
N Y B Y G G E R E N
For tre år siden hadde danske Kamilla Seidler aldri vært i Sør- 
Amerika. Nå er hun kåret til kontinentets beste kjøkkensjef.

Tekst Andreas Viestad Foto Mette Randem
La Paz, Bolivia

mer enn mat. Kjøkkensjef på Gusto Kamilla Seidler utforsker bolivianske råvarers muligheter med 
et åpent blikk, men ambisjonene er langt større enn bare å lage veldig god mat.

 GRYTEBY. La Paz er en støvete, fattig storby, plassert i en grop i landskapet. 3600 meter over havet er det verdens 
høyest beliggende hovedstad. Det er ikke uvanlig at besøkende besvimer når de kommer ut av flyet.

mat & drikke



En eksentrisk millionær gir to kokker – en kvinne fra 
Danmark og en mann fra Italia – i oppdrag å starte en restau-
rant. 

For å gjøre oppgaven ekstra interessant, bestemmer han at 
den skal ligge på et kontinent langt borte, i et land ingen av 
dem kjenner. 

Som om det ikke er nok, gjelder det noen regler for driften: 
Bemanningen skal ikke være rutinerte restaurantarbeidere; 
kokker og servitører skal hentes fra fattige områder, og må læ-
res opp fra bunnen. 

Det skal også herske totalforbud mot trøfler, foie gras, 
hummer, champagne og andre importerte luksusvarer. Alle 
råvarene skal være lokale. Poteter, krokodille, fett fra larver. 
Slike ting. 

Og så:
– Se hva dere kan få ut av det. 

SØR-AMERIKAS BESTE. Det lett å tenkte seg at det kunne 
blitt et reality-tv-konsept, eller kanskje en romantisk kome-
die. Det er vanskeligere å se for seg at det blir spesielt bra mat 
ut av det. Men dette er virkelighet, ikke reality. 

Noma-grunnlegger Claus Meyers nyeste ambisiøse restau-
rantprosjekt, Gustu i La Paz, åpnet i 2013. Allerede første året 
erobret den seg plass på listen Latin Americas 50 Best Re-
staurants. I år ble restauranten kåret til Sør-Amerikas vin-
ner i Como Sur Best of 2014 Awards. Den danske kjøkkensje-
fen på Gustu, Kamilla Seidler, som inntil i 2012 aldri hadde 
satt sin fot i Sør-Amerika, ble kåret til kontinentets beste 
kjøkkensjef.

– Det er litt merkelig, sier Seidler (31),
– Det var aldri meningen at jeg skulle være ansiktet utad for 

søramerikansk mat. Jeg er naturligvis veldig glad for det. Men 
planen var å starte opp, legge grunnlaget, og deretter finne 
den bolivianske kokken som skulle fronte det nye bolivianske 
kjøkkenet. Det er har bare gått mye fortere enn forventet. Vi 
har klart å få til noe, og vi er blitt lagt merke til. 

POTETSLAVER. På ettermiddagen drar Kamilla Seidler og en 
gruppe av kokkene ut til hagen de får låne ved universitetet i 
byen. Her skal et stykke land klargjøres for potetdyrking.

D E T  V A R  A L D R I  M E N I N G E N  A T  
J E G  S K U L L E  V Æ R E  A N S I K T E T  U T A D  

F O R  S Ø R A M E R I K A N S K  M A T
Kamilla Seidler kjøkkensjef på Gusto

K a m i l l a  S e i d l e r 
Kjøkkensjef på 

Gustu siden åpningen i 
2013. 

Kåret til kontinentets 
beste kjøkkensjef i 
Cono Sur Awards i  

januar 2015.
Utdannelse fra Kø-

benhavn Restaurant og 
Hotellskole.

Har jobbet på restau-
ranter som Mugaritz i 

Spania, Manoir Aux 
‘Quat Saisons i Eng-

land, Paustian og Geist 
i København. 

Hadde aldri vært i Sør-
Amerika før hun flyttet 

dit for å åpne Gustu. 

C l a u S  m e y e r
Dansk forretnings-

mann og gastronomisk 
iverksetter. 

Grunnlegger av 
Noma i København 

sammen med kjøkken-
sjef René Redzepi.

