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Hektiskt i det trånga
köket på Kuurna –
ett av Helsingfors
verkliga krogfynd.

Ljummen tonfisksallad med
mango och pumpafrön på
Teatergrillen.

Finlands huvudstad är klassisk design, kul shopping och
spännande museer. Men hur är det med krogarna? Jo, sedan
några år tillbaka är Helsingfors värd en resa enbart för sin
förstklassiga mat!

»

TEXT per bengtsson foto oskar ekman

Finsk mattradition har påverkats av
närheten till Ryssland. De klassiska krogarna i Helsingfors erbjuder kraftiga soppor,
långkokt kött och robusta fiskrätter. Alltid
smakrikt, alltid vällagat och alltid serverat med stolt professionalism.
Men de senaste åren har Helsingforsbesökaren fått
en helt ny valfrihet. Ambitiösa asiatiska och sydeuropeiska restauranger finns numera överallt. Fast mest spännande är en helt ny trend: unga finska matkreatörer som
återuppfinner sin husmanskost i nyenkel perfektion.
Kocken alla talar om just nu är Antto Melasniemi,
ägare till de två nyskapande och hyllade restaurangerna
Kuurna och Ateljé Finne. För ett par hundralappar serveras en trerättersmeny av internationell toppklass. Men
den låga kostnaden har sitt pris – det är säkrast att boka
bord innan man lämnar Sverige. Bara ett fåtal gäster har
turen att få plats varje kväll.
– När vi startade Kuurna, jag och en vän, ville vi skapa en restaurang som vi själva skulle trivas på som gäster, säger Antto Melasniemi.
Han lärde sig yrket hos en svensk kock i Paris i början av 90-talet. Sedan följde en karriär som yrkesmusiker
i Finlands största rockband – HIM – där Antto spelade
keyboard. Men han trivdes inte på turnéerna.
– Maten var usel, säger han med ett leende.
Antto flyttade till London och tog över en pub, som
snabbt gjordes om till gastronomisk bar. Flytten hem till
Helsingfors några år senare innebar en nytändning för
kroglivet i hemstaden. Till hans restauranger kommer
både japanska turister och finska finsmakare.
En typisk trerättersmiddag innehåller en limemarinerad abborrtartar på hembakat knäckebröd, en bakad
lammfilé med vita bönor och som avslutning en enkel,
men rökig crème brûlée. Priset, omkring 35 euro, hade i
Stockholm bara räckt till förrätten.
– Idén är att ha en enkel och prisvärd meny. Jag gillar
rå fisk, färska örter och svamp, säger Antto och tipsar
om dagens special på Kuurna – en kantarellbruschetta
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på hembakt, sötat och smörstekt rågbröd.
Han upplever att en ung och nyfiken generation krögare håller på att etablera sig i Helsingfors. Flera nya och
spännande krogar öppnar under året. Konkurrensen är
inspirerande, men Antto hoppas att matentreprenörerna
i framtiden ska kunna samarbeta mer än tidigare.
– Här i Finland är vi av tradition avundsjuka och
hemlighetsfulla. Därför sker inte så mycket utbyte av
idéer. Själv vill jag satsa mer på event där mat, konst och
design möts på spännande och oväntade sätt.
I höstas genomfördes just ett sådant projekt – London. Finska institutet i Storbritannien tog initiativet att
tillfälligt bygga om en sliten industrilokal till en toppmodern restaurangmiljö. Desingjätten Iittala stod för utsmyckningen och gästerna satt på Alvar Aaltos klassiska
karmstolar. Menyn var signerad Antto Melasniemi.
– Vi använde huvudsakligen råvaror som vi köpte i
England. Men vissa bär, som lingon och hjortron, fick
jag plocka här och skicka över, säger han.
Vid sidan om det nyenkla köket lever förstås den mer

