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Berliiniläisen keittiön nykyklas
sikko. Tim Rauen pizzaa japanilaisittain maustaa wasabi, kelkassa
tonnikalaa ja retikkaa.
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Berliiniläisen keittiömestarin
Tim R
 auen lippulaivaravintola
nousi pari vuotta sitten kahden
Michelin-tähden kerhoon. Saksan
vientikelpoisin kokki isännöi jo
useita ravintoloita. Optio testasi
Berliinin parhaat uudet ravintolat.
[
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Kuin maalaus. Tim Rauen höyrytettyä piikkikampelaa voikastikkeen, kevätpurjon ja pikkelöidyn inkivärin kera. Lientä maustaa kymmenen vuotta ikääntynyt kamebishi soijakastike.

Berliinin Tomi Björck

V

ähän alle kolmekymppisenä Tim Raue matkusti ensimmäistä kertaa elämässään Aasiaan Swissotelketjun ravintolakonseptitoimintaa kehittävänä
kokkina. ”Bangkok, Singapore, Hongkong ja Tokio. En voi kuvata sitä
muulla sanalla kuin rakkaus. Makumaailma
räjäytti ranskalaisen keittiön formaalin jäykät kahleet raikkaudellaan. Se oli kuin uskonnollinen herätys, jonka jälkeen ei ollut paluuta entiseen. Halusin tehdä aasialaisia makuja
eurooppalaisin tekniikoin. Olin löytänyt kutsumukseni”, kertoo ex-jengiläinen ja katujätkä, joka vielä 16-vuotiaana skeittaili Kreuzbergin kaduilla tageja töherrellen ja rötöksiä
harrastellen.
Taustansa Raue tekee mielellään selväksi heti kättelyssä. Street crediä riittää. Berliinin kokkien kunkku vietti kohtuullisen karun lapsuuden. ”Isä oli väkivaltainen juoppo, joten aika kului penskasta pitäen kadulla.
Olin mukana 36 katujengissä ja se meno alkoi käydä aika hurjaksi, kun aseet ja huumekauppa tulivat kuvioihin. Minut pelasti kokkikoulu, keittiön kuri ja järjestys. Teinivuosien kavereista monet ovat jo kuolleet tai sortuneet huumeisiin, mutta aina silloin tällöin
tuosta ovesta kävelee tutunnäköisiä kavereita
kultaketjuineen. Rikos ei kannatta. Paitsi joskus”, Raue virnistää.
Rauen urassa on paljon yhtymäkohtia
BW-ravintoloiden Tomi Björckin ja Matti
Wikbergin menestystarinaan: vahva klassinen fine dining -tausta, aasialainen ruokaherätys ja harkitusti kasvava laivue moderneja
ravintoloita etnisin painotuksin. BW-ravintolat meni Ruotsiin moderniin thaikeittiöön
erikoistuneella Farangilla, Raue miettii vielä
kansainvälistä avaustaan.
”Berliinissä kasvamme tahdilla vuosi per
ravintola. Tiedän avaavani tulevaisuudessa
lisää ravintoloita ulkomaille, mutta odotan
yhä riittävän hyvää tarjousta ja luotettavaa
yhteistyökumppania. New York, Pariisi, Tokio ja Aasian suuret kaupungit kiinnostavat.
Toistaiseksi olen tehnyt ulkomaille lähinnä
konsultointitöitä.”
Rauen on juuri lentämässä Kalingradiin,
jossa hän konsultoi sinne avattavaa hotelliravintolaa. ”Näiden pakotteiden vuoksi homma on enemmän kuin haastava, eikä projek68
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tista viitsi poliittisen tilanteen vuoksi täällä
huudella”, Raue toteaa lähes aksenttivapaalla amerikanenglannillaan, jota hän höystelee
liberaalisti f-alkuisilla voimasanoilla.
Tapaan Rauen

