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Shuchi bjuder på mingel och  indiSka tapaS.

Mat är årets största passion – vi 
äter, lagar, bakar och smakar. 

I år ska vi matcha varmkorv 
med bubbel och köpa lunch 

från lastbil. Men det senaste är 
”guerilla-dining” – skippa  

restaurangen och gå hem till 
kocken istället. 

Av Ulrika Nandra och Caroline Geijer  

Vi
 spanar 
på 2014

l I restaurangernas stad New York växer 
den sociala trenden med ”hemma hos- 
restauranger” (även kallat guerilla-dining 
och pop up-krogar). Det handlar om att 
äta toppklassmat i hemmiljö ihop med 
folk du inte känner. Häng med amelias 
Ulrika Nandra, som testat konceptet. 

Shuchi Mittal, 28, bor på 66:e 
våningen på Lower East Side på södra 
Manhattan med en hisnade utsikt över 
Brooklyn. Hon är en av de amatörkockar 
som på New Yorks hemmalagarmatscen 
gör mat till mindre sällskap på 6–12 
personer. Gästerna har bokat i förväg 
genom sajten EatWith. 
Shuchis specialitet är 
indiska tapas, så vitt 
hon vet går det inte 
att få indisk mat på 
det sättet i New York. 
Hon arbetade tidigare 
inom finansbranschen, och från att bara 
ha haft matlagningskvällar då och då 
valde hon att till slut säga upp sig från 
sitt jobb. Numera arbetar hon med detta 
på heltid. Hon driver också en populär 
blogg med recept och tankar kring mat.

– Jag älskar att få utlopp för min 
kreativitet på personer som möts över en 
middag hos mig. Hemmiljön får folk att 
slappna av, det är kravlöst. När personer 
som inte känner varandra äter samma 
måltid uppstår en värme och ett slags 
samtal som inte riktigt sker annars.

Gästerna är New York-bor, lärare, arki-
tekter, studenter, riskkapitalister, advoka-
ter, turister i alla åldrar. Samtalsämnena 
handlar om gästernas bakgrund, New 
York, jobb, recept och resor. När gäs-
terna kommer intar Shuchi en värdin-
neroll, de får ett första smakprov, hon 

berättar om maten, om recepten, om 
indisk matlagning och om upplägget för 
kvällen. Gästerna får också några bra 
tips som de sedan kan prova på hemma 
i sitt eget kök. De som vill ha vin får ta 
med sig eget.

Den här kvällen har sex gäster bokat. 
Minglet kommer igång snabbt, Shuchi 
tar ett steg tillbaka och arbetar vidare 
med maten. 

– Jag tror på att hålla det enkelt och 
avslappnat och själva minglet är viktigt.

Fenomenet guerilla-dining började 
som en undergroundrörelse i Los 

Angeles på 70-talet i 
lokaler som egentligen 
var avsedda för annat.  
De höll öppet två till tre 
dagar eller någon gång i 
månaden, bara ett fåtal 
kände till dess existens. 

Med en utvald skara gäster kunde myten 
och populariteten kring restaurangen 
växa. Nu har greppet alltså åter tagit fart 
i New York. 

– Det här är spännande, kul och 
skakar om och utmanar restaurangbran-
schen, säger trendanalytikenr Henrik 
Mattson på Bloc framtidsforskning.

Han tror att populariteten berättar en 
hel del om vår samtids sociala hälsa. 

– Det är en orolig tid vi lever i och vi 
längtar efter inblick i något vi inte vet 
om. Vi får heller inte glömma att detta 
är ett sätt att tjäna pengar, att ha en kock 
anställd i tre dagar kostar mindre.

Trenden har spritt sig över världen. 
Sajten EatWith har matvärdar från 13 
olika länder i ett tjugotal städer. Här 
i Europa har så kallade supper clubs 
funnits ett tag med start i Berlin, där 

det idag finns massor. Och Sverige är 
inte sämre. Företaget Stockholm Social 
anordnar hemlagade privata middagar 
i privata utrymmen. För att få vara med 
får man köpa en biljett. Arrangemanget 
hålls sista lördagen varje månad, det 
kallas också Secret eftersom gästerna inte 
får reda på vare sig adress eller meny 
(ny varje gång) förrän dagen innan. På 
Malmö Supperclub lagar två kockar mat 
efter säsong. Gästerna få ansöka om 
medlemskap via facebook och bokar 
bord efter tillgång. Du betalar självkost-
nadspris, pengarna går till välgörande 
ändamål. Michelinkockar från Sverige 
och Danmark bjuds in emellanåt. 