traditionellt robusta matkulturen. Ett givet turistmål är
restaurang Seahorse. Här serveras en prisvärd lunchmeny. Atmosfären påminner om ett gammaldags ölkafé, inredningen om ett designparadis för funkisfantaster. Målningarna på väggarna är kända över hela världen.
– Vi serverar hemlagad mat, säger kökschefen Sanna
Korpela. Enkla luncher. Inga konstigheter. Turister från
Asien och Europa vill ofta prova kåldolmarna. Men vi
har också stammisar som kommit hit varje torsdag i 50 år
för att äta ärtsoppan.
En av stammisarna vid Jack Vegas-maskinerna tipsar
om den lokala kvartersdelikatessen laxsoppa. Han kommer till Seahorse varje dag.
– Mest för att dricka. Stämningen här är trevlig. Det
är aldrig något bråk! säger han.
Nej, bråk är svårt att föreställa sig i Helsingfors, som
året om är välkomnande och varmt trots den karga vinden från Östersjön. l
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Sundmans –
perfekt vattenhål på väg till
eller från färjan.

Gudomlig förrätt på Glaspalatset: rökta abborrfiléer med
sikröra, rågvåffla och syltad
rödlök.

Tre måsten

Vorschmack

Lamm, ansjovis och kry
ddor tillagas i ett
50-timmars långkok.
Köt tet ser veras
ofta med bakad potatis
, tärnad saltgurka, rödbetor och sme
tana (rysk gräddfil). Ät den gärna på Las
ipalatsi.

Borstj

Den klassiska ryska röd
betssoppan
både mä ttar och värme
r efter en dag
med shopping i den
blåsiga huvuds taden. Oc h ingens tans
är den godare än
på Kosmos.

Piroger

Ingen Helsing forsres
a är komple tt utan
en finsk pirog. Finns
överallt, i alla tänkbara varianter.

Bästa krogarna
1. Ateljé Finne

Tjusigt, luftigt och – populärt. Den som är ute efter
en festkväll med lyxmat och personlig service utan
att bli ruinerad hoppas på ett bord här. Bör vara en
av norra Europas bäst bevarade kroghemligheter.
Arkadiankatu 14
Tel +358 (09) 493 110
www.ateljefinne.fi
Trerättersmeny ca 370 kr.

2. Kuurna

Ett fåtal bord mot ett öppet kök ger en modern inramning i en skenbart sliten miljö. Trots den högklassiga maten är priserna mycket överkomliga.
Meritullinkatu 6
Tel +358 (09) 670 849
www.kuurna.fi
Trerättersmeny ca 335 kr.

3. Demo

Avslappnat och mysigt är ledorden. Kockarnas eget
favoritställe bland alla Helsingfors toppkrogar.
Uudenmaankatu 9–11
Tel +358 (09) 228 908 40
www.restaurantdemo.fi
5-rätters avsmakningsmeny ca 695 kr.
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4. Seahorse

..
Prisva rd
kult

Underbar 30-talsinredning med ordentliga, vällagade rätter och stora
ölsejdlar. Världsberömt för den vackra
målningen med sjöhästar på bortre kortväggen. Sjunk ner i bekväma soffor och tjuvkika på
både lokala stammisar och Helsingfors kulturelit.
Kapteeninkatu 11
Tel +358 (10) 837 57 00
www.seahorse.fi
Dagens lunch ca 76 kr inkl sallad, kaffe, småkakor.

5. Kosmos

Intim och personlig favoritkrog för generationer av
kulturarbetare och konstnärer. Många tycks ha betalat notan med en tavla. Serverar finskt och franskt
med utmärkt finess.
Kalevankatu 3
Tel +358 (09) 647 255
www.ravintolakosmos.fi
Bäst: Borsjtj med smetana, rysk rödbetssoppa, ca
115 kr.

6. Elite

Hit går man mer för stämningen och inredningen än
för maten, även om biffen med lök lär vara en säker
beställning. Bohemiskt och roligt!
Eteläinen Hesperiankatu 22
Tel +358 (09) 612 852 00
www.royalravintolat.com/elite
Biff med lök ca 238 kr.

