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TAXINGE KROG
- DÄR RÅVARAN STYR
I  W H I T E G U I DE BE SK R I VS HA N S R E STAU R A NG S OM E N AV 

S V E R IG E S M E ST HÅ L L BA R A K RO G A R O C H F ÖR G U STAV ÖH M A N 
Ä R DET DE N E N DA V ET T IG A VÄG E N AT T G Å .  S A M A R BET ET M E D 

L OKA L A R ÅVA RU L E V E R A N TÖR E R O C H M AT HA N T V E R KA R E Ä R E N 
SJÄ LV K L A R H ET BA KOM KONC E P T ET TAX I NG E K RO G . 

TEXT & FOTO Stéphane Lombard

M
aten på Taxinge Krog baseras 
enbart på det som finns i när-
området. Menyn följer säsong 
och årstider och varierar be-
roende på vilka varor Gustav 
får tag i på gårdarna och i sko-
gen intill restaurangen. Det är 
en utmaning, men också det 
som driver honom och gör 
honom mer kreativ i sin mat-
lagning. 

I takt med att Gustav lärt känna olika lokala leveran-
törer och deras produkter har han utvecklat sitt koncept. 
Råvarorna och produkterna talade sitt egna språk. Från 
början var det också en ekonomisk fråga. Han startade med 
väldig små ekonomiska medel. För att kunna starta en egen 
restaurang med höga gastronomiska ambitioner var han 
tvungen att lära sig att förvandla det som fanns i närområ-
det till intressanta rätter. 

– Att använda olika förädlings- och konserveringsme-
toder som mjölksyrning, fermentering, saltning och luft-
torkning är nödvändigt för den som varken vill eller kan 
köpa allt färdigt. Jag vill få ut det bästa och det mesta av 
råvarorna. Inte slösa bort någonting och minimera svinn.

Gustav vill använda sin egen livsfilosofi för att skapa 
sitt eget uttryck som kock. Tankarna och inspirationen har 
alltid funnits där. Det nya nordiska köket må vara en trend, 
men för Gustav är det bara ett logiskt sätt att tänka. 

– Stor gastronomi, som den franska eller italienska, 
bygger på konsten att laga god mat av de råvaror som finns 
i närområdet.

De lokala bönderna, odlarna, fiskarna och mathantver-
karna har gett Gustav kunskaper om råvaror som hjälper 
honom att kunna definiera deras kvalitet. Grönsakerna var 
ögonöppnaren på honom. Genom samarbetet med grön-
saksodlarna Under Tallarna i Järna fick han insikt i den 
komplexitet och det djup som grönsakernas smaker kan 
erbjuda. Han förstod att terroir är lika betydelsefull för 
grönsaker som för vin. Jordens mineraler påverkar smaken. 

För Gustav innefattar relationen och dialogen med leveran-
törerna en stor del av begreppet kvalitet. Gustav samarbetar 
med leverantörer som delar hans engagemang kring krets-
lopp och hållbarhetsfrågor. Ett exempel är Ällmora Gård i 
Sparreholm. Att veta hur de har tänkt kring odling, upp-
födning, slakt eller fångst påverkar hur han ska ta över och 
tillaga råvaran i restaurangen. 

– Det finns många kockar som säger att kvaliteten på 
råvaran är det viktigaste. De vill bara ha det bästa. Men 
det är svårt för en odlare eller en uppfödare som jobbar 
med naturliga processer att leverera exakt samma kvalitet 
gång på gång. Det är jag som kock som måste anpassa min 
matlagning efter de lokala råvarornas naturliga variationer 
i kvalitet och tillgång.

Innan Gustav serverar en rätt berättar han om den för 
gästerna, vad den innehåller och var alla råvaror kommer 
ifrån. På väggen i restaurangen finns en tavla med bilder på 
alla leverantörer. 

