ALPSMAKER
T
BORTOM SCHNITZEL OCH KNÖDEL

Österrikes unga kockar har
starkt influerats av nordiska
kökets filosofi – närodlade
råvaror i säsong. Resultatet
är fräscht, smakrikt och
väldigt spännande. Gourmet
reste utanför storstäderna
för att möta tre kockar, som
alla gräver där de står på sitt
eget vis.
Av TOVE OSKARSSON HENCKEL
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Kalvbröst med basilika,
zucchini och pärllök av
Andreas Döllerer.

rädgårdslandet är skövlat. Sabotören är, enligt
krögaren Philip Rachinger, husbävern som bor i
den lilla floden intill hotellet. Det är en ovanligt
het höstdag. På några få solstolar ligger gäster
och solar, en och annan har till och med tagit ett
snabbt dopp i Grosse Mühl, som vattendraget
kallas. Vi befinner oss i Oberösterreich, en del
av landet som varken har alper eller vingårdar
utan som i mångt och mycket består av jordbruk,
ölbryggerier och fruktdrycker.
Här ligger också Mühltalhof, och vi möts av Philips faster
Johanna Eckl i receptionen. Hon ansvarar för hotellet och restaurangen tillsammans med Philips pappa Helmut. Huset har
stått här sedan 1668, och det var Philips farmor som renoverade
och byggde det restaurangkök som fortfarande används.
– Jag gick turismskola men har aldrig känt att jag var tvungen att återvända hem. När jag var yngre arbetade jag ibland här
i servicen, berättar Philip.
Sedan tre år tillbaka delar Helmut och Philip ansvaret för
köket, och ryktet kring krögarnas färdigheter har sedan dess
nått långt utanför landets gränser. En av anledningarna var
Philips medverkan i Gelinaz Shuffle förra sommaren. Han var
även en del av årets Gelinaz-event i Bryssel.
– Att vara med internationellt är fantastiskt, säger han.

Efter skolan sökte sig Philip till Österrikes mest kända krögare, nämligen Heinz Reitbauer, som driver tvåstjärniga
Steirereck, och gick sedan vidare till Sketch och Clove Club
i London samt jobbade hos svenskättade Sven Chartier på
Saturne i Paris. När pappa Helmut plötsligt stod utan souschef
beslöt sig Philip för att återvända hem.
I dag är hans närvaro en självklar del av livet på Mühltalhof.
Han bor med sin familj mitt över gatan, granne med föräldrarna. Han trivs i den lilla byn och saknar inte livet i storstaden. I
Rachingers krogkök får han dessutom möjlighet att arbeta fritt.
Under middagen serveras vi rätter som Kantarell, äggula och
kycklingskinn och Linfrön, potatis, grisfett och flytande surdegsbröd. Likheterna med det som lagas på Stockholms finare
krogar är ofta slående. Philip är skicklig på att lyfta fram råvaror på ett enkelt men smakrikt sätt. Han visar också på den rika
flora som finns i området i rätter med siklöja, druvor, russin och
verjus eller ännu tydligare i den möra lilla skuldran av rådjurskid, krikon, mandel och powidl (österrikisk plommonsylt).
– En av de mest traditionella råvarorna härifrån är lin. Alla
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Ovan t v och medsols: Philip Rachinger.
Restaurant Mühltalhof. Sonja och
Richard Rauch. Melon, melotria, röding,
verbena och grapejuice.