Har solgt seg ut av 
Noma, angivelig etter 
konflikt med Redzepi. 
Meyer gruppen er 

involvert i bakeri, re-
staurant, catering, kan-

tine, forskning og 
rådgivning.

Nett clausmeyer.dk
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(1) MODERNE. Restaurant Gustu ligger som en modernistisk koloss i en ellers anonym gate i La Paz' 
velstående bydel Zona Sur. (2) LAMA. Gustu er både en restaurant og en skole. Her med speket lamakjøtt 
foran lamamaleriet i bakgården. (3) KORTREIST. Frysetørrede poteter, kaktus, lokale maissorter, pea-

nøtter og lokal rotfrukt er med på å gi Gustu en helt unik smakspalett. 
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(1) ROLLEBYTTE. Michelangelo Ces-
tari driver Gustu sammen med Kamilla 

Seidler. Opprinnelig skulle de  
dele kjøkkensjefjobben.

- Det viste seg å være bedre at hun sto 
på kjøkkenet, og jeg tok meg av driften.

 (2) MER ENN POTET. Lokale rot-
grønnsaker som oca og achakana har et 

vidt spekter av smaker, fra bittert til søtt.

(3) TA EN BANAN. Gulrøtter glasert i 
bananeddik, med koriander og kamille.

(4) UTEGÅENDE. Kamilla er et 
kjent fjes på markedet.

- Halve jobben min er å bli kjent med  
råvarene, og da kan jeg ikke bare være 

på kjøkkenet.

(5) FARGERIK. Interiøret på Gustu er en blanding av 
skandinavisk minimalisme og søramerikansk fargespill.

 (6) NYTOLKNING. Queso Humacha: Gustus 
fortolkning av en klassisk boliviansk grønnsaks- 

suppe med gul chili og ost.
 (7) INDIANERLAND. Bolivia er det eneste l

andet i Sør-Amerika hvor en majoritet av  
befolkningen er indianere.
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På den ene siden en mildt stimulerende urt som ofte sam-
menlignes med kaffe, og er livsgrunnlaget for mange små-
bønder. På en annen side utgangspunktet for en enorm ille-
gal økonomi, smugling og vold.

– Smaken av koka er helt særegen. Parfymert, søtlig, lett 
røykt og veldig dominerende.

På Gustu bruker Kamilla bladene som en bitter kontrast, et 
krydder i en drink eller et grønt dryss over et stykke fisk.

NYTT MANIFEST. Før Gustu kom var Bolivia et av de siste 
landene man ville reise til for å oppleve fabelaktig mat. Lan-
det er Sør-Amerikas fattigste, en bakevje mellom mer velstå-
ende land som Chile og Brasil, og mer gastronomisk selvsikre 
naboer som Peru og Argentina. Frem til 2013 var den beste re-
stauranten i byen Chalet La Suisse, en sveitsiskinspirert fon-
duerestaurant.

Da Claus Meyer i 2011 kunngjorde at hans neste store restau-
rantprosjekt skulle være i Sør-Amerikas fattigste land, var det 
derfor mildt sagt oppsiktsvekkende. 

Meyer er forfatter av «Manifest for Det Nye Nordiske kjøk-
ken», en utrettelig forkjemper for nordisk mat og råvarer. 
Hans nordiske matimperium omsetter for en halv milliard 
kroner i året. Hvor hører Bolivia hjemme i dette bildet?

– For meg er det en naturlig fortsettelse. Med Noma hadde 
vi en mulighet til å starte opp en meget god restaurant, og 
skape oppmerksomhet om nordiske råvarer. Det må jeg si vi 
klarte, sier Claus Meyer (51) på telefon fra København.

– Med Gustu var ønsket noe mer. Grunn-
prinsippet bak det nordiske kjøkkenet er at 
man skal se rundt seg, oppdage de kulina-
riske ressursene som ligger der man lever og 
virker. Jeg er overbevist om at vi kan bruke 
samme prinsipper til noe langt større enn å 
høste Michelin-stjerner, vekst og velstand i 
nord. Til å endre verden. Hvis det lykkes i Bo-
livia, vil det ha stor betydning. For mennes-
kene rundt, for hele landet og regionen.