Åter till New York. Under tre timmar 
serverar Shuchi sina indiska tapas och 
njutningsorden låter inte vänta på sig. 
För Sandie Tsai, 30, är det tredje gången 
hon äter middag genom EatWith. 

– Jag älskar det här konceptet. Man 
betalar inte bara för maten utan även för 
den sociala upplevelsen. l

1. Gå hem 
till kocken!
Shuchi Mittal har hängt på 
senaste trenden och bjuder 
på mat i sitt hem.

”Vi vill gärna 
få en under-
groundkänsla”

att berätta för gäSterna  

om maten är en del av idén.

Fler roliga 
mattrender 

– VÄND

23trender att 
stoppa i 
munnen
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2. Stencoolt 
På borden ersätts också porslinet av 
stengods. Restaurang John Salt i London 
serverar Lick-a- Brick, en rätt där en te-
gelsten täcks med sockerglasyr, en klick 
kycklingleverpastej och lökpuré. Tanken 
är att slicka i sig hela rätten på en gång.

3. Smak-anarki
Nu är det hej vilda och gärna starka 
blandningar vi vill ha. På världens just 
nu bästa restaurang (Worlds 50 Best 

Restaurants), El Celler 
de Can Roca i katalanska 
Girona, serveras efterrätten 
Anarchy, en tallrik med små 
duttar av olika smaker som 
basilika, honung, mandel, 

passionsfrukt, mynta, dragon, bourbon, 
kardemumma, apelsinskal, anis, pumpa-
frön, ingefära, viol, kryddnejlika, kokos, 
vanilj och kaffe. Totalt 49 smaker.

4. Österns pärlor 
Autentiska (alltså äkta) asiatiska restau-
ranger är på frammarsch. Ett svenskt 
exempel är Icha Icha i Moodgallerian 
i Stockholm. Andra asiatiska kedjor 
som etablerar sig är Pok Pok (första i 
Portland), Rosa Thai Café (i London) och 
Shop House (i Washington). Fler väntas 
poppa upp i din närhet inom kort. 

5. Blanda hej vilt 
Restauranger släpper på prestigen och 
serverar det folk vill ha. Exempelvis Bur-
ger & Lobster (hamburgare och hummer) 
i London, eller Bubbledogs (varmkorv 
och champagne) i samma stad. Det som 
är gott är gott, helt enkelt, och praktiskt 
att servera under samma tak. 

6. Nördbarer
För att bli bäst på något väljer barer att 
nischa sig på en spritsort eller drink. Gin 
tycks särskilt populärt, i alla fall i London. 
Där finns The London Gin Club, Graphic 
Bar och The Botanical Gingarden med 
upp till 180 ginsorter att välja mellan.

Fler trender från 
världens storstäder 

På en krog
nära dig
7. Den självklara 
huvudpersonen 
Vi klarar oss utan inredare och servitörer. 
Men kocken, hen vill vi ha!  Tidigare togs ar-
kitekter in från Spanien och sten flögs upp 
från Galicien. Nu är det maten och kocken 
som ska vara i fokus, Leif Mannerströms 
krog Kometen i Göteborg är ett exempel. 
Inget ska komma mellan kocken och hans 
gäster. Hen serverar oss själv, helst i knäet 
på hen, bland hens kastruller. 

8. Nu äter vi tunga
Nästa stora kroppsdel att avnjuta är 
tunga. Att äta tunga känns som en del av 
”ta hand om hela djuret”-trenden som 
rått ett tag. Inga konstigheter, vi äter ju 
rostad märg med löjrom och pre-rigor-
mortisdjur etcetera. 

9.  Nedtaggat  
på krogen
Krogarna taggar ner, finkrog blir myskrog 
med humanare priser som ger fler råd 
att äta ute oftare. Lilla 
Ego som drivs av Tom 
Sjöstedt och Daniel 
Räms är så rätt det kan 
bli just nu liksom Lux 
Dag för Dag (båda ligger 
i Stockholm).  I Göteborg har gänget 
bakom Fond som öppnat Mr P, i Umeå 
har vi Le Garage, i Malmö Brasserie KP. 
Alla med ”slink in på ett glas och kanske 
något att äta”-känsla. 

10. Fortsatt matporr 
Vi såg bara början av Cuisine de Bloguer 
förra året. Alltså att sociala medier fått 
restauranger och barer att inse vikten 
av spektakulära presentationer. Det är 
vanligt att åtminstone några rätter är så 

knäppa att gästerna måste ta upp sin 
smartphone för att dela med sig av mål-
tiden med hela världen.