7. Lasipalatsi

.
Palitliger
klassik

»Glaspalatset« är ett av centrala Helsingfors viktigaste landmärken. Ritades av
unga arkitekter med en vision om ljus och
rymd. Konceptet och menyn står sig bra mot
tidens tand. Har du tur får du fönsterbord och kan
njuta av både den vackra matsalsmiljön och folklivet
och spårvagnarna på Mannerheimsgatan utanför.
Mannerheimintie 22–24
Tel +358 (20) 742 42 90
www.ravintola.lasipalatsi.fi
Klassiker: Vorschmack m bakad potatis ca 160 kr.

8. Sundmans krog

Gå Esplanaden ner mot båtarna, vik höger på Eteläranta och kliv in i den trevliga atmosfären (GW
Sundmans restaurang är den exklusivare systerkrogen vägg i vägg). Ett tips är att välja smörgåsbordet då du gång på gång uppmanas av den trevliga
servisen att ta mer av strömmingsrommen och alla
de andra delikatesserna.
Eteläranta 16
Tel +358 (09) 612 854 50
www.royalravintolat.com/sundmanskrog
Smörgåsbord ca 160 kr.

9. Teatteri

På Norra Esplanaden intill Svenska teatern, mitt i
shoppingkvarteren, ligger denna trivsamma restaurang som är ett utmärkt vattenhål vid lunchtid. Fräscha och lätta rätter, testa till exempel tonfisksalladen med mango och pumpakärnor
Pohjoisespa 2
Tel +358 (09) 612 850 05
www.royalravintolat.com/teatteri
Tonfisksallad ca 200 kr.
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Stjärnkocken

Antto Melasniemi
tipsar: 5 finsk a
favoritdrycker
Lapin Kulta

– Ett vanligt öl med ovanligt god
smak.
Den passar till nästan all mat efter
som
den har ganska låg alkoholhalt.
Starkare
ölsor ter riskerar att ta över en
måltid.
Jag öppnar gärna en Lapin Kulta
när jag
ska slappna av också.

Koskenkorva

– Den ska drickas rums temperera
d, eller
fickvarm som vi brukar säga. Är
godast
naturell, men kan också smaksätta
s med
till exempel vinbär.

Jaloviina

Grönsaksmarknad utanför saluhallen i Berghäll.

– »Jallu« är finsk brandy, tillverkad
av
importerad konjak där man tillsa
tt extra
socker för att den ska bli sötare.
Nam net betyder ädelbrännvin.

Välj bland många
spännande små ölsorter i
butiken Maatilatori ...

Vakk a Suomen Panimo

... och fynda samtidigt en påse
chokladtryfflar smaksatta med
hjortron eller lingon.

– Finlands bästa mikrobryggeri.
Etike tten är ful, men man ska inte låta
det
skrämma. Ölet håller hög inter
nationell
klass med sin rena smak.

Sahti

ri
10. Ma atilato
för delikatesser. Här finns

KULLAR, NATURRESERVAT...

Helsingfors bästa butik
obryggerier,
ett stort sortiment av öl från mikr
m färska bär
nybakat bröd i alla varianter, likso
och svamp.
Mannerheimkatu 22–24
LAND

Helsingfors

H

tre tips för
MatshoppareN

– Typiskt finsk t färsköl som helst
ska
drickas direk t efter bryggning.
Måste
hållas kallt och kan vara svårt att
få tag i
eftersom det är komplicera t att
frakta.
Traditionellt brygger man Saht
i hemma,
men numera görs det även komm
ersiellt
och säljs på finska systembolaget
, Alko
– direk t ur kylen.
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Ka
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n Berghäll
På torge t som gränsar till stadsdele
saker till
grön
och
frukt
ad
säljs lokalproducer
VATTENtonerna av finsk tango från dragspela rna i kaffe atmosfären om
tälten. Inne i saluhallen påminner
är förstås
erna
atess
delik
men
tid,
nen
en svun
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12. Stockmalege
ndariska varuhuset

Bottenvåningen på det
på fiskdisken,
är en fröjd att strosa genom. Titta
, hemlahärlig
en
med
köp
eller
n
inge
köttavdeln
tis till
pota
ig
kräm
och
lax
rökt
gad sallad med
ra parker.
picknicken i någon av stadens vack
Aleksanterinkatu 52
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N. Esplanaden
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