kokin vapaapäivänä autiossa ravintolassa. Vaimokin käy kättelemässä,
mutta poistuu pian tekemään ravintolan paperitöitä.
Nyt nelikymppinen Raue on aina tiedetty ammattimieheksi, mutta vasta omaa nimeä
kantavan ravintolan perustaminen vuonna
2010 teki Rauesta Saksassa keittiömaailman
supertähden. Nykytaiteella koristellun riisutun salin keskipisteenä loistaa varsin realistinen maalaus kaatopaikasta. Lontoolaisen Mark Hixin tavoin Raue kerää nykytaidetta ja antaa sille tilaa myös muissa ravintoloissaan. ”Sisustaminen ja arkkitehtuuri kiinnostivat minua jo kouluikäisenä, mutta siihen
olisi vaadittu pitkää pinnaa. Ei minusta ollut
lukumieheksi.”
Ensimmäinen kerta Rauen lippulaivaravintolassa on se täräyttävin. Kokki sukkuloi
varmaotteisesti akselilla Kiina-Japani-Thaimaa. Annosten esillepano ammentaa japanilaisesta minimalismista, maut thai-keittiön
makeudesta, hapokkuudesta ja mausteisuudesta, johon sulautuu saumattomasti myös
kiinalainen makumaailma. ”Syödään kuin
kiinalaiset, eli meille on tärkeää, että kaikki on helposti suuhun menevässä muodossa.
Täällä ei myöskään tärkeillä: tule sisään,
syö, juo ja pidä hauskaa... Vihaan ranskalaista jäykistelyä, joka on vielä vallalla useimmissa fine dining -ravintoloissa”, Raue sanoo. Totuuden nimissä tähän pitää huomauttaa, ettei miehen kahdella Michelin-tähdellä noteerattu lippulaiva mikään riemuliiteri silti ole.
Yksinomaan Berliinissä uraa tehnyt Raue on

myös tuttu televisiosta, mutta mies väittää
inhoavansa tv-työtä. ”Minä olen kokki, enkä
mikään viihdetaiteilija. Telkkaria olen tehnyt
ainoastaan rahan vuoksi. Tämänkin salin remontti rahoitettiin viimeisen tv-sarjan esiintymispalkkioilla. Olen ehkä vanhanaikainen,
mutta minulle on kunnia-asia olla keittiössäni mahdollisimman paljon”, Raue sanoo.
Raue sanoo, että kasvava turismi on nostattanut ravintoloiden tasoa Berliinissä huimasti viime vuosina. Parasta pöhinää voi etsiä nyt hintahaitarin keskitienoilta, jonne

Päällikkö. Tim Raue isännöi Berliinissä
neljää ravintolaa. Seuraavaksi on ulkomaiden vuoro.

syntyy koko ajan upeita uusia juttuja. ”Meillä on aina ollut esimerkiksi entisen DDR:n
peruina hyviä vietnamilaisia ravintoloita, ja
varsinkin Kreuzbergissä turkkilaiset kuppilat ovat kautta linjan lyömättömiä. Mikään
ei vain saisi maksaa mitään, ja tämä pätee
yhtälailla hyvin ansaitseviin kuin persaukisiin. Fine dining ei ole paikallisten juttu, se
on liikemiehiä ja gastroturisteja varten, ja
siksi äärimmäisen suhdanneherkkä genre.
Saksassa ei vain ole samanlaista kulttuuria
kuin vaikkapa Ranskassa. Hienoon syömiseen ei haluta panostaa, mutta autot ja asunnot pitää olla viimeisen päälle. Täällä katsotaan ruokaostoksilla ennen kaikkea hintaa eikä laatua. Teillä Suomessa taitaa tilanne olla
täsmälleen samanlainen.”

1
10 uutuutta

Pysyvästi pop-up
Studio Tim Raue
Rheinsberger Strasse 76/77, www.factoryberlin.com/studio/

Tim Rauen mini-imperiumin neljäs pyörä Studio on
juuri nyt Berliinin kuumin kuppila. ”Varastin idean
suoraan Grant Achatzilta, jonka Next-ravintola Chicagossa vaihtaa keittiön tyyliä ja ravintolan sisustusta kolmen kuukauden välein”, Raue kertoo. Ja niin tekee myös berliiniläiskokki, tosin pöydät ja tuolit pysyvät muuttumattomina ällän muotoon kaartuvassa modernissa tilassa, jota komistetaan Rauelle tyypilliseen
tapaan paikallisten taiteilijoiden teoksilla.
Studio löytyy tallatuimpien turistireittien sivusta
uudesta toimistorakennuksesta, jossa majailee vaikuttava joukko startup-yrityksiä. Päivällä Studio toimii talon ruokalana, ja tähtikokin lounas irtoaa silloin alta
kymmenen euron.