11. Fler foodtrucks 
80 nya foodtrucks har fått licens för nästa 
år, så snart brummar fler mot ditt håll. På 
stockholmfoodtrucks.nu kan du se var de 
befinner sig. Några av dem är Fred’s food 
truck, Köftebilen och El taco truck. 

12. Köttfri måndag
Mindre mängd kött per person i recept 
och på krogtallrikarna. Vi behöver inte 
200 gram entrecôte eller torskrygg. 
Ersätts av arbetade grönsaker. Skolorna 
tar efter, allt fler har köttfri måndag.

13. Lyxig skräpmat
Klassisk skräpmat serveras i ny tapp-
ning med bra råvaror. Exempel är det nya 
hamburgerstället Wigårda i Stockholm, 
samma tempo som McDonald’s, men rå-
varorna är superduperfräscha. 

bubbel & korv, 
javiSSt!
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Leffe for 
president!

På världens 
bästa krog 
serveras rätten 
Anarki. 

I en foodtruck 
kan du finna 
vietnamesisk 
Bánh mì. 

Hemma 
i köket
14.  Eat clean 
Allt fler prioriterar sin hälsa och har 
stenkoll på vad de stoppar i sig. Raw i all 
ära men kan upplevas som lite krångligt, 
hellre ett kokt ägg eller en avokado rakt 
av. I matbutikernas ”grab n go”-hyllor finns 
allt mer bönsallader, Salma-lax (enligt 
vissa världens finaste lax, norsk, hanterad 
mycket varsamt) i portionsstorlek, kesella, 
nötter, fruktsallad etcetera.

15. Je t’aime 
sött & franskt 
Tarte tatin, clafouti, fon-
dant ... Fika med stil likt 
på Wienerkonditoritet. Vi 
fikar gärna men väljer med 
omsorg för att det ska kännas ”värt kalo-
rierna”. Cupcakes är numera passé.

16. Smakbonanza 
Rena smaker med fokus på närhet och ur-
sprung har varit inne länge, men nu går vi 
mot mer kryddstarkt, gärna med asiatiska 

inslag. ”Att vi vill ha mer är ett tecken på 
att vi är på väg ut ur lågkonjunkturen. När 
det är dåliga ekonomiska tider präglas 
våra tallrikar av ’comfort food’, den mat 
man fick av mamma, mat som är ren från 
det som kan verka skrämmande eller 
obekant ute i världen. Nu står vi inför en 
ny mix av smaker och företeelser”, säger 
Lennart Wallander, vd på Food & Friends.

17. Bjud på knytis
Vi vill hänga med våra vänner och ha mid-
dag/fest men orkar vi? Knytis där alla fixar 
en rätt med dryck är lösningen så att alla 
får koppla av.

18. Krydda med chili 
Ketchupen har ersatts av Chili Explo-
sion på familjernas middagsbord och 
en del skolbespisningar får plocka bort 
kryddblandningarna av ekonomiska 
skäl. Det går åt för mycket, kidsen 
älskar kryddor.

19. Hybridfrukter 
Päpplen är inte längre en barnslig fel-
sägning, utan de framodlas på riktigt. 
Persika + nektarin = pektarin. Plommon + 
aprikos = plumcot, grapefrukt + pomelo 
= sweetie, ananas + jordgubbe = ananas-
gubbe. Ni fattar ...

20. Älska tryckkokt 
Tryckkokaren fixar den nya snabbmaten. 
Det som tog timmar har reducerats till 
långkok på under halvtimmen som sköter 
sig själv. Snart gör vi äkta bolognese på 
oxkind och rödvin.

21. Yoghurt är 
den nya juicen 
Juicer har slagit igenom som hälsodrycker, 
med kurer och detoxer. Nu är yoghurt på 
väg att göra samma resa i form av en nyt-
tigare variant på glass, eller som hälsosam 
grekisk yoghurt. Drakarna är på: Starbucks, 
Pinkberry, Chobani med flera.

22. Medvetna barn 
Tweenies och tonåringar 
styr vad familjerna 
äter och fler lär 
sig själva laga 
bra mellanmål 
innan träning 
etcetera. Barn- 
och tonåringar 
lär sig begrepp 
som ”laga från 
grunden” och 
ifrågasätter vad 
de har på tallriken.  

forts

Ja, insekter sägs snart stå även 
på de svenska menyerna. Tänk 

små friterade skaldjur. Torkade lar-
ver innehåller 53 procent protein, 

jämfört med 20 procent i kött, och 
de är miljövänliga. Idag äts 527 

insektsarter i världen, så     
var redo!

Bubblare 
23. Proteinlarver 

”Vilda och 
starka 
blandningar 
vill vi ha”

”Nu satsas 
det mer på 
myskrogar”
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