På Noma gir de strenge konseptuelle re-
glene fra manifestet en estetisk ramme, en 
oppgrensing mot det klassiske kjøkkenet. 
På Gustu handler det om mer enn bare este-
tikk og god mat for velbeslåtte gastronomer. 
Vektleggingen av lokale råvarer er en del av 
en kulturell frigjøringskamp, hvor landet 
lærer seg å omfavne sin indianerarv, og pro-
sjektet handler like mye om sosialt entrepre-
nørskap som om mat. 

GASTROPROSJEKTENE. For et par tiår si-
den var verdens beste restauranter franske 
eller franskinspirerte. De beste lå i Frank-
rike, eller i metropolene New York og Lon-

don. Den gjeldende listen fra Restaurant Magazine over ver-
dens 50 beste restauranter er en slående kontrast til dette. 

På de 20 første plassene finner vi restauranter i København, 
San Sebastían, São Paulo, Lima og Bergisch Gladbach i 

– Slavedriver! roper en av de unge stagierene – lærlingene – 
fra Danmark.

– Jeg er kokk, ikke bonde.
Det er tydelig at det gjelder mer enn én av dem. Under po-

tetsettingen er de så klønete at det blir komiske avbrekk når 
alle bryter sammen i latter. Deretter langsomt og strevsomt 
arbeid, vannblemmer og banning. 

– Dette er en viktig utvidelse av kjøkkenet, sier Seidler.
– Ikke bare for produksjonen, men for å forstå mer om rå-

varene.

KOKABOKEN. Tilbake på Gustu fortsetter utforskningen. 
Mens mange topprestauranter i Europa minner mest om la-
boratorier, er prøvekjøkkenet i kjelleren her som en botanisk 
forskningsstasjon. Bak Seidler henger nærmere 40 ulike chi-
lisorter. Noen brennhete, andre milde og aromatiske. Flere av 
dem en viktig del av det bolivianske hverdagskjøkkenet, an-
dre hentet rett fra regnskogen av antropologer eller leveran-
dører. I tillegg er det ulike typer urter og ville vekster, bønner, 
quinoa og nøtter.

Det mest slående mangfoldet finnes i utvalget av poteter og 
rotgrønnsaker. Noen er små som bær, andre kjegleformede, 
som en blanding av gulrot og potet.

Størst problemer har chuño skapt.
– Det er slags frysetørret potet, og den er meget viktig i Bo-

livia, forklarer Seidler.
Frysetørringsteknikken stammer fra precolumbiansk tid, 

og går ut på at potetene skrelles og tørker i solen til all væske 
har fordampet. Det er en unik søramerikansk spesialitet, av-
ansert kjøkkenkjemi fra inkatiden.

– Jeg har slitt mye med chuño, forklarer den danske kjøk-
kensjefen.

– Smaken er meget spesiell, litt vammel og bærer preg av at 
den er fermentert.

Tradisjonelt brukes chuño i gryteretter, der de ligger som en 
svamp og suger til seg smak fra sine omgivelser. Når Seidler 
bruker dem, rehydrer hun potetene før hun koker dem, steker 
dem hardt i pannen for å få en fastere konsistens, og så kom-
binerer hun dem med blåbærjuice. Smaken blir balansert og 
med en frisk snert.

Det er til og med noen bunter med kokablader her i kjelle-
ren. Koka er ikke ukjent i verdens restaurantkjøkken, men er 
i liten grad blitt benyttet til kulinariske formål. Bolivias alle-
stedsværende vekst er både et åpenbart problem og en ressurs. 

r e S t a u r a n t  G u S t u

etablert av Claus Meyer i La 
Paz, Bolivia. Åpnet i 2013.
Utviklet og drevet av Michel-
angelo Cestari og Kamilla Seidler. 
Opererer i samarbeid med 
stiftelsen Melting Pot Bolivia, 
som driver sosiale prosjekter, 
blant annet kokkeskoler i La Paz 
og nabobyen El Alto. 

