
MASSIMO BOTTURA (OSTERIA FRANCESCANA – Owner)

OSTERIA FRANCESCANA, kolmen Michelin-tähden ravintola ja tällä hetkellä
Nro. 2 Maailman parhaiden ravintoloiden listalla.

Yllätysaihe Botturalta

Keittiömestari Massimo Botturasta on tullut italialaisten kokkien johtohahmo. 
Sen jälkeen, kun hän sai 3 Michelin tähteä ravintola Osteria Francescanalle ja 
kolmannen sijan Maailman Parhaiden Ravintoloiden top 50 listalla, hänestä on 
tullut maailmanlaajuisesti arvostettu innovaattori ja ravintoloitsija sekä yksi 
maailman luovimmista kulinaristeista.

Massimon sanotaan olevan italialaisten keittiömestareiden Jimi Hendrix. Hän 
on ottanut tuttuja annoksia, klassisia makuja ja tekniikoita ja kääntänyt nämä 
päälaelleen niin että tuloksena on jotain todella innovatiivista ja rajoja 
rikkovaa, mutta samalla ajatonta. Kukaan muu ei ole vielä pystynyt vastaavaan 
yhdistelmään.

Hänen kaksi ravintolaansa, Osteria Francescana ja Franceschetta58 sijaitsevat 
molemmat Massimon kotikaupungissa Modenassa, kulinaristisesti tunnetulla 
Emilia-Romagnan alueella. Ollut Italian parhaiten sijoittunut ravintola viimeis-
et kuusi vuotta. Ravintola saavutti lähes täydellisyyden saamalla korkeimman 
arvosanan l’Espresso ruokailuoppaan listauksen historiassa -19.75 / 20 – ja se 
on jäsenenä Le Soste and Les Grandes Tables du Monde -järjestöissä. Massi-
mo Botturan uskalias italialainen keittotaito on vihdoin saanut ansaitsemansa 
tunnustuksen.

ERIK NISSEN JOHANSEN (STYLT TRAMPOLI – Co-Founder, Creative 
Director)

STYLT TRAMPOLI on luonut useita maailman menestyneimmistä ravintoloista 
ja baareista: Mr French – Paras Baari 2014, Cuckoo’s Nest – Paras Hotellibaari 
2014, Le Pain Frances – Paras Ravintolasuunnittelu 2014

Elämys markkinointityökaluna!

Miten tarinat auttavat lanseeraamaan, mainostamaan ja johtamaan menes-
tyvää ravintolaa?

Tarinankertomisen voima. Kuinka luoda menestyviä hotelleja ja ravintoloita 
käyttämällä yksinkertaista, mutta uniikkia kaavaa: kerro vain kertomisen 
arvoinen tarina. Nykyaikaiset vieraanvaraisuutta arvostavat asiakkaat etsivät 
merkityksellisiä elämyksiä. Tästä syystä elävä tarinankerronta, joka luo aitoja 
tunnereaktioita, on todetusti toimiva kaava.

STYLT:llä on meriittejä ensisijaisesti ravintolasuunnittelusta, matkailukohteista 
ja palvelualalta, ja se on onnistunut luomaan joukon kaupallisesti toimivia 
konsepteja. Perustamisesta lähtien STYLT on ollut kansallisesti ja kansainvälis-
esti mukana yli 400:ssä ravintolassa, 250:ssa hotellissa ja isossa joukossa 
matkailukohteita. Alalta saamastaan kokemuksesta STYLT on kehittänyt 
tehokkaita metodeja tuottomahdollisuuksien oivaltamiseen.



MAGNUS NILSSON (FÄVIKEN – Executive Chef)

FÄVIKEN, yksi maailman erityisin ravintola-lokaatio, ja silti menestys. Nro. 25
Maailman parhaiden ravintoloiden listalla.

Haasteita, luominen, uudelleen luominen, paine.

Kuinka ammentaa aina uutta jatkuvan suorittamisen keskellä?

Innovaatiot eivät yleensä synny juuri silloin kuin niitä tarvitaan. Tällä erittäin 
kilpaillulla alalla selviytyminen perustuu kykyyn ottaa harkittuja riskejä kehit-
tääkseen luovia tuotteita ja ratkaisuja jotka auttavat erottautumaan massasta. 
Kun luovuus on prioriteetti – mistä inspiraatio saadaan? Näe Magnus Nilsso-
nin toinen puoli, kun hän paljastaa jatkuvan luovuuden lähteensä.

