Restaurang Solliden

En kulinarisk resa i Svensk mathistoria
”Det jag uppskattar med
Rekal är att inga problem är för stora. Vad jag
än stöter på för utmaningar i verksamheten,
så möts jag av en:
”jag-löser-det-attityd”.

”Ett bra disksystem
är grunden för all
hygien i köket –
oavsett om man
serverar kungligheter
eller inte.”
Reine Sjödin
Kökschef
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När Artur Hazelius i slutet av 1800-talet började
bygga upp det som i dag är världens äldsta friluftsmuseum, ville han dela med sig av vårt lands alla
speciella förtecken koncentrerat till en liten yta i
hjärtat av huvudstaden. I dag skulle han nog varit
stolt, då Skansen är en av Sveriges största turistattraktioner. Här samsas vilda djur med unika miljöer och en av Stockholms mest välkända krogar
– restaurang Solliden. De vackra och unika nordiska inredningarna, de hänförande vyerna över
Stockholm och den kulinariska upplevelsen bygger
tillsammans upp den mest genuint svenska matupplevelse man kan finna.
I köket på Restaurang Solliden är trycket extra
högt under sommarmånaderna. Som mest skapar
22 personer magi i köket för att kunna mätta hungriga och förväntansfulla gäster. Matsedlarnas bredd
kräver sin kökschef, då man här samtidigt lagar
både 25 ton pannkakor och förstklassiga supéer för
både små och stora sällskap.
Den röda tråden i all mat som hamnar på borden
framför gästerna är klassisk svenskt mathantverk –
kryddat med en gnutta innovation. Som ett
exempel nämner kökschefen Reine Sjödin den
mycket speciella rätten ”Kräftskiva” där nykokta
svenska kräftor får sällskap av både västerbottensostflarn och O.P Andersen-skum för att ge
gästerna smakerna och känslan av en komplett
kräftskiva.

På frågan hur kökschef Reine Sjödin får ihop detta
breda spektra i köket svarar han:
”– Ödmjukhet.” och fortsätter: ”– och ordning och
reda. De två egenskaperna beskriver nog bäst mitt
ledarskap i köket”. Reine Sjödin har byggt sin karriär
på att ständigt försöka hitta nya utmaningar. Vägen
till Skansens pärla Solliden har gått via några av
Stockholms mest välrenommerade hotellrestauranger och krogar. Genom åren har han samlat på
sig ett stort kontaktnät av leverantörer och lägger
mycket tid på att odla en personlig kontakt med
dessa. ”– Jag vill att mina leverantörer ska känna
mig och veta vilken kvalitet och service jag behöver
för att ge den bästa tänkbara servicen till mina
gäster.”
Rekal har levererat hygienlösningar i många år
åt Solliden och det Reine uppskattar mest i samarbetet är den raka och tydliga dialogen som byggts
upp mellan honom och Rekals säljare.
”– Det jag uppskattar mest med Rekal är att inga
problem är för stora. Vad jag än stöter på för problem och utmaningar i verksamheten, så möts jag
alltid av en ”jag-löser-det-attityd” av Rekals säljare.”
säger Reine och fortsätter: ”– För mig skapar det
både enkelhet och trygghet. Vår disksstation är den
enskilt viktigaste funktionen i kökets logistik. Kan
vi inte lita på att disken funkar ligger vi risigt till.”
Så missa inte denna unika pärla nästa gång du vill
smaka på Sverige!
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