Bruker grunnprinsipper fra det 
Nye nordiske kjøkkenet og sitt 
egne «Manifest for et nytt bolivi-
ansk kjøkken» for å fornye og gi 
kraft til lokal mat og råvarer. 
Kåret til Sør-Amerikas beste 
restaurant i Como Sur Awards i 
januar 2015. 
Nett restaurantgustu.com
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(8) JUNGELTELEGRAFEN. Da Gustu åpnet, 
var rundt fem prosent av gjestene lokale. Nå er 
det mer enn halvparten.



Tyskland. Den første restauranten i Frankrike er Mirazur i 
Menton (11. plass), og der er kjøkkensjefen argentiner. Le Ber-
nardin i New York på 21. plass begynte som en klassisk fransk 
restaurant, men er nå en viktig eksponent for moderne ame-
rikansk kjøkken.

Felles for de fleste er også at de handler om mer enn bare 
luksusmat. De har alle et prosjekt. Osteriene Fransciscana i 
Modena (3. plass) handler om å revolusjonere italiensk mat 
gjennom et samarbeid mellom kokker og kunstnere. Dinner 
i London (5. plass) utforsker historiske britiske retter. Alinea 
i Chicago (9. plass) er teknokjøkkenets og matvitenskapens 
høyborg. Og Fäviken i Järpen i Sverige (19. plass) har tatt ide-
ene fra det nordiske kjøkkenet ut på den svenske landsbygda. 

For Kamilla Seidler er det en naturlig vending: 
– På et eller annet tidspunkt kommer man til punktet hvor 

man spør seg hva som er meningen. Jeg tror det er noe alle 
kokker opplever. Skal jeg bruke resten av livet på å filetere fisk 
og servere meget god mat? Eller skal jeg gjøre noe mer?

KORTREISTE KOKKER. – Det ville ikke vært interessant å 
bare starte en flott restaurant, sier Michelangelo Cestari (30), 
den venezuelanskfødte italieneren som driver Gustu sammen 
med Kamilla Seidler. 

– Ikke her. Bolivia er et annen type land, det trenger så mye 
mer.

De to møttes da de jobbet på stjernerestauranten Mugaritz 
i San Sebastían, Spania. Hun står på kjøkkenet, han er direk-
tøren for det hele.

For besøkende gastroturister, lokale og tilreisende forret-
ningsfolk er Gustu først og fremst en god restaurant. Bestilt, 
spist, betalt, blogget, og så ferdig med det. Med en minste-
lønn på litt over 1000 kroner måneden, er ikke restaurantopp-
levelsen noe vanlige bolivianere kan regne med å nyte. 

Likevel er det mange bolivianere som nyter godt av Gustu. 
Restauranten er også en kokkeskole for ungdom fra lokalsam-
funnet. Med unntak av Seidler, Cestari og besøkende kokker 
som jobber ubetalt, er alle kokkene og servitørene lokale. 
Gjennom stiftelsen Melting Pot Bolivia drives det også opp-
læring av kvinner som selger mat på markedene, det er eta-
blert kokkeskoler i de mest belastede områdene i La Paz og 

B o l i v i a
Sør-Amerikas fat-
tigste land. 
Uten kystlinje, grenser 
til Peru, Chile, Argenti-
na, Paraguay og Brasil. 
En majoritet av befolk-
ningen er indianere. 
Har en rekke ulike kli-
ma, fra høylandsplatåer 
4000 meter over havet, 
til tropisk regnskog og 
savanne. 
Stort artsmangfold, 
med over 1000 ulike ty-
per poteter, hundrevis 
av chili, en rekke tropis-
ke frukter, mais, qui-
noa, fisk og dyr. 

LA PAZ
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(1) KNOKKELKOKK. Et varmt lamaben med speket lama er første rett på menyen.

(2) DESSERT. Tørkede bananer med bananeddik, kaffemousse 
med kaffe fra Coroico (1824 moh) og banansorbé.

(3) RETT I KROPPEN. Kakaorøykt bacon med ville kakaobønner og limeskall.