Pohjois-Ruotsin harvaanasutussa ja eristyksissä olevissa Jämtlandissä löytyy 
tämän hetken yksi mielenkiintoisimmista ravintoloista, Fäviken. Keittiömestari 
Magnus on muuttanut hiihtokeskuksen yhteydessä sijaitsevan maalaistalon 
ravintolaksi, jota jotkut pitävät maailman parhaana.

Magnus Nilsson muutti Ranskaan opiskelemaan ruoanvalmistusta ja työsken-
teli sellaisten suurten nimien kanssa kuten Pascal Barbot Ravintola L’Astran-
cesta ja inspiroitui Ranskan laajasta kulinaarikulttuurista. Vuosia myöhemmin 
Nilsson palasi Ruotsiin ja lähes lopetti ruoanvalmistuksen, johtuen Ruotsin 
raaka-aineiden tasosta. Magnus siirtyi viineihin ja päätti yrittää ammatti-som-
melieriksi. Lopulta hän kasasi viinikellarin Fävikenin omistajan tilalle Ruotsin 
Järpeniin.

Ongelmaksi muodostui keittiömestarin löytäminen, keskelle suoraan sanottu-
na ”ei mitään”, ja niin Magnus päätti palata köökkiin. Keittiön ”sato” hankita-
an metsästämällä, kalastamalla, itse viljelemällä ja metsästä kaivamalla. 
Lokakuun jälkeen tuoreita raaka-aineita näkee seuraavan kerran huhtikuussa, 
mutta se ei estä Magnusia luomasta aina vain uusia huippuluomuksia.

Ravintola Fäviken rankattiin juuri sijalle 25 Maailman 50 Parasta Ravintolaa 
-listalla. Magnus esiintyy myös tulevalla kaudella Emmy-voittaneessa sarjassa 
The Mind of the Chef (PBS vuonna 2014).

TONI TOIVANEN (NOMA – Chef de Partie)

Michelin tähden ravintola. Nro 3. Maailman parhaiden ravintoloiden listalla.

Nuorena Nomassa.

Henkilökohtainen tarina siitä, millaista on työskennellä maailman parhaassa 
ravintolassa.

Mitä tapahtuu maailman parhaan ravintolan keittiössä? Millainen kuri, hallinto 
ja henki siellä vallitsee? Mikä on raaka-aineiden hankintafilosofia? Mikä on 
‘food-cost’ käytäntö? Kuule ja kysy. Toni kertoo sisäpiiritietoa kokemuksistaan 
juontajamme Mattias Kroonin haastattelemana. Yleisön on mahdollista ottaa 
osaa keskusteluun.

Huolimatta nuoresta iästään, Toni on päässyt pitkälle kulinaristisella urallaan 
ja hänen tasonsa näyttää vakiintuneen vähintään kahteen Michelin tähteen. 
Vuonna 2008-2011 hän työskenteli kahden tähden suomalaisravintola Chez 
Dominiquessa ja 2011-2012 kahden tähden L’amparts ravintolassa Sveitsissä, 
mistä hän palasi jälleen hallinnoimaan Chez Dominiquen keittiötä vuosiksi 
2013-2014 rikostoverinsa Eric Rädyn kanssa.



GERHARD RETTER (CORDOBAR – Founder)

Kuvittele palvelu!

Hyvän palvelun salaisuus on hyvin yksinkertainen: löydä tie asiakkaasi 
sydämeen!

Kaikki lähtee ihmisistä – asiakkaasta ja henkilökunnasta. Sinulla on minuutti 
aikaa päätellä minkälainen asiakas on tullut ravintolaasi.

Ihmiset tulevat ravintoloihin hakemaan erilaisia tunnetiloja. On sinun 
tehtäväsi ottaa heidät vastaan ja ohjata odottamattomaan positiiviseen 
kokemukseen. Sinä johdat heidät läpi koko ruokailun, jättämättä heitä 
hetkeksikään huomiotta. Tältä asiakkaasta pitäisi tuntua ravintolassa.

