Guldmedalj
Gastronomiska Akademiens Guldmedalj
"för utomordentliga insatser för svensk matkultur”
till Daniel Berlin, Daniel Berlin krog i Skåne Tranås

Han utstrålar stor och uppriktig glädje över guldmedaljen, den unge Daniel Berlin, bland de
yngsta som erhållit denna utmärkelse:
-Det är fantastiskt att ha fått Gastronomiska Akademiens guldmedalj! Goda recensioner har jag
fått, och det är roligt förstås. Men medaljen har en annan tyngd – jag är väldigt hedrad och stolt
över att få ingå i den mäktiga raden av Gastronomiska Akademiens guldmedaljörer.
30 år ung har Daniel Berlin redan skapat sin gastronomiska berömmelse, vida spridd. Krogen
som har hans eget namn i Skåne Tranås tar fjorton gäster i matsalen och sexton i det
tillhörande sällskapsrummet. Med detta relativt begränsade antal gäster arbetar hela hans familj
plus två anställda.
-Det passar mig alldeles utmärkt, jag vill ha koll på läget själv!
Daniel Berlin har ändrat sitt sätt att se på restaurangmåltiden sedan han öppnade sin egen
krog:
– För mig har måltiden som helhet blivit helt avgörande. Min passion är att förmedla en
restaurangupplevelse som är helt annorlunda, en som man rycks med i och aldrig glömmer.
Och det har jag blivit duktig på!
Så tänk er en sommarkväll i Skåne Tranås på krogen Daniel Berlin. Ett glas champagne i
trädgården kl 18, ett varmt välkomnande av krögaren och hans föräldrar, och så följer minst
femton utsökta, olika rätter med en röd tråd, nämligen grönsaker:
- Jag älskar grönsaker, nittio procent av menyn är helt grön, det är något som verkligen ligger i
tiden, av nödvändighet. Vi fokuserar på råvarorna. Menyn ska vara lätt och kännas härlig –
mindre kött och fisk. Restaurangupplevelsen måste vara extremt prisvärd, man ska få mycket
för pengarna.
Känslan är viktig för Daniel Berlin:
- Jag vill att restaurangen ska spegla mig själv. Därför är meriterna hos de som jobbar här inte
lika viktiga som att personkemin är bra – det gör att gästerna känner sig som hemma, välkomna
och glada!
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