RETT I KROPPEN. Kakaorøykt bacon med ville kakaobønner og limeskall..
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D E  H A R  I K K E  – I K K E  N O E N  A V  D E M ,  T R O R 
J E G  – S P I S T  P Å  R E S TA U R A N T,  E L L E R  S AT T  S I N 
F O T  I N N E N F O R  D Ø R E N  P Å  E N  R E S TA U R A N T

 Michelangelo Cestari Gusto-sjef, om restaurantens stab
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(1) ROSEMALT. Agurkjuice 
med lime og roseblader.

(2) BONDE OG KOKK. Gustu har fått 
låne en jordflekk på universitetet.

(3) NÆRHET TIL RÅVARENE. Kok-
kene er lite rutinerte som bønder.

(4) BOLIBAR. Gustu serverer kun boli-
vianske viner. Mange vender seg til cock-

tailbaren i stedet.

(5) MANGE SLAG. Tre av anslagsvis 
1200 lokale potetsorter: papa q‘ahti,  

imilla og pintaboca

(6) DRINK. Mandarina fizz – Republica 
gin, mandarinjuice, sitron, eggehvite og 

pulver av svart hvitløk.

(7) LÆRER OG KJØKKENSJEF. Det er 
flytende overgang mellom når Gustu er 

skole og hva som er restaurantdrift.

den enorme nabobyen El Alto. Så langt er to skoler åpnet. 
Målet er å starte nærmere 150 skoler de nærmeste årene, som 
skal tilby yrkesopplæring og tiltak mot vold i hjemmet.

– Å jobbe med utrente folk er vanskelig, men det har også 
visse fordeler, sier Cestari. 

– På den ene siden har de ofte ingen erfaring med matla-
ging, i hvert fall ikke på et nivå utenfor slik mat de har laget 
hjemme. Og de har ikke – ikke noen av dem, tror jeg – spist på 
restaurant, eller satt sin fot innenfor døren på en restaurant 
før de kommer til Gustu, sier Cestari. 

Det betyr at Cestari og Seidler må bygge kunnskap helt fra 
bunnen, at de ikke kan ta noe for gitt. Mange starter med 
blanke ark, uten forestillinger om hva man pleier å gjøre, el-
ler om hva som skal til for å lage fin mat. 

– De kjenner ikke til kjedelig hotellmat. Vår største oppgave 
blir å finne de rette folkene, og huske at de kommer inn på 
kjøkkenet med et annet utgangspunkt enn det man gjør på 
kjøkken i Europa. 

Etter å ha blitt valgt ut til å jobbe på Gustu får kokkene et to-
årsstipend. Det første kullet ble ferdig ifjor. Noen hadde hop-
pet av underveis. Alle de elleve som gjennomførte hele opplæ-
ringen, har fortsatt å jobbe på kjøkkenet. 

– Vi trenger dem. De har bygd stedet. De neste kullene må 
vi sende ut, dele dem med andre restauranter. Det er da vi vil 
kunne begynne å se endringer, ringvirkninger. 

PERFEKT HULL. Bolivia er fattig, med store sosiale proble-
mer. Men det har også en enorm rikdom, når det gjelder na-
turressurser, mangfold og kultur. Her er høysletter på 4000 
meter, temperert slettelandskap og tropisk regnskog. Landet 
er hjem til 1200 lokale potetsorter. Det finnes trolig mer po-
tetkunnskap blant landets befolkning enn noe annet sted i 
verden. Samtidig har en majoritet av disse potetene aldri for-
latt landsbyen sin, langt mindre sett innsiden av et restau-
rantkjøkken. 

Selve La Paz er en iskald, fattig by. Ikke vakker som den offi-
sielle hovedstaden Sucre (La Paz er administrativ hovedstad). 
Ikke preget av optimistisk vekst som Santa Cruz, den største 
og mest velstående byen i landet. Og selv om man kan like 
byen, med sin særegne, skittenkaotiske sjarm, er det ikke til 
å komme fra at den ligger helt umulig til, bokstavelig talt i et 
hull, en grop i landskapet, omringet av fjell på alle kanter. 

Men hvis man snur på det, er La Paz og Bolivia det perfekte ste-
det for en innovativ restaurant som skal utforske og utvide gas-
tronomien, gjøre det som de seneste årene er blitt det viktigste 
for ambisiøse kokker over hele verden. Det som skiller de virke-
lig gode restaurantene fra de mer alminnelige, er evnen til å for-
midle en hensikt, og kapasiteten til å gripe inn i samfunnet. 