Maître- Hovimestari, eli tämän talon maisteri, on tyypillisesti täynnä 
optimismia, täynnä energiaa ja hänen yksityiskohtien huomiointinsa on 
virheetöntä. Olipa kyse sitten ruokatuntemuksesta tai sosiaalisista taidois-
ta, hänen täytyy jatkuvasti pyrkiä ylittämään odotukset. Kuule parhaalta 
mitä hyvä palvelu on ja kuinka sitä voi oppia?

Gerhard Retterin tie on johdattanut hänet menestyväksi ja kuuluisaksi 
hovimestariksi ja sommelieriksi: hän suoritti ruokataiteen ja palvelun 
ohjelman korkeamman gastronomian yliopiostossa Bad Gleinvhenber- 
gissä, Itävallassa. Tämän jälkeen hän työskenteli Eckart Witzigmannille 
Auberginessa*** Münchenissä ennen kuin siirtyi Fredy Giradetiin*** in 
Crissieriin, Sveitsiin, ja Gordon Ramsaylle*** Lontooseen. Hän palasi 
takaisin Itävaltaan työskentelemään vielä kerran Heinz Hannerille** Mayer- 
lingiin lähelle Wieniä ennen kuin hänen tiensä vei hänet Saksan kuuluisim- 
paan luksus-hotelliin Adloniin, Berliiniin. Maaliskuusta 2009 hän on johta-
nut omaa ravintolaansa Zur Fischerklause www.fischerklause- luetjensee.de 
Lütjenseessä lähellä Hampuria.

Partnereidensa kera hän avasi hiljattain viinibaarin CORDOBAR- 
Deutsch-Österreichische Weinbar www.cordobar.net Berliiniin. Viinibaari 
avattiin Syyskuussa 2013.

Gerdard on palkittu useasti Vuoden Hovimestari kilpailuissa sekä Itävallas-
sa että Saksassa.

MICHAEL WHITEMAN (BAUM & WHITEMAN - Founder)

Trendit, uudet bisnesmallit 2016 ja siitä eteenpäin

Maailma muuttuu nopeasti ja niin myös kuluttajatarpeet. Mitkä ovat ravinto-
la-alan trendit 2016 ja sitä radikaalisti ravisuttavat muutokset? ‘Fast-casual’ – 
vallankumous. Nämä huippukokkien gourmet-inspiroidut, mutta erittäin 
edulliset ruokaketjut kuten Chipotle ja Panera Bread jyräävät kulovalkean 
tavoin. Inspiroidu ja innostu uusista business-mahdollisuuksista!

Michael Whiteman on alan tunnetuin ruoka- ja ravintolatrendien analysoija. 
Hän on myös arvostettu ravintola-alan konsultti ja kansainvälisten huippuho-
telliketjujen neuvonantaja.

Hänen yrityksenä Baum & Whiteman on luonut kaksi maailman tuottavinta 
ravintolaa: 1. The Rainbow Room – New Yorkin Rockefeller Centerin katolla, 
2. Windows on the World, mikä oli entisen World Trade Centerin katolla. 
Hän on myös luonut maailman kolme ensimmäistä Food Courtia, tuottanut 
viisi kolmen Michelin-tähden ravintolaa, luonut hotellikonsepteja mm. 
Starwoodille, Taj -hotelleille, Raffles Hotel -ryhmälle sekä Regent -hotel-
leille.



BANJO HARRIS PLANE (ATTICA – Sommelier, Restaurant Manager)

”Vuoden Sommelieeri” (2012, Gourmet Traveller), Nro 1 ”Australian Paras 
Sommelieeri” (2014)

Viinien tulevaisuus ravintoloissa.

Sommelieerit ovat tärkeässä asemassa ravintoloissa. Viinien roolin 
ymmärtäminen ja parhaiden viinien valitseminen, ottaen huomioon paitsi 
viinitilan maineen, myös viinin hinta-laatu suhteen eivät ole helppoja 
tehtäviä.

Banjo on uraa uurtava sommerlieeri. Hän on vannoutunut vastuullisen 
viininviljelyn puolestapuhuja, keskittyen Australian kehittyvään viinialaan 
ja maukkaisiin viineihin.