ÖSTERRIKE

Ett par dagar senare besöker vi Koch Campus Chef’s Table.
En workshop och ett perfekt tillfälle för några av landets kockar
att träffas. Flera av Österrikes mest inflytelserika krögare är på
plats, och vi börjar dagen med en soppa gjord på mjölk, fermenterade sparrisskal, apelsinblommor och fläder. Kocken heter
Richard Rauch och driver krogen Steira Wirt i landskapet Steiermark tillsammans med storasyster Sonja. Om Philip Rachinger använder vinäger för sin komplexitet använder Richard
fermenteringen för sin.
– Fermentering är en traditionell metod som vi använder i
till exempel surkål. Den tillför rätter fin syra, berättar Richard.
De två kollegernas matlagning är båda moderna men väl så
olika. Richard verkar i ett av landets mest kända vinområden,
Wagram. Han är slaktarson uppvuxen på en bondgård. Familjen har stor trädgård och föder upp Johann-grisar, en korsning
mellan Duroc och Styran. 2015 utsågs han till Årets kock av
Gault&Millau, Österrikes mest kända kroglista, och Richard är
helt självlärd. Redan som 17-åring ställde han sig i köket i sin
fars restaurang.
– Vår pappa hade haft flera kockar som han inte var nöjd
med, och han tyckte att Richard lika gärna kunde hoppa in ett
tag, berättar Sonja Rauch, som är sommelier och restaurangchef.
Ett år senare, när turistutbildningen var slut, tog Richard
helt enkelt över köket. Sina kockkunskaper har han arbetat
fram genom att resa, äta, läsa böcker och på internet. Vid två
tillfällen har han och Sonja rest i Norden och Sverige för att
besöka bland annat Noma och Matbaren. I Österrike är Richard
mest känd för sitt arbete med inälvor.
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våra bordsdukar är gjorda av lin, och vi använder gärna linfröolja i maten, som ger en liten bitterhet. Vi har också vår gulasch,
som vi gör på kalv med grädde, där den viktigaste ingrediensen
är paprikan. Precis som med soja är det svårt att avgöra hur
de olika sorterna smakar genom att titta på dem. De kan vara
väldigt olika, berättar Philip, som annars hängivet använder
vinäger i maten.
– Vinäger tillför lite komplexitet och syra. I Italien använder
man gärna olika citrusfrukter, i Norden fermenterar man och
vi gör riktigt bra vin och vinäger. Det kan vara vinäger gjord på
äpple, päron, druvor så klart, sparris, dragon och mycket mer. Vi
kan också låta vinägern mogna på fat, vilket ger maten en rikare
smak.
Rätterna som serveras på Mühltalhof är långt ifrån wienerschnitzel och beuschel, en klassiker på inälvor med knödel. Philips mat handlar inte om att modernisera traditionella rätter.

”Backerl & Bauch” – kind och mage av
forell på Mühltalhof.

Ciderpicklad griskind, bokträrökt vaktelägg, rädisa,
gelésvamp samt nudlar av Richard Rauch. Bara buljong på
kycklingfötter och grisöron kvar för att komplettera soppan.

”En vanlig österrikisk rätt är annars beuschel på
lever och lunga som serveras med örter och en
skvätt vinäger.”
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”Österrike är ett
ganska konservativt
land, även vad gäller
smak. Den nya
generationen vill
gärna ändra på det,
och det tror jag att
de gör, men det
kommer att ta tid.”

Andreas Döllerer kallar
sin matlagning för
Cuisine Alpine.

– En specialitet hos oss är oxgenitalier som steks och serveras med senap och rädisor. Syra är viktigt i den här typen av
mat. En vanlig österrikisk rätt är annars beuschel på lever och
lunga som serveras med örter och en skvätt vinäger.
Under Koch Campus bjuder han också på en Fattigmanssoppa med ciderpicklad griskind, bokträrökt vaktelägg, rädisa,
gelésvamp, buljong på kycklingfötter och grisöron samt nudlar
gjorda av österrikisk klassisk pannkaksdeg. Som tillbehör serveras knapriga, friterade tuppkammar.
– Många reser till oss enbart för att äta våra signaturrätter.
Det är vi glada för. I vår by bor det bara cirka 900 personer. Det
är lite som hobbitland, säger han skämtsamt.
Resan går vidare, till den del av Österrike vi känner igen från

