
1.  Niclas Yngvesson og Gustav Knutsson i sving på restaurant Bhoga, en av Gøteborgs restaurant-snakkiser akkurat nå. Stikkord: Nordiske sesong-
råvarer tilberedt på moderne vis.  2. + 5. Sushielskere har for lengst funnet veien til Frida Ronge og vRå, innerst inne i hotellet Clarion Post.  3. Kanel-
boller av det særdeles generøse slaget finner du i bakeriene i bydelen Haga.  4. I Feskekörkan fra 1874 ble det opprinnelig holdt fiskeauksjoner. I dag kan 
byens befolkning handle sin fisk der, eller spise god sjømat av alle slag.  

R å  og  f a R g e R i k
Gøteborg er byen med hele fem restauranter representert i den prestisjefylte 

Michelinguiden. Vi dro over kjølen for å finne våre favoritter – og fikk en smak av 

noe helt rått.

Ved: Hege NormaN   Foto: aNNa-ma olssoN

 J Jeg flyttet fra Oslo til Gøteborg på grunn av 
maten, innrømmer Niko Perez, servitør på en 
av Gøteborgs og Sveriges beste restauranter, 
Bhoga. Med argentiske aner og gane for mat, 
holdt ikke servitør Perez lenger ut brødskiver i 
nistepakken, og dro heller til nabolandet der 
skoleelevene i alle fall får varm lunsj – og tid 
nok til å spise den. For selv om Gøteborg 
ligger bare tre timer unna den norske 
hovedstaden, fremstår gøteborgerne fort som 
mer kontinentale i sine holdninger til mat,   

         enn oss nordmenn. De går ofte ut og spiser, og 
utvalget i matbutikkene og på spisestedene er variert og 
fristende.
 Det florerer med gode restauranter i Gøteborg, og hele 
fem av dem har blitt tildelt en stjerne i Michelinguiden. 
Kokkene Niclas Yngvesson og Gustav Knutsson startet 
restaurant Bhoga for et drøyt år siden, og fikk i år både en 
Rising Star-påskjønnelse fra franskmennene, og hele tre 
priser fra Sveriges egen restaurantguide, White Guide. 
 Knutsson og Yngvesson hadde i over åtte år syslet med 
tanker om å starte noe sammen, før de for ett år siden 
åpnet gourmetrestauranten Bhoga. Begge har en 
forkjærlighet for fisk og asiatiske smaker, men presiserer at 
maten deres er skandinavisk. 
 – Vi bruker kortreiste, sesongbaserte råvarer på nordisk 
vis, sier Niclas, som mener at mat er som mote. Den følger 
trendene. Og etter at restaurant Noma i København flere 
ganger har blitt kåret til verdens beste, er det skandinaviske 
kjøkkenet blitt en het trend.  
 – Nå vil folk ha mer naturlig og autentisk mat. Det 

1

2

43

5

Reis til 
Sveriges nest 

største by hvis 
du liker sushi  

eller kanelboller 
i størrelse 

XXL...

GøteborG

Smak 
på

91Maison Mat & Vin90 Maison Mat & Vin



GøteborG

Smak 
på

1. 
Kokk Frida Ronge 

lager gourmet-
sushi og raw food 
som er en fryd for 
både øye og gane.

2. 
Skjerp appetitten 
med en vandring 

gjennom en av by-
ens mange grønne 

lunger, som her 
langs Wasagatan. 

passer oss bra, sier Gustav, som står ved ovnen og rører i 
kokende smør. 
 Etterpå skal det usaltede smøret vispes, blandes med urter, 
og serveres til restaurantens økologiske surdeigsbrød. De to 
kokkene vet godt at selv om ulike typer mat kommer og går, er 
at det er én ting som aldri går av moten: Den gode smaken. 
Nytelsen. 
 – Det handler om å gå ut og spise og kunne koble ut 
hverdagen. Nyte øyeblikket og nyte smakene. 
Det er ikke uten grunn at de har gitt restauranten navnet 
Bhoga, som er sanskrit og betyr ”nytelse”.
 Nordiske råvarer står sentralt for flere av byens kokker. 
Også for sushikokken Frida Ronge (29), i restauranten vRå i 
Petter Stordalens Clarionhotell Post, sentralt i Gøteborg. Hun 
ble nylig kåret til årets ”shooting star” av restaurantguiden 
White Guide, for sin kreativitet, stil og nettopp sitt bevisste 
forhold til nordiske og sesongbaserte råvarer. I restauranten 
hennes får du alt fra Bohuslen-blekksprut og norsk 
helleflyndre til onsen tamago – langkokte egg på japansk vis. 
Sistnevnte er en særdeles spennende opplevelse. 

 – Tilberedelsesmetoden oppsto opprinnelig da japanske 
kvinner møttes til spa, og hadde med seg egg i et 

knytte ut i det varme vannet. Etter flere 
timer i badet spiste de eggene til lunsj, 

forteller Frida. 
 Selv benytter Ronge litt mer 
moderne metoder for å få til den 
rette, silkeaktige konsistensen. 
Sushi og raw food utgjør størstedelen 
av menyen på vRå. Med kyndige 
fingre legger hun opp biter av 

oksekjøtt av høy kvalitet på et 
keramikkfat fra Japan. Kjøttstykkene er så 

vidt stekt, med en fin, mørk skorpe i kontrast 
til den delikat rosa innsiden. Deretter legger hun 

opp salat og avslutter med stekt sopp og mikroskopiske 
gelébiter laget med eddik. Resultatet ser ut som et lite 
kunstverk, og smaker likedan.
 Den 29 år gamle kokken har vokst opp med en 
fiskehandler til far, og stort sett bare fisk på menyen hjemme. 
Og etter et besøk i Japan forsto Ronge at det var dette hun 
ville jobbe med, og siden har hennes lidenskap for havets 
delikatesser og raw food kommet matinteresserte svensker til 
gode. 
 Den dyktige kokken har også tatt sølv i 
verdensmesterskapet Seven Sushi Samurai i London, sammen 
med Sayan Isaksson. Japan tok gull.
 – Hvorfor rå mat?
 – Jeg fikk smake rå mat av både kjøtt og fisk i Japan, og de 
var tilberedt på så mange og spennende måter. Råvarene føles 
renere og sunnere, uten tilsetningsstoffer og smakstilsetninger. 
 Ronge presiserer at hun tilbereder mat både på tradisjonelt 
vis og etter den ”rå” metoden, der maten ikke skal 
varmebehandles på mer enn 42 °C. Ofte er rettene f.eks. 

servert sammen med varme sauser, eller har tilbehør 
som er stekt eller kokt. 
Noe av det viktigste for henne er imidlertid at 
ingrediensene er sesongbaserte, aller helst 
økologiske, og at de kommer fra nærområdet. 
 Vi beveger oss videre, både bokstavelig og 
kulinarisk, i østlig retning. Noen har tipset oss om at 
dumplings og andre asiatiske småretter - dim sum 
-  er spesielt populært i Gøteborg nå. Flere 
restauranter serverer de små, fylte dumpling-bollene 
av gyozadeig. På uhøytidelige Hello Monkey forteller 
restaurantsjef Martin Elander at restauranten var 
den første i byen som startet med dumplings, ved 
siden av mye annen god, asiatisk mat. Han plasserer 
oss ved et bord i kjelleren, og hvisker noen ord i øret 
på kokk Oscar Stråhle. Kort tid etter står et fat med 
lam wonton foran oss. Så følger gyozadumplings, 
potstickers, crispy chicken wings, hamachi og til 

slutt Elanders egne favoritter, pulled pork og 
softshell crab. Det hele må drikkes med sake til, blir 
vi fortalt. Norsk sake fra Nøgne Ø i Grimstad. 
 – Verdens beste, forsikrer Elander. 
 I tillegg til gode restauranter myldrer med alle 
slags kafeer og barer i Gøteborg. På den 
familiedrevne, italienske lunsjbaren Aldardo, står 
gjestene i kø hver eneste dag for å få sin ferske pasta 
gjort på ekte, italiensk vis. Tvers over gaten ligger 
Saluhallen, der en lang rekke matprodusenter frister 
med mat fra hele verden. Velg mellom alt fra kjøtt, 
fisk og grønnsaker til oster, sjokolade og bakervarer. 
 Feskekörkan bugner av sjømat fra den svenske ve                                    
stkysten, og bygget, som ser ut som en kirke, har ligget 
ved kanalen siden 1874. Stikk gjerne opp i restauranten 
for et dusin svenske østers - eller to. På den andre siden 
av elven ligger Haga, byens gamle arbeiderbydel, som 
nå bugner av spennende butikker og bakerier med 
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– Det handler 
om å gå ut og spise 
og kunne koble ut 

hverdagen. 
Gustav Knutsson, 

Bhoga.