Hän kasvoi viinien ympäröimänä, Coonawarran viinitarhoilla ja vanhempi- 
ensa useiden ravintoloiden viinikellareiden äärellä. Nämä lähtökohdat 
loivat hänelle todellisen etulyöntiaseman viinien roolin ymmärtämiseen 
osana ravintolabisnestä. Vietettyään aikaa Lontoossa ja muutamissa 
Sydneyn huippuravintoloissa, hän muutti Melbourneen vuonna 2011 ja on 
siitä lähtien toiminut ravintolajohtajana kansainvälisesti arvostetussa 
Atticassa.

Vuonna 2012 Banjo sai kunnioitetun tunnustuksen Gourmet Travellerin 
”Vuoden Sommelieeri” (Sommelier of the Year) tittelin myötä. Vuonna 
2014 hän voitti erittäin kovatasoisen kilpailun tittelillä ”Australian Paras 
Sommelieeri” (Best Sommelier in Australia) ja kilpailee vuoden 2015 
loppupuolella ”Aasian Paras Sommelieeri” (Best Sommelier in Asia) 
-kilpailussa. Lokakuussa 2015 Banjo matkustaa Lontooseen suorittaakseen 
Mestari Sommelieerin kokeen (Master Somelier’s examination) tullakseen 
yhdeksi kolmesta ainoasta kyseisen tittelin Australiassa saaneista somme-
lieereistä.

JAAKKO SORSA (Finds - Executive Che)

Aikaansa edellä.

Kuinka jalkauttaa uusi ruokatrendi ja järkevästi sopeuttaa sitä paikallis- 
markkinoille? Jaakko Sorsa on ollut alusta lähtien mukana luomassa 
ensimmäistä Nordic-ravintolaa Hong Kongiin. Uusi ravintolakonsepti on 
hetken päästä vanha. Kuinka ylläpitää mielenkiintoa yleisölle? Kuinka 
pysyä pinnalla ja jatkaa menestystä vielä 10 vuodenkin jälkeen?

Jaakko nykäistiin Hong Kongiin suoraan Helsingistä, missä hän oli 
auttamassa kahden Michelin tähden ravintolan Chez Dominiquen 
menestyksen luomisessa. 10 vuotta hän oli myös tiimissä, joka valmisti 
valtiovierailuiden illalliset presidentinlinnassa ja työskenteli yksityisenä 
keittiömestarina Nokian ylimmälle johdolle. Hiljattain Jaakko kutsuttiin 
Tokioon kokkaamaan suomalainen illallinen japanilaisista raaka-aineista 
Japanin prinsessalle. Jaakon edelliset ‘prinsessakokemukset’ tulevat 
yksityisillallisista Ruotsin ja Saudi-Arabian prinsessoille.

Jaakko on ollut mukana FINDS:ssa sen ensimmäisestä päivästä lähtien. 
Hänen luovuutensa ja luontainen halunsa jakaa Pohjoismaista elämäntyyliä 
sekä nykyaikaista Pohjois-Eurooppalaista ruokaa, ovat edelleen veto-
voimana FINDS -brändille. Jaakko on valittu myös Disciple Escoffier 
järjestön Hong Kongin presidentiksi, hän on ollut mukana useissa TV 
ohjelmissa ja on kirjoittanut SCAPAS DINING reseptikirjan mikä valittiin 
ehdolle Le Cordon Bleu World Food Media Awards:hin.



VLADIMIR MUKHIN (WHITE RABBIT MOSCOW – Executive Chef)

# 23 Maailman parhaiden ravintoloiden listalla.

Venäläisen keittiön tulevaisuus.

Vladimir Mukhin edustaa Venäläisen keittiön uutta aaltoa. Hän tinkimättä 
keskittyy paikallisiin kausituotteisiin, moderneihin tekniikoihin ja etsii uusia 
yhdistelmiä. Vladimir Mukhin on yksi mielenkiintoisimmista uuden 
venäläisen keittiön edustajista. Hänelle ruokamaailmansa on tutkimusretki, 
jonka löytöjä hän maustaa uusimpien ruokatrendien vivahteilla. Hänen 
tavoitteenaan on myös vahvasti saada uutta venäläistä keittiötä tunnetuksi 
maailmalla.

Vladimir Mukhin on kokki jo viidessä sukupolvessa. Hän aