danmark eller Sverige. Eller for den sags skyld Bornholm, 
Færøerne, Jämtland eller Småland – for det er med de regionale nedslag, at det 
nynordiske har størst udviklingschance hos os. 
 Vi ser også, at den nynordiske filosofi søger nedad i restauranthierarkierne,  
og måske blomstrer allerstærkest lige under mesterklasseniveau, som for eksem-
pel på Bror, Pony og Pluto i København. Er det nyt nordisk for folket vi bevidner? 
Mens topetablissementerne bevæger sig væk fra det friske, ferske og nære ind i 
fjernere råvareverdener og ligefrem eksperimenterer med det friskes modsætning: 
Det langtidstilberedte, fermenterede og lettere harske.

På Noma får vi fornøjelsen af et okseribben, som på mange måder minder om 
noget, hunden har gravet ned i skoven og siden gravet op igen, et billede der 
 forstærkes af lidt tørrede tyttebær, blade og laktofermenterede svampe. Efter tre 
måneders krogmodning og derefter 72 timer i ovnen – med udstikkende ben-
stumper på begge sider – er smagen ret så provokerende, givetvis fyldt med uma-
mi, aminosyrer i interessant opløsning og et stik af svovlbrinte. Absolut ikke alles 
favorit – men naturligvis en omvæltende oplevelse, som meget andet på Noma, 

der fortsat er epicentrum og arnested i den nordiske gastronomi, selv hinsides de 
oprindelige nynordiske idealer. Noma har et lidt beskidt, punkagtigt islæt i hele sin 
tilgang til tingene, hvilket er en del af charmen og det unikke. Det ligger langt fra 
den kølige perfektionisme på Geranium, som også byder på strålende madople-
velser, men slet ikke udvider grænserne og udfordrer konventionerne på samme 
måde som Noma. Gæt hvem, der har størst chance for at få tre stjerner, når den 
røde guide er ”færdig med at lede” efter en nordisk trestjernet restaurant? Den 
hvide guide mener stadig, at Noma fører i København, Danmark, Norden og – ja 
hvorfor ikke – verden.
 Den nordiske gastronomi – eller rettere sagt gastronomien i Norden – vil stadig 
være et dynamisk kraftfelt; ikke først og fremmest ved at vende sig indad i et 
 stadig dybere navlekiggeri, men ved at vende sig udad, åbne sig mod andre geo-
grafier, opfattelser og værdisystemer og mod kultur og forskning. Locavorismen 
med fokus på det ultralokale vil leve side om side med en ny globavorism, hvor vi 
har hele verden på bordet.
 Det er en smule ironisk, at Michelinguiden – ti år for sent – har opdaget den 
nordiske gastronomi og anerkender den med en ny nordisk guide, præcis når det 
nye nordiske er på vej til at flade ud. 
 Eller måske er det netop franske valnødder og Baerii-kaviar, som har 
 vækket dem.

Lars peder Hedberg var med til at grundlægge White Guide i 2005, han er i dag 
 ansvarshavende redaktør for alle White Guide-produkter og nordisk juryordfører  
i World’s 50 Best restaurants.