filmen som gjort Salzburg till ett omtyckt resmål för många
skönsjungande turister och fans av Sound of Music. Vi passerar
den historiska staden, och efter drygt en halvtimme stannar
vi hos Andreas Döllerer. Vi skådar höga berg, dalar och vackra
sjöar. Till skillnad mot många andra länder har Österrike ingen
kontakt med öppet hav. Därför jobbar kockarna främst med
insjöfisk. Andreas är en av frontfigurerna för det nya österrikiska köket. Han kallar sin mat Cuisine Alpine. Precis som
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Richard är Andreas pappa slaktare, och i den lilla orten Golling
har krögaren skapat något han kallar ”Genusswelt”, en värld av
njutning. Döllerers gourmethotell är modernt och sobert inrett.
Här finns också en delikatessbutik, enotek samt två restauranger, ett enklare, traditionellt gästhus och en exklusivare krog.
Cuisine Alpine är numera Andreas trademark, och det alpina
köket innebär precis som för övriga moderna kockar att han
främst arbetar med råvaror från närområdet, vilket i det här
fallet är delar av Alperna. Philip Rachingers rätter har rena, tydliga och ofta okomplicerade smaker, medan Andreas kök känns
mer vuxet och självklart. Pilgrimsmusslan serveras i sitt skal,
men detta är förstås endast en synvilla. Musslor hittar vi inte i
Alperna, utan de köttiga, saftiga skivorna som skymtar i dashin
är benmärg. Glacial Polish är en rätt med fänkål som bakats i
sand som skrapats från landets högsta berg Grossglockner. Det
är finurligt, vällagat och balanserat.
Även hos Andreas hittar vi likheter med det nordiska köket,
inte bara i råvaror utan även i smaker och uppläggningar. Andreas har besökt Sverige ett par gånger och ätit på krogar som
Matbaren, Matsalen, Frantzén och Oaxen Krog. Han menar att
Norden och Österrike har mycket gemensamt.
– Ingredienser i Alpine Cuisine och det nordiska köket är

ÖSTERRIKE

Glacial Polish
Receptet kommer från Andreas
Döllerers bok Cuisine Alpine.
4 personer
100 g glacial polish
220 g grovt havssalt
260 g fint mjöl
2 ägg
6 cl vatten
2 fänkålshuvuden
DU BEHÖVER OCKSÅ:
bakplåtspapper

FaktA
Mühltalhof

Unternberg 6,
4120 Neufelden
www.muehltalhof.at

Steirawirt

Trautmannsdorf 6
8343 Trautmannsdorf
www.steirawirt.at

Döllerers Genusswelten
http://www.doellerer.at
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Sätt ugnen på 180 grader. Blanda
alla ingredienser utom fänkålen till
en deg. Strö lite mjöl över degen,
baka ut den och omslut fänkålen i
degen. Lägg den inbakade fänkålen
på ett bakplåtspapper och sätt in i
ugnen 90 min. Ta ut och knäck upp
degen och ta ut fänkålen. Ta bort
det yttersta lagret före servering.

liknande, men vi har en större bredd eftersom vårt klimat är
varmare. Vi har längre sommar och mer sol. Vi får fler frukter
och grönsaker – men visst har vi mycket gemensamt.
Varför är österrikarna inte mer kända för sin moderna
matlagning? Nivån är väldigt hög.
– Vi har en fin kulinarisk tradition. Det vet de flesta turister,
men många äter bara på de klassiska krogarna. Man reducerar
österrikisk mat till schnitzel och kaiserschmarr. Det här är ett
problem för oss. Vi vill gärna nå ut utanför landets gränser, men
många kockar trivs med att stanna på hemmaplan. Vi vet att turister kommer hit, och vi tror att det räcker, men så är det inte.
Vi måste ut och berätta vad vi gör, säger Andreas.
Ett bakslag för Österrike var när Guide Michelin lade ner
sin landsguide 2009, då med hela 128 Bib Gourmand. Numera
ingår Salzburg och Wien i Main Cities Europe. Många krogar
har varken hemsida eller meny på engelska, vilket förstås gör
det svårare för internationella gäster att hitta dit. Men kockarna
i Österrike drömmer om att landet i framtiden ska bli en attraktiv matdestination.
– Österrike är ett ganska konservativt land, även vad gäller
smak. Den nya generationen vill gärna ändra på det, och det
tror jag att de gör, men det kommer att ta tid, säger Andreas.
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