
BERLIN

Berlin håller på att tvätta bort 
currywurststämpeln och bli en 
gourmethuvudstad.

Efter Michelinguidens stjärn
regn nyligen har staden fler 
toppkrogar än den tyska rivalen 
Hamburg.

Samtidigt flyttar fokus lite 
från östra Berlin till det åter
uppväckta väst.

Efter Michelins stjärnregn har Berlin nio 
enstjärniga restauranger och fem två
stjärniga. Fokuset flyttar lite från östra 
Berlin som har lockat uteätarna de 
senaste åren. Tre av de fyra nya stjärnorna 
hamnar i väst.

Samtidigt fortsätter trenden att lyx hotell 
använder lyxkrogar som skylt fönster. 

Sedan tidigare har Esszimmer i Adlon 
 precis vid landmärket Brandenburger   
Tor och Fischers Fritz i Regent vid 
 Gendarmenmarkt två stjärnor. First Floor 
i Palace och Hugos i Intercontinental, 
båda i hotellklustret nära Zoo i väst, har 
var sin.

Nu tar Facil i Mandala Hotel i det nya 
 centrumet Potsdamer Platz ett kliv upp 
med en ny stjärna.

Nyöppnade Waldorf Astoria vid Zoo 
får en stjärna för Les Solistes Pierre 
Gagnaire, under den franske kocken med 
samma namn.

Di-favorit får en stjärna
Dessutom belönas restaurangen i Das 
Stue, som har höga poäng i Di Weekends 
hotelltest, med en stjärna. Hotellets 
restaurang Cinco de Paco Pérez drivs av 
en kock skolad av legendaren Ferran 
Adrià på El Bulli norr om Barcelona, 
ansedd som världens bästa krog innan 
den stängde för några år sedan.

Paco Pérez har tagit med sig lekfull
heten och den långa avsmakningsmenyn 
med molekylära anslag till Berlin. 

”Tonvikten ligger på fisk och skaldjur, 
men köttälskaren får sitt med en isad gås
leverkula och en liten mör bit wagyubiff ”, 
skrev Di om den experimentella menyn 
i hotelltestet.

Cinco de Paco Pérez är ett exempel på 

hur Berlin börjar locka både inter
nationella kockar och gourmetturister.

”Det tog många år efter Berlinmurens 
fall innan Berlins krogscen tog fart. Särskilt 
de senaste fem sex åren har vi sett mycket 
stora framsteg i kvalitet, inter nationella 
influenser, design och kreativa idéer”, 
säger Henrik Tidefjärd, grundare av Ber
linagenten som säljer exklusiva stadsturer.

Berlinarna vill äta billigt
Samtidigt gillar Berlinborna en mer 
avslappnad atmosfär och är inte beredda 
att betala extra för hög kvalitet, vilket 
 håller nere priserna.

”Berlinare gillar det enkla med finess 
i stället för stora gourmettempel som 
speglar glamour och stora investeringar. 
Man får mycket bra mat för pengarna. 
Och Berlin har fler Michelinstjärnor än 
Hamburg vilket visar att vi är på rätt väg”, 
säger Henrik Tidefjärd.

Urberlinare kan bli först med tre
Fortfarande saknar Berlin en krog med 
tre Michelinstjärnor. Urberlinaren Tim 
Raue, en bad boy i den tyska krogvärlden, 
anses ligga bäst till för att nå dit.

Han gjorde sig ett namn 2008 med 
r estaurangerna Ma Tim Raue och Uma, 
inspirerade av japanskt respektive kine
siskt kök, i Adlon. Berömd blev han 
genom att sitta i juryn i en tvkock
tävling.

Då var det dags att gå vidare. För tre 
år sedan öppnade han restaurangen Tim 
Raue i hemmastadsdelen Kreuzberg. För 
ett år sedan fick den sin andra stjärna.

Tim Raues stjärnstatus blev uppenbar 
i våras när han återvände till Adlon för att 
öppna Sra Bua, med thailändsk touche. Det 
blev en kändistät invigning, med röd matta 
och allt, som också sändes i skvallertv.

Vårdar sitt ursprung
Han har dock inte glömt sina rötter utan 
har precis startat en enklare  restaurang, 
La Soupe Populaire i ett ombyggt bryggeri 
i stadsdelen Prenzlauer Berg. Trots det 
franska namnet serveras det mest modern 
tysk husmanskost till överkomliga priser. 
Fast inte currywurst.
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 nDi Sudoku

Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje 
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra före kommer 
två gånger. Lösningen finns på sista sidan i dagens tidning.

Författaren och mångmiljonären 
Jan Guillou är desperat. Han bjuder 
2 000 kronor för att få tillbaka sin 
”perfekta” penna, skriver Kvälls
posten.

I förra veckan besökte Jan Guillou en 
 studentafton i Lund.

Men när författaren  
och kolumnisten läm
nade Skåne blev den 
dyrbara penna som  
han använder till bland 
annat  signeringar kvar 
på hotellrummet. 

Därefter är den spårlöst borta.
Pennan, av det exklusiva märket 

Montblanc, är så värdefull för Jan  Guillou 
att han efterlyser den i sin kolumn  

i Aftonbladet.
Uppmaningen är att lägga den i ett 

vadderat kuvert och skicka så att den 
når författaren. 

Lägger avsändaren med sin 
adress utlovas 2 000 kronor, 

”en diskret och bra affär”.
Jan Guillous olycka är 

att pennan inte längre 
tillverkas.

”Den har en perfekt 
vikt som gör att jag kan 

skriva flera tusen dedika
tioner i böcker utan att skada 
mig”, säger Jan Guillou till 
Kvälls posten. 
 (di.se)

SAKNAD. Jan Guillou lovar att  betala den 
som återbördar hans lyxpenna.  
  FOTO:DAN HANSSON

NÖJD. Henrik Tidefjärd, grundare av 
 Berlinagenten, välkomnar Berlins fram-
marsch som restaurangmetropol.  
 FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK

Guillou vill köpa tillbaka 
förlorade favoritpennan

Berlin är hetaste matstaden

 nDi Fakta

Berlins stjärnkrogar
■■ Två stjärnor

ºFischers Fritz. 
ºLorenz Adlon Esszimmer. 
ºReinstoff. 
ºTim Raue. 
ºFacil (en ny).

■■ En stjärna
ºVau. 
ºRutz. 
ºHorvath. 
ºHartmanns. 
ºFirst Floor.
ºHugos.
ºPauly Saal (ny). 
ºCinco de Paco Pérez (ny). 
ºLes Solistes Pierre Gagnaire (ny). 

SIKTAR UPPÅT. Stjärnkocken Tim Raue anses vara den som 
ligger närmast en tredje Michelinstjärna. I hemmastadsdelen 
Kreuzberg ligger den tvåstjärniga krogen som bär hans namn. 

Tysklands huvudstad går om Hamburg som tyskt gourmetcentrum

FLAGGSKEPP. Mont- 
blancs lyxigaste modell är  
en juvelbesatt reservoarpenna,  
som är avsevärt dyrare än den som Jan 
Guillou efterlyser.   FOTO: DIANE BONDAREFF
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