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Kärlek på menyn – följ
med till åtta restauranger
kända från filmens värld.

ITALIEN sid 7

Villa La Madonna i Piemonte har hittat balansen
mellan yoga och vinodling.

”Om man får tro de brittiska tabloiderna rör sig en tre meter lång
varulv i Yorkshire” CHARLOTTA BUXTON sid 19
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Vi lotsar till bästa musiken,
maten och drycken i
Australiens kulturnav.
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I mångkulturella Miami är de
”floribiska” kockarna stadens
nya superstjärnor.
sid 8
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Avalon, klassiskt hotell med
förkärlek till
klassiska bilar.
Deras restaurang A fish
called Wanda
är väl värd ett
besök för sin
karibisk-asiatiska fusion.
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Hela världens Miami
Av MALIN STÅHL HEFVELIN

Foto LINDA ROMPPALA

Soldränkt, saltstänkt och
mångkulturellt. Dagens
Miami är en avsmaknings
meny av intryck och
upplevelser, ”floribiskt”
kryddad och inramad av
historisk art déco.

SÅ LÄNGE ALLA kan minnas har DJ:n varit den vik-
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tigaste personen på Miamis uteställen. Men för ett
par år sedan skedde ett historiskt regimskifte och
idag är kockarna stadens superstjärnor. Miamis soldränkta stränder har blivit något av ett nav för unga
matkreatörer som inte räds att bryta gamla mönster.
På restaurangen OLA har man dragit sitt strå
till stacken för att höja det latinska kökets status
genom att skapa nya spännande kombinationer. Inramningen är perfekt. Mitt på Miami beach där den
milda havsbrisen sveper genom uteserveringen och
en lummig vägg av bambuträd skyddar mot insyn
från James Avenue.
En radda vackert upplagda ceviche inleder kvällen, var och en unik i sin smak. Föreningen mellan Japan och Peru manifesteras i en variant med
gulstjärtsnapper, yazu, soja, koriander och sesamfrön som serveras med ångande bröd av yukarötter
vid sidan. Vi provar även en tonfisk- och gåsleverceviche, och avrundar med en syrlig hummerceviche
med tomatsorbet. Stämningen är hög och alla är
rätt klädda för en helkväll på sitt sätt. Här blandas
mjukisshorts och t-shirts med skyhöga Louboutins
och små svarta fodral.
Crossoverköket har onekligen kommit till Miami
för att stanna. En kväll beger vi oss till Ocean Drive
i art déco-kvarteren för ett besök på LT Steakhouse.

Restaurangen har delvis övergett sitt karnivora ursprung och serverar numera marockanska, kubanska och japanska smaker med mycket fisk och grönt.
– Vi ligger precis vid havet, så det kändes naturligt
att servera fisk och skaldjur, förklarar chefskocken
Carlos Torres som ser en tydlig övergång till grönare, lokala råvaror i hela Miami.
Från LT:s ”raw bar” kommer makirullar med
hamachi och krabba, tonfisktartar med avocado
och en vattenmelonsallad med lövtunna skivor rå
wagyubiff. Men det som får smaklökarna att lätta
från tungan är den enorma rib eye-steken som anländer på en träplanka. Mör som smör och grillad
till perfektion. Det märks var man har sina rötter.
En annan tydlig trend på Miamis krogscen är ”floribisk” cuisine, med influenser av Floridas många
karibiska immigranter. Rätterna har ofta inslag av
frukt, komplexa kryddblandningar och heta såser.
Alltid choséfritt presenterat, så långt från konstfärdiga uppläggningar man kan komma. Vi tar sikte
på ursprunget, Miamis Little Havana, som har den
största kubanska befolkningen utanför Kuba. Runt
åttonde gatan, Calle Ocho, finns mängder av gallerier, butiker, barer och restauranger. Här ser man
sällan food trucks, i stället säljs snacks och drycker
genom så kallade ventanitas, små
fönsterluckor i väggen tillhörande de
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The Betsy är ett
av South Beach
mest kända
hotell, skapat
av arkitekten
L Murray
Dixon som står
bakom många
av Miamis
art décobyggnader.

Stadsdelen
Little Havanna
har den största
kubanska
befolkningen
utanför
Kuba. Runt
Calle Ocho
finns många
barer och
restauranger.
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Restaurangen
Joe’s Stone
Crab har
tillhört samma
familj sedan
1913. Matsalen
har plats för
450 personer
och är fullsatt
varje kväll.
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En skyline i
världsklass.
Metropolen
Miami lockar
årligen 15 miljoner turister.

Floridas stenkrabbor anses
av många ha
världens godaste krabbkött.
Allra godast
är de på institutionen Joe’s
Stone Crab.
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Harry’s
Pizzeria har
utnämnts till
en av USA:s
bästa pizzerior.
Prova gärna
pizzan med
långkokat
fläsk, fikon,
fontina och
rucola.

Cuba Tobacco Cigar
Co i stadsdelen
Little Havanna.

Kreativ ceviche
på restaurangen
OLA.

”
En kväll hör vi talas om en omärkt dörr som
fungerar som portal till en koreansk gastropub.
olika restaurangerna. Vid El Pubs ventanita beställer vi colada, en kubansk version av espresso som
är söt nog att fräta bort emaljen från våra tänder.
Vi provar också fyllda empanadas och picadillo, en
sorts pyttipanna av köttfärs och tomater med russin
för sötma och oliver för sältan.
Utanför eleganta cigarrfabriken Bello’s sitter Mr
Bello själv och puffar på en la sabana likt en levande
reklampelare. Han är 80 år och har rökt i hela sitt
liv. Vi lockas inte utan köper i stället guarapo, färsk
sockerrörsjuice, i fruktaffären bredvid. Drycken är
inte så söt som man kan tro, snarare uppfriskande
med en nötig smak under den skummande ytan.
Guarapo kan inte sparas utan måste drickas direkt,
en anledning så god som någon att besöka Little
Havana.
Stadsdelen Miami Modern, i folkmun MiMo,
grundades då oljan flödade och alla var bilburna.
Kvarteren med sina många motell var synonyma
med semester för vanliga amerikaner, som ett bil-

ligare alternativ till lyxhotellen på Miami Beach. Art
decó-inspirerade The Vagabond Motel byggdes 1953
och är fortfarande boulevardens pärla.
– Vi var tvungna att behålla motel i namnet eftersom hotellets stora neonskylt är k-märkt, berättar
hotellchefen May Malley och visar oss Vagabonds
restaurang, känd för sin moderna brunch med
fräsch, lokal touch på rätterna. Avocadotoasten på
rostat surdegsbröd med riven pecorino i drivor är
särskilt läcker, liksom tartaren på cobiafisk med
lime- och ponzuvinägrett, puffad quinoa och rödlök
som serveras med svarta sesamkex.
Några kvarter söderut ligger Design District, sinnebilden för Miamis nybyggaranda. Från att ha varit
ett fabriksområde poppar det nu upp konstgallerier,
märkesbutiker och barer överallt i kvarteren. En av
publikdragarna är Harry’s Pizzeria; en rörig, stökig
och knökfull restaurang med himmelska surdegspizzor serverade på stativ med spännande pålägg
och segfluffiga kanter.

En kväll får vi höra talas om en omärkt dörr på en
tvärgata som fungerar som portal till en koreansk
gastropub med bondagetema. Det måste naturligtvis undersökas. Stället ifråga heter Drunken Dragon och visar sig ligga i en enslig galleria på South
Beach. Under en neonskylt märkt ”Market” hittar
vi en svartmålad dörr. Där inne möts vi av en varm
och charmig loungeatmosfär med asiatisk erotik på
väggarna. Menyn består av läckra smårätter och vi
provar oss fram bland ångkokta köttknyten, krispig
bok choi och bordsgrillade revbensspjäll.
Men nytt och annorlunda är inte alltid bäst, inte
ens i Miami. Den legendariska skaldjurskrogen Joe’s
Stone Crab öppnade 1911 och i dess kölvatten har det
skapats hemsidor dedikerade till konsten att få ett
bord på restaurangen som inte tar emot reservationer. Bästa tipset är nog att vara ute i god tid, så strax
innan skymningen är vi på plats. Vi hinner med två
drinkar på uteserveringen innan våra namn ropas
upp i högtalarsystemet och servitrisen Joan tar oss
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RESA HIT

■ Flyg med Air
Berlin och SAS,
via Düsseldorf
eller Oslo, från
cirka 3 500
kronor. Charter
med Ving från
8 500 kronor
inkl. sju nätter
med del i
dubbelrum.

NÄR

■ Miami har
subtropiskt
klimat och 300
soltimmar om
året. Skönast
väder januarimaj samt höst.
Juni-oktober
har hög luftfuktighet och
en del regn.
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till vårt bord. Hon vill gärna sätta på oss pappershaklappar med en gång, men vi övertalar henne att
vänta lite.
– Ni kommer att se larvigare ut med fläckar på
tröjan, säger Joan med ett snett leende.
Vi beställer restaurangens signaturrätt; krabbklor med senapsmajonäs och smält smör. Det är inte
billigt, krabban fiskas bara under vinterhalvåret och
dagspriset är beroende av tillgång. Det blir även en
portion av Joe’s friterade kyckling, en betydligt billigare rätt än krabbklorna. Men det behöver man
inte känna sig snål för, även Barack Obama beställde
den när han var här senast, berättar Joan. Hon förklarar också att deras krabbklor inte bara är unika
för Florida, de är också hållbara ur ett miljöperspektiv. Krabbornas klor växer nämligen ut igen, varför
fiskarna kan vrida av klorna och därefter slänga
tillbaka djuren i vattnet för återhämtning.
– Vi var hållbara långt innan Al Gore blev grön,
konstaterar Joan med ett skratt.

BO

■ The Vagabond Motel. Charmigt
hotell med välbevarad 50-talsestetik i stadsdelen Miami Modern.
Missa inte den utmärkta restaurangen. thevagabondhotel.com
■ The Standard Spa. Lyxhotell
som kallar sig ett spa med gästrum. Rummen ligger utspridda i
tropiska trädgårdar, många med
egen terrass. standardhotels.com

■ Gale Hotel. Klassiskt hotell i
historisk byggnad, mitt i South
Beach art déco-kvarter och tre minuter från stranden. Fin takpool,
restaurang och cocktailklubb.
galehotel.com

USA

Nattliv och
krogar till
trots, Miami
Beach främsta
turistmagnet
är stranden.
Populärast är
South Beach.

FLORIDA
Miami

Key West

50 km