Iltaisin mennään menukokonaisuuksilla, jotka kustantavat pituudesta riippuen 48–88 euroa. Studion
ensimmäiset kolme kuukautta Raue näemmä karttaa riskejä, sillä teemana on Japani, ja monet tarjottavista ruoista ovat tuttuja Rauen tähditetystä lippulaivaravintolasta – nyt ne vain saa huomattavasti edullisemmin.
Kuuden ruokalajin maistelumenu ei osu harhaan
kertaakaan. Alkuun kampasimpukkaceviche ja Rauen
klassikko ”tonnikalapizza” eli wasabilla maustettua
tuoretta tonnikalaa ja pikkelöityä retikkaa. Hummeri
saa seurakseen passionhedelmää. Taidokkaasti grillattua kanayakitoria seuraa ronskisti pippuroitu naudanposki. Kokonaisuuden päättää yuzulla maustettu juustokakku. 68 euron hintaiseen menuun sopivan viinipaketin saa 42 eurolla, mutta myös viinilistalta tekee löytöjä. Kesän kynnyksellä Studion teemaksi vaihtuu todennäköisesti Sisilia.
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3
Koreaa fuusioiden
Kochu Karu

Eberswalder Straße 35,
www.kochukaru.de

Vahvistus New Yorkista. Berliiniläisen Mogg & Melzer -delin avokeittiötä isännöi Joey Passarella.

Parasta pastramia
Mogg & Melzer
Auguststraße 11–13, www.moggandmelzer.com

Pelkkää parhautta
lautasella. Mogg &
Melzerin jumalainen
pastramileipä
lisukkeineen.
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1930-luvun alussa valmistunut Jüdische
Mädchenschule kätkee sisuksiinsa Mogg
& Melzer -deli-kahvila-ravintolan, jonka
pastramileivät vetävät vertoja genren maineikkaimmille legendoille, New Yorkin
Katz’s -delille ja Montrealin Schwartz’sille.
Ympäri maailmaa DJ-hommia paiskinut
Oskar Melzer kertoo haaveilleensa juutalaisesta delistä siitä pitäen, kun hän puraisi
ensimmäistä kertaa Katz’sin reuben-leipää.
”Kun kunnollista pastramia ei saanut Euroopasta mistään, oli lopulta pakko perustaa paikka, josta sitä saa. Aidon lopputuloksen takaa New Yorkin parhaissa deleissä savustuksen salat oppinut keittiömestarimme”,
Melzer sanoo.
M&M tarjoaa tasokasta pikkupurtavaa
bageleista munakkaisiin, mutta se juttu on
nimenomaan pastrami, suolaamalla, savustamalla ja höyryttämällä kypsennetty mausteinen naudanliha, joka nautitaan rapsakoiden ruisleipäsiivujen välissä coleslaw’n, hapankaalin, sinapin ja pikkelöityjen kurkkujen
kera. Koko komeus kolajuoman kera kustantaa kympin pintaan.
Pari vuotta sitten avattu M&M on osoittautunut niin suosituksi, että se sai sisar
ravintolan, Maxie Eisenin, Frankfurtiin.

Sunnuntain jättikirpparistaan tunnetun
Mauerparkin kupeessa sijaitseva Kochu
Karu vääntää nimensä korealaisesta chilistä,
gochugarusta. Huumorilla höystäen somistettu korealainen kuppila panostaa pieniin
tapasmaisiin banchan-annoksiin. Kimchipannarit maistuvat autenttisilta, samoin bibimbap ja lihatäytteiset mandunyytit, mutta
”korealaiset sushit” kannattaa sivuuttaa suosiolla. Muutenkin lista on lievästi sanoen eksentrinen: tarjolla on myös cevicheä ja korealaisia tacoja. Vahvasti fuusioiden siis mennään, ja onhan omistajapariskuntakin korealais-espanjalainen. Tarjoilu pelaa jämptisti ja hyväntuulisesti. Asiakaskunta koostuu
enimmäkseen lähiseudun 30something-asujaimistosta.