– Restaurangen handlar egentligen om dem och att 
lyfta fram deras produkter. Att respektera deras filosofi och 
kunskap. Min uppgift är att använda mina matlagnings-
kunskaper till att servera deras produkter utan att förstöra 
dem. I mina rätter vill jag förmedla den känsla jag har fått 
när jag har sett, doftat och smakat råvaran på gården. 

– Varför ska jag få all ”cred” för att jag ha lagat och ser-
verat mina leverantörers produkter? Det är jag som har haft 
tur att fått tag på så fina grejer! 

Gustavs övertygelse är att om han vill vara bra på att 
laga mat så måste han sätta sig in i situationer där han 
måste tänka annorlunda. Begränsningar och variationer i 
utbudet av råvaror tvingar honom att hitta nya smaker och 
nya tekniker. Ibland har han för mycket av en råvara som 
förstörs om han inte gör någonting med den. Då använder 
han olika förädlingsmetoder för att konservera produkter-
na och samtidigt få fram nya smaker. Restaurangen handlar 
om att kunna överleva genom att ta vara på allt. Att servera 
färskt och konservera resten. Han vill inte vara beroende 
av en frys. Helst vill han förvara maten i svala utrymmen. 

– Då är vi inte så sårbara när elen går, vilket den gör då 
och då, skrattar han.
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Gustav hämtade mycket kunskap under en grundkurs i 
charkuteri på Eldrimner med läraren Sven Lindauer. Där 
lärde han sig att ta till vara på allt från ett djur. Ofta köper 
han hela djur och han inspireras av hur man till exempel 
slaktar en gris på traditionellt vis i Italien under hösten. 
Vissa delar äts färska och andra delar förädlas för att kunna 
konserveras och sparas tills det är dags att slakta nästa gris. 
Italienarna använder kött från ett och samma djur under 
ett helt år. Samerna tänker på liknande sätt kring renen, 
berättar han. 

– Det är vettigt och den tanken är värd att bevara. I det 
moderna samhället har vi tappat bort den. Vi kan få tag på 
allting när som helst, men det är inte hållbart. Det visar sig 
mer och mer. Vi kommer att tvingas att lägga om och vad 
händer då om ingen minns de gamla kunskaperna? Då sit-
ter vi i skiten! 

Gustav vill inte att ekonomiska faktorer ska styra vad 
vi äter. En sådan fundamental sak som mat borde stå över 
ekonomin anser han.

– Det handlar om överlevnad på riktigt. Det andra är 
papper och nollor och ettor! Jag vill att det logiska och vet-
tiga ska styra både i mitt liv privat och här på restaurangen. 
När ekonomin styr för mycket tappar vi kontakt med det 
som är viktigt. Jag tror att de flesta kan relatera till de tan-
karna. Folk som kommer hit känner att det är någonting 
som berör dem. 

Han berättar att många gäster på Taxinge krog upplever 
att det känns äkta där. För Gustav är det dock en konstig 
kommentar då han inte förstår hur det skulle kunna vara 
någonting annat än äkta. 

– Jag har jobbat på många restauranger där man skapar 
en illusion om någonting man inte är och det är inte vad 
jag vill göra. Tyvärr är matindustrin till stor del baserad på 
illusioner. Varenda matvarubutik bygger på en illusion. Det 
är orimligt.

– Jag är inte ute efter att rädda världen men jag vill visa 
att det går att driva en restaurang på ett alternativt sätt. Det 
är vad det nya nordiska köket handlar om. Att skapa hög 
gastronomi av det som finns runt omkring oss, att utveckla 
tekniker för att lokala råvaror ska kunna serveras på ett 
höggastronomiskt sätt. Om jag kan bidra till det så har jag 
lyckats. Då kan jag sova bättre om natten. Då har det jag 
gör en mening! //

Varför ska jag få all ”cred” 
för att jag ha lagat och 
serverat mina leverantörers 
produkter? Det är jag som 
har haft tur att fått tag på 
så fina grejer! 
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