En av de største utfordringene for Gustu har vært møtet 
med det som vanligvis er luksusrestaurantenes viktigste støt-
tespillerne, den lokale overklassen. 

– Hvite, velstående bolivianere ser seg selv om europeere, og 
de vil ikke vite av den lokale kulturen. Det er ikke lenge siden 
vi fikk en kommentar på TripAdvisor hvor det sto at vi ikke 
burde servere papa lisa – en liten potet – på en restaurant som 
vår, for det er mat for fattige, sier Cestari.

– Gradvis er det flere og flere som begynner å forstå hva vi 
handler om. At vi handler om nettopp det å ta en bitte liten 
potet som blir spist av fattige, og se hva den kan gi oss, hvor-
dan den kan være med på å legge grunnlaget for et boliviansk 

kjøkken. Da vi åpnet, var kanskje 
fem prosent av gjestene våre bolivi-
anere. Nå har vi passert 50 prosent. 
Fordi vi har begynt å bli innarbeidet, 
men også fordi vi har fått mye opp-
merksomhet fra utlandet. Det har 
gitt et godkjentstempel, som gjør at 
de våger seg hit. 

BESTEMORSKOMPLEKSET. Et godt 
kjøkken er mer enn bare mange gode 
retter, det handler å finne et eget 
smaksbilde. 

Det har Kamilla Seidler og de an-
dre kokkene klart å skape. Rettene er 
forskjellige. Poteter fra høylandet. 
Tropisk frukt. Brennhet og aroma-
tisk chili. Kaimaneralligator lindet 
sammen med vannmelon og villa-
gurk fra Amazonas. Råvarer fra de 
mest ulike klima og landskap som 
finnes i noe land. Likevel er det hele 
tiden likheter mellom rettene. En 
grunntone av syrlige og friske sma-

ker, men også bitre elementer som gir en tørr snerp.
– Det er mye som er vanskelig med å komme utenfra, å bli 

kastet inn en annen matkultur med et helt annet tilfang av 
råvarer, sier Seidler.

– Men det er fordeler også. En av dem er at jeg ser på alt med 
nye øyne. Jeg har ikke bestemorskomplekset, som går ut på at 
«slik har man alltid gjort det, derfor skal man fortsette å gjøre 
det slik». For meg er det slett ikke viktig om en råvare vanlig-
vis blir brukt i en forrett eller dessert. Samtidig finnes kunn-
skapen der. Hos våre bolivianske kokker, og leverandører. Det 
er i dette samspillet maten blir til. 

Det er innovasjon og kulinarisk arkeologi på samme tid. 
– Her om dagen kom han som leverer alpakkakjøtt innom 

med en urt som han fortalte at en slektning hadde funnet, 
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D A  V I  Å P N E T,  V A R  K A N S K J E  F E M 
P R O S E N T  A V  G J E S T E N E  V Å R E  B O L I V I A -

N E R E .  N Å  H A R  V I  P A S S E R T  5 0  P R O S E N T
 Michelangelo Cestari Gusto-sjef
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m a n i f e S t  f o r  e t  n y t t  B o l i v i a n S K  K j ø K K e n

Det nye bolivianske kjøkkenet skal:
Være inkluderende og bli en kilde til 
stolthet blant bolivianere.
Bygge opp om mangfoldet i lokale 
produkter, kulturell praksis og produk-
sjon og oppmuntre til en bærekraftig 
utvikling.
Kombinere jakten på god smak med 
helse og miljø i sentrum.

Gi ny verdi til regional og folkelig 
kunnskap om gastronomi, som en 
måte å trygge den nasjonale 
kulturarven.
Må reflektere mangfoldet av råvarer.
Foreslå tilberedelser basert på lokale 
teknikker og ingredienser, samtidig 
beholde en åpenhet overfor globale 
trender.

Bygge en kultur som verdsetter kvali-
tet, gjennom å utdanne studenter, 
produsenter, kjøkkensjefer, forhandle-
re, myndigheter og forbrukere.
fremme forskning, dokumentasjon 
og spredning av gastronomi.
Utvikle et godt forhold mellom alle 
leddene i næringskjeden, fra produ-
sent til forbruker.



og som de mente at man hadde pleid å bruke, 
sier Cestari. 