4
Fine diningia

saksalaisittain
Pauly Saal

Auguststraße 11–13, www.paulysaal.com

Samassa rakennuksessa Mogg & Melzer -delin kanssa toimiva Pauly Saal nappasi monien hämmästykseksi Michelin-tähden keitok-

Nyyttejä korealaisittain. Kochu Karun lihatäytteisiä manduja säestää chilillä terästetty salaatti.

silleen heti ensimmäisenä aukiolovuotenaan.
Ravintolan ideana on tarjota autenttisia ruokaelämyksiä 1920–1930-lukujen saksalaisesta keittiöstä ammentaen. Voi kuulostaa raskaalta, mutta ei: annokset on toteutettu hienostuneesti ja varmaotteisesti, isoja makuja
unohtamatta.
Alkuun currylla maustettua kurpitsakeittoa ja kampasimpukoita, ja pääruoaksi klassinen tafelspitz: keitettyä naudanlihaa, juureksia ja piparjuurta. Parempaa en ole saanut
edes Itävallassa. Finaaliin perusvarmaa grillattua ananasta ja keksijäätelöä. Pauly Saal
on nostanut hintoja reippaasti sitten viime
käynnin, mutta 56 euroa kolmen ruokalajin
lounaasta on silti vielä kohtuullinen korvaus.
Palvelu on asiallista, mutta paikoin etäisen
kolkkoa.
Pauly Saal on nostalgiaa ja nykytaidetta
sekoittavalla sisustuksellaan yksi Berliinin
kauneimmista ravintolatiloista. Kaiken keskipisteenä nököttää absurdi mannerten välistä risteilyohjusta muistuttava tilataideteos.

Taidetta. Pauly Saalin klassista dekoa
virkistää velmu tilataidepläjäys.
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Kotiruokaa
taiteellisesti

6

5

Hukkapaloja

väheksymättä
Herz & Niere

Fichtestraße 31, www.herzundniere.berlin

Kärsin ehkä elämäni pitkäpiimäisimmän
illallisen jokunen vuosi sitten tässä samassa kellariravintolassa, kun isäntänä elvisteli Stefan Hartmann, jonka tekotaiteellinen
pseudo-avantgardistinen mössö toi tekijälleen Michelin-tähden.
Nyt maistuu paremmin. Viime keväänä
aloittanut nuori omistajakaksikko Michael
Köhle ja Christoph Hauser ei ole pahemmin
entistä sisustusta muuttanut, mutta keittiön
linja on nyt kokonaan toinen. Ilmeisten esikuvien, Lontoon St Johnin, Pariisin Ribouldinquen ja Brysselin Viva M’Boman tapaan
Herz & Niere julistaa sisäelinten ja muiden
vähemmän käytettyjen ruhonosien evankeliumia, ja tekee sen tyylillä.
Ensin leipää. Makuina mallasta, kurpitsaa
ja kuminaa. Kaikki suoraan uunista nousseina ja rapeina. Kelkkaan joko laardia tai omatekoista voita. Alkuruoaksi naudanpääsalaattia ja kirpeäksi pikkelöityjä retiisejä, joita olisi
voinut olla enemmänkin. Välinäytöksenä leivän päälle siveltäväksi paahdettua luuydintä ja pääruoaksi talon nimikkoannos sydäntä
ja munuaisia, tällä kertaa ankan. Jälleen kerran voin vain ihmetellä, miksei näitä koirille
heiteltäviä hukkapaloja käytetä enemmän ja
rohkeammin muissa ravintolakeittiöissä. Sali
tuntee ruokansa ja viininsä, mutta pientä jäykistelyä on havaittavissa.

