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S!"#$%&'j( med Eva Gabrielsson, 56, arkitekt & författaremed Marcus Samuelsson, 39, mästerkock

JONAS SVERINNamn: Marcus Samuelsson. Ålder: 39. Yrke: Kock, delägare i sex restauranger, kok-
boksförfattare, med mera. Familj: Gift med fotomodellen Maya Haile. Bor: I etage våning 
i West Harlem i New York. 

jonas.sverin@ 
aftonbladet.se

LONDON. Den svenska stjärn-
kocken lagade den första 
statsmiddagen åt Barack  
Obama.

Nyligen blev han också  
utsedd till USA:s bästa kock  
i Top Chef Masters.

– I USA är det den största 
kocktävling du kan vinna, säger 
Marcus Samuelsson.

Han föddes i Etiopien men blev 
adopterad till Sverige som treåring. 
Karriären har pekat spikrakt uppåt 
och när han var 24 år blev han ut-
sedd till kökschef på den ansedda 
krogen Aquavit i New York. Samma 
år fick han, som yngsta kock någon-
sin, tre stjärnor av en recensent  
i New York Times.

Stjärnkocken är eftertraktad och 
i veckan flögs han in från New York 
till London för att laga mat åt prin-
sessan Madeleine på en välgören-
hetsmiddag anordnad av Child-
hood Foundation.

– Jag har lagat middagar åt kunga-
familjen under flera år i en mängd 
olika sammanhang. Men det känns 
jättekul att jobba just för Child-
hood, säger han.   

I Top Chef Masters tävlar några 
av världens bästa kockar mot var-
andra. Programmet spelades in för-
ra året. Finalavsnittet, där Marcus 
Samuelsson vann, visades i USA för 
bara några veckor sedan.

– Det var fantastiskt. Tävlingen 
pågick under sex veckor och under 
den tiden planerade jag även 
statsmiddagen. 

För president Obama?
– Ja, samma dag som jag vann  

satte jag mig på ett plan till Wash-
ington. När jag landade tänkte jag 
”Det som hände nyss, har ingen 
som helst betydelse just nu. Nobo-
dy cares.” Jag fick ju inte ens säga 
till någon att jag hade vunnit. Så det 
var bara att gå in och köra. Efter det 
var det bara att åka hem och garva 
lite. Det var en vecka av stress.

Brukar du bry dig om vilka gäs-
ter det är du serverar mat till?
– Inte så mycket. Jag tänker myck-

et ”vem är huvudkunden och vad är 
deras budskap”. Sen spelar det  
ingen roll om det är för Vita huset 
eller på ett 50-årskalas.

Krogkommissionen i Dagens  
Nyheter totalsågade Aquavit  
i Stockholm här om året. Vad 
tyckte du om den recensionen?
– Jag har ganska mycket kött på 

benen. Varje gång jag upplever en 

ny framgång så är det 51 procent 
som säger ”fan, vad kul” och sen 
finns det 49 procent som säger 
”shit”. Jag vet innerst inne vad jag 
har gjort för mat i Sverige och jag 
brinner för svensk mat. 

Du är delägare i sex restau-
ranger över hela världen. Men 
hur pass delaktig är du egentli-
gen? 
– Jag är väldigt delaktig. Jag väljer 

ut kockarna och sätter upp menyn 
och hela ramverket. 

Ganska nyligen bröt du sam-
arbetet med Håkan Swahn och 
Aquavit i New York…
– Nej, det kom ut lite galet. Det 

här hände för ganska länge sedan 
faktiskt. Det kändes rätt för båda 
oss att jag stannar kvar i rörelsen 
som delägare, men att jag inte job-
bar som kökschef. Då känner jag att 
jag kan utvecklas och det är även en 
chans för Aquavit att skaffa sig en 
ny identitet. 

Trodde du någonsin när du var 
liten att du skulle kunna bli så 
här stor?

– Nej, absolut inte. I grund och 
botten är jag väldigt tacksam över 
att jag blev adopterad. Det är en dri-
vande kraft genom allt jag gör. När 
jag når en framgång dämpar jag mig 
lite och när jag möter en motgång 
hittar jag drivkraften där. 

Numera har du kontakt med din 
biologiska pappa. Hur var det 
att träffa honom första gången?
– Det var det största jag har varit 

med om i hela mitt liv, tror jag. Jag 
trodde aldrig att jag skulle få göra 
det och hade inte min syster gjort 
den här jakten hade det aldrig hänt. 
Det är jag jättetacksam över. 

Du bor i New York och är ame-
rikansk medborgare. Ser du dig 
främst som svensk, ameri-
kan eller etiopier?
– Är det fotbolls-VM så  

håller jag på Zlatan och Sveri-
ge. Men sen tycker jag att man 
ser i mitt arbetssätt att jag är  
ganska osvensk. Att jag  
inte är den där blyga  
killen från Göteborg, 
utan att jag kommer 
från New York och har 
ett annat självförtro-
ende. 

– Sen har jag lika 
mycket att lära från 
Etiopien. Att umgås 
mer med familjen till 
exempel.

M!n …
... sommarpärla

... sommarmat

... sommardag

! Mitt mål är att hänga på 
Hasselösund bredvid 
Smögen. Jag har hängt där 
varje sommar sedan jag 
var tre år. Om det är något 
som jag brukar sakna är 
det Hasselösund.

! Fiska makrill och ge bort 
hälften till grannarna. Stek 
den i lite citron och dill. 
Servera med färskpotatis 
och ett glas rosé eller öl. 
Och makrillen ska vara 
färsk! 

! Min ideala sommardag 
befinner jag mig i Smögen. 
På morgonen går jag upp 
och fiskar makrill. Jag lagar 
makrillen till lunch med min 
fru, min mamma och mina 
syskon. Hela familjen med 
alla syskonbarn är där. 

Sen spelar jag tennis, 
målar lite och cyklar 
sedan iväg och  
köper ingredienser 
till kvällsmålet, som 
kanske blir kräftor 

och någon toast 
med ost. Väldigt  

enkelt. 
Sedan 

en jäkligt 
god glass 
på slutet 
av kväl-
len. Det 
är en 
perfekt 
sommar-

dag.

”Jag är tacksam att 
jag blev adopterad”

Marcus Samuelsson om att 
laga mat till Obama och att bli 
utsedd den bästa kocken i USA

SPECIELLT INFLUGEN Här lagar Marcus Samuelsson mat åt bland andra prinsessan Madeleine på en välgörenhetsmiddag an-
ordnad av Childhood Foundation i London.  Foto: PETER VAN DEN BERG

Makrillen ska vara 
färsk.

Kräftor är ett bra 
kvällsmål.