– Problemet var at ingen kunne huske hva man 
brukte det til, eller hvordan man tilberedte den. 
Så får Kamilla prøve å finne det ut. Kanskje det 
blir grunnlaget for neste rett? 

VISJONEN. Restauranten begynner å fylles opp. 
En stund ser man Meyers visjon i aksjon: Noen 
forretningsfolk sitter ved bardisken og drikker 
drinker og spiser husets potetchips. I en annen 
del av baren sitter en gruppe indianerkvinner i 
tradisjonelle drakter og viser Seidler og Cestari 
noen av råvarene de har tatt med seg.

Selv om han ikke tilbringer mye tid i Bolivia, 
spøker Meyer i bakgrunnen på Gustu hele tiden – 
en autoritet som alle forholder seg til, men som 
ingen helt forstår seg på. 

– Vi har ofte lurt på om han er en eksentrisk 
millionær med flaks, eller om han er en genial vi-
sjonær, sier Cestari.

– Og hva har dere kommet frem til?

Han trekker på skuldrene.
– Det er kanskje ikke så viktig. Han er veldig 

god til å gi oss plass og tillit. Hva slags strategi det 
er spiller ikke så stor rolle. Det har gitt oss mulig-
het til å vokse. 

– Når Claus kommer hit, kan han peke på noe 
og si hvordan han tenker seg at det kan være om 
to år, sier Kamilla Seidler. 

– Han ser en restaurant som ikke finnes, han 
ser en skole full av barn der det nå er en slum. 
Han har en visjon. Og så lar han oss finne ut av 
veien frem dit. 

Selv kan den danske kjøkkensjefen vanskelig se 
for seg noe mer meningsfylt enn det bolivianske 
prosjektet. Her er det så mange ting som er viktige.

– Å skape en god restaurant. Å utforske råva-
rene og gi dem verdi. Knapt noe sted i verden har 
en slik rik tilgang på råvarer. Og vi er med på å 
skape en sosial og kulturell endring. Målet er at 
om ti år, så skal man se på Bolivia og se at det er 
et annet og bedre sted enn om vi ikke hadde vært 
her. D2

OPPSKRIFT

u r p o t e t e r  i  r o S a  S a lt  m e d 
p o t e t K r e m ,  B l o m K a r S e  o G 
h y l l e B l o m S t K a p e r S

En kraftig forenklet oppskrift basert på Kamilla 
Seidlers oppskrift fra Gustu. Hylleblomstkapers 
lages ved at man sylter hylleblomst i eddik. En-
kelt å gjøre, vanskelig å kjøpe. 
På Gustu bruker de lokale potetsorter – huaycha, 
k’aty, ajahuira – som ikke er spesielt vanlige i 
Norge. Bruk bitte små poteter, helst fjellpoteter.  
Nok til 10 porsjoner

Til kremen:
150 ml melk
125 ml vann
225 gram huaychapoteter, eller annen me-
len potet, skrellet
70 gram smør
Press juice av potetene og kok potetjuicen 
på lav varme sammen med vannet i to ti-
mer. Ha i melk og kok i to timer til. Bland 
inn smør til du har en jevn krem. 

Saltbakte poteter
900 gram små poteter
2 kg grovt salt
Skyll potetene godt. Strø en tredel av saltet i 
en ildfast form eller langpanne. Ha potete-
ne oppå og dekk med salt. Bak i 30 minutter 
ved 200 grader. Avkjøl før du tar dem ut av 
saltet. 

For servering:
50 gram hylleblomstkapers, eller kapers 
(skyllet)
blomkarseblomster
Ha varm potetkrem på tallerkener. Ha de 
varme bakte potetene i kremen. Dekorer 
med hylleblomstkapers og blomkarse. 

ÅPEN LØSNING. Alle gjestene kan se hva som skjer på kjøkkenet. Noen ganger kjefter Kamilla Seidler 
så høyt at det blir stille i spisesalen. Etter en pinlig stillhet, kommer applausen. 

NYBYGGereN