La Soupe Populaire

Atelierhaus, Prenzlauer Allee 242, lasoupepopulaire.de

Huikeista aasialaisista ravintoloistaan tunnetun tähtikokki Tim Rauen La Soupe Populaire paneutuu yllättäen saksalaiseen kotiruokaan, murkinaan, jota ne myyttiset isoäidit keittiöissään tekivät: lihapatoja, lihapullia, piirakoita. Siis aika lailla samaa tavaraa
kuin meillä Härmässä. ”Ensimmäinen oikea
työpaikkani oli ravintola Kaiserstube, jossa
opin kantapään kautta possunpotkat ja Königsberg Klöpset (paikalliset lihapullat kapriskastikkeessa). Soupe Populaire on siis paluuta juurilleni”, Raue sanoo. Lihapullien lisäksi kestosuosikkeja ja varmoja valintoja
ravintolan listalla ovat kaalikääryleet ja aprikoosilla maustettu kermahöttöinen mehiläiskakku.
Ravintola on piilotettu vanhaan panimorakennukseen, joka toimii nykyään myös nykytaiteen näyttelytilana. Katutasossa sijaitsevat pikkulat ovat huisaa tilataidetta jo sellaisenaan, ja muutenkin deko peilailee rakennuksen teollista historiaa, siis betonia, terästä ja hilseilevää maalipintaa.
Soupe Populaire noteerattiin Michelinoppaassa hyvää hinnan ja laadun suhdetta indikoivalla Bib Gourmand -symbolilla, mutta
erityisen edullinen se ei kuitenkaan ole. Kolme ruokalajia ilman juomia aterioi viidelläkympillä. Neljän ruokalajin suositusmenu
maksaa 54 euroa.
Ravintola on avoinna lounaalla ja illalla
ainoastaan torstaista lauantaihin, joten pöytävaraus on aina paikallaan.
72

Optio

Nimikkoannos rohkeasti sisäelimillä.
Herz & Nieren sydäntä ja munuaisia
paahdettujen kasvisten kera.

Ein Fall fûr Zwei.
Herz & Nieren
nuori kaksikko,
keittiömestari
Christoph Hauser
ja ehtoisa isäntä
Michael Köhle.
Optio
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”Etelä
amerikkalaiseksi
munakkaaksi
nimetty
kokonaisuus
sai melkein
tipan linssiin.”

7

Vietnamilaista katuruokaa
District Mot

Rosenthalerstraße 62, www.districtmot.com

Riemastuttavan pöhkösti saigonilaista ruokatoria imitoivaksi somistettu ravintolatila Mitten putiikkeja pursuilevassa ytimessä vedonnee enimmäkseen parikymppisiin pikaruoan
ystäviin, mutta ei pidä antaa ulkonäön hämätä. District Mot tekee erittäin laadukasta jälkeä ja vieläpä edulliseen hintaan. Pitkältä
listalta voi poimia melkein kaikki vietnamilaisen katukeittiön perusjutut pho-keitoista
paistettuun riisiin. Erilaisia napostelusyötäviä on menussa kymmenittäin.
Ravintolan De La Sauce -purilainen on
voittanut palkintoja paikallisissa kisoissa, ja
ansaitsee varmasti kaikki kaappaamansa tittelit. Vehnä- ja riisijauhoista leivotun höyhenen kevyen sämpylän välistä löytää mediumiksi paistetun pihvin, pikkelöityjä vihanneksia, korianteria, seesamia ja tuoretta mangoa. Koko komeus uitetaan kolmessa kastikkeessa (kalakastike, valkosipulimajoneesi ja punainen currykastike). Täyttävä,
herkullinen ja varmasti sotkuinen välipala.

Aamusta iltaan

Parker Bowles

Prinzenstraße 85d,
www.parker-bowles.com

Kahteen tasoon jakautuva hallimainen Parker Bowles luo pseudorustiikilla sisustuksellaan muistumia Lontoon Shoreditchin ja
New Yorkin Williamsburgin hipsterliitereistä, mutta keittiö yllättää positiivisesti. Aamukahvittelun lomassa maistelemani eteläamerikkalaiseksi munakkaaksi nimetty kokonaisuus sai melkein tipan linssiin: kevätsipulilla ja avokadolla höystetty kokkeli luomumunista ja tuoretta, samana aamuna ravintolan
omassa keittiössä leivottua leipää. Samalla
rahalla (5,90 euroa) saa armaassa kotomaassa hädin tuskin kuivahtaneen voisarven. Aamiaisella PB tarjoaa myös muhkeita voileipiä
ja salaatteja, kaikki 4–5 euron pintaan. Ei ihme, että PB:n viikonloppubrunssi on Berliinin ruuhkaisimpia. Myös lounasta alta kympin kehtaa suositella. Peruspastoihin on löydetty uutta jujua epätodennäköisillä raakaaine- ja mausteyhdistelmillä kautta ja muutenkin linjana näyttäisi olevan anarkistinen
linjattomuus, tyyliin kaikkea mahdollista korealaisista burgereista japanilaisten rameneiden kautta kalakakkuihin.
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« Aamu alkuun kokojyvällä.
Parker Bowles tekee laadukasta purtavaa pikkurahalla.

Rapuja, retikkaa ja kala
kastiketta. Vietnamilaista
katuruokaa Mitten District
Motissa. »
Optio
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Viinejä tärkeilemättä

katuruokaa keskitetysti

coRdoBaR

MaRkThalle neun

Große Hamburger straße 32, www.cordobar.net/en/

eisenbahnstraße 42–43
www.facebook.com/streetfoodthursday

Cordobar on monessakin mielessä lähes täydellinen viinibaari: kodikkaan rento tunnelma, ei pukukoodia, asiakaskuntana sopivan
sekalaista sakkia keski-ikäisistä liikemiehistä
partabohoihin, henkilökunta asialleen omistautunutta, ruoka edullista ja kekseliästä. Lyhyesti ilmaisten: Berliinin paras viinibaari.
Nimensä baari nappaa Cordoban kaupungista, jossa käytiin vuonna 1978 historiallinen
jalkapallo-ottelu Itävallan ja Saksan välillä.
Matsi päättyi Itävallan voittoon, ja seikkaa
juhlistavaa selostusta kuulee edelleen luuppina Cordobarin miestenhuoneessa.
Cordobarin tärkeilemätön tunnelma selittynee ainakin osittain baarin omistuspohjalla. Ravintoloitsijoina toimivat City Slang -levy-yhtiön pomo Christof Ellinghaus ja ohjaaja Jan Ole Gerster. Viinilinjauksia hoitelevat Adlonista napattu Gerhard Retter
ja itävaltalaisten viinien erikoismies Willi
Schlögl.
”Itävallan viinit ovat tärkeässä osassa meidän listalla, samoin saksalaiset. Meiltä löytyy
uskomattomia ja hinnakkaita harvinaisuuksia, mutta yhtä lailla mahtavia viinejä tuntemattomilta tuottajilta parilla kympillä per
puteli”, Schlögl kertoo.
Keittiöstä vastaa nuori itävaltalainen mestari Lukas Mraz. Herran tyyli risteilee rohkeasti Aasiasta Eurooppaan riskejä kaihtamatta. Keittiön maineikkain luomus, punajuurella, fetalla ja wasabilla lastattu mustamakkarapizza on must.

Kauppa käy Kreuzbergissa. Markthalle Neunin katuruokatorstait houkuttelevat uuden elämän saaneeseen kauppahalliin tuhansia nälkäisiä.

Autioitunut kauppahalli Kreuzbergin itälaidalla sai uuden elämän kerran viikossa
järjestettävällä Street Food Thursday -tapahtumalla, joka kerää Berliinin parhaat pika- ja vähän muunkin ruoantekijät saman
katon alle herkkujaan kaupittelemaan. Tarjonta kattaa kaiken mahdollisen macaroonleivoksista ja kuppikakuista pulled pork
-sämpylöihin ja pastrami-leipiin. Kannattaa
kokeilla myös New Yorkista pöllittyjä ramennuudeliburgereita. Ovet ovat auki joka
torstai viidestä kymmeneen, ja paikalle kannattaa saapua mahdollisimman aikaisin, sillä jo seitsemän tienoilla useimmat kauppiaista myyvät ei-oota. Kesäkuusta lähtien
kauppahallissa on voinut lounastaa kuutena
päivänä viikossa. Pari vuotta sitten sulkeutuneen tähtiravintola Margauxin ex-kokit
Florian Mohr ja Jan Wichert avasivat lounasravintola Kantine Neunin, jossa syö tasokkaan lounaan alta kymmenen euron.

PaLveLuksessaNNe

®
Tapas tämäkin. Cordobarin lihaisa salaatti yuzulla pikkelöidyn kurpitsan
kruunaamana.

Viinimies. Cordobarin Willi schlögl
tuntee itävallan ja
saksan viinit.
OpTiO
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