”
1.  Dim sum og dumplings er pop i Gøteborg. Kjøkkensjef Oscar Stråhle på restauranten Hello Monkey tilbyr asiatiske 
smaker av alle slag.  2. Nyt lunsjen i vannkanten, eller ta en ferge ut i byens vakre skjærgård. 3. Flott og fersk pasta fra 
italienske Aldardo, ved Saluhallen, en av byens mathaller.  
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Våre 
FaVoritter 
Bhoga restaurang
Prisbelønt og 
spennende. 
Norra Hamngatan 10

Restaurang vRå
Raw food og sushi på 
gourmetvis.
Drottningsgatan 10
(Clarion Post hotel)

Puta Madre 
Genuint meksikansk 
og stort utvalg i 
tequila.
Magasingatan 3

Restaurang 
Familjen
God mat, god 
atmosfære. For hele 
familien.
Arkivgatan 7

Moon Thai Kitchen
Smaken av Asia. 
Kokkenes favoritt. 
Storgatan 1

Hello Monkey
Store på dumplings og 
småmat fra Asia.
Magasingatan 26

Swedish Taste 
Spenstig mat med 
svenske og nordiske 
overtoner.
Sankt Eriksgatan 6

Hotel Dorsia
La deg forføre av både 
maten og interiøret!
Trädgårdsgatan 6

i micHeliN-
guideN
Kock & Vin
Victoriagatan 12

Restaurang 28+
Gøtabergsgatan 28

Restaurang Fond
Gøtaplatsen

Sjömagasinet
Klippans 
kulturreservat

Thörnströms kök
Teknologigatan

luNsj, kaFFe 
og kake
Café Kanold
Elsker du sjokolade, er 
dette obligatorisk. 
Grønsakstorget, 
Victoriapassagen, 
Saluhallen

Fröken Olsson
Nyt en 
sitronmarengspai i 
hyggelig atmosfære.
Östra Larmgatan 14

Evas Paley
Nyrenovert klassiker 
øverst på avenyn.
Kungsportsavenyn 39

Café Husaren
Kafeen med de største 
kanelsnurrene i 
Gøteborg.
Haga Nygata 2

Brogyllen
Svensk eleganse til 
lunsj.
Västra Hamngatan 2

kaFeer
Avalon restaurang 
& bar
Kungstorget 9

Casino Cosmopol
Packhusplatsen 7

Restaurang 
Trädgår’n
Nya allén 1

gode barer
Swedish Taste 
”Årets ølopplevelse”, 
ifølge White Guide.
Sankt Eriksgatan 6

Restaurang Bhoga
Årets bar, White 
Guide.
Norra Hamngatan 10 

Forssén og Öberg 
champagnebar 
Champagne! 
Kyrkogatan 13

god mat, raskt 
Aldardo Pasta 
Fresca
Fersk pasta på 
italiensk vis.
Kungstorget 12

Sushi House
Bra pris, bra mat og 
store porsjoner.
Norra hamngatan 38

Stora Saluhallen 46
Alt hva hjertet 
begjærer.
Kungstorget

fantastiske kanelboller i størrelse XXL. 
 Kikk gjerne opp når du spaserer gjennom byen, for 
Gøteborg har flotte fasader og staselige avenyer. Tankene kan 
lett løpe til Paris, men det er ingen grunn til å ønske seg noe 
annet sted. Ikke bare fordi Gøteborg har sitt eget patisserie, Le 
pain francais, men fordi de svenske, ærverdige konditoriene og 
kafeene er minst like attraktive som de franske. Vi forelsket oss 
f.eks. vilt i sjokoladeparadiset Flickorna Kanold, som har 
sjokolade laget med kjærlighet, servert med Da Matteo-kaffe 
og listverk i art nouveau-stil under frodige lysekroner.  
 Sjokolademaker Jeanna Kanold driver i dag 
sjokoladefabrikken til sin manns oldeforeldre, og er overbevist 
om at sjokolade er godt for både kropp og sjel. 
 – Mørk sjokolade er faktisk veldig sunt. Det var ikke før jeg 
begynte å spise 50 gram hver dag at jeg gikk ned i vekt. 
Sjokolade senker blodtrykket, er full av antioksidanter og har 
en egen evne til å gjøre oss lykkelige, bedyrer Kanold. 
 Klart vi tror på henne. Og spiser uten problemer en liten 
munnfull karamellsjokolade drysset med havsalt. Den smaker 
som Gøteborg selv. Uimotståelig og spennende. 

 PS. I følge sjokolademakeren smaker nevnte konfektbit 
ekstra godt sammen med champagne. Vi anbefaler derfor at 
du tar turen til Forssén & Öberg i Kyrkogatan, champagnebaren 
som drives av to venninner!

smaksguide 
til gøteborg

1. 
Hos Flickorna Kanold serveres konfekt 

og sjokolade på høyt nivå .

2. 
Utsikt mot bydelen Haga og 
Risåsberget med festningen 

Skansen Kronan . 

Foto: goteborg.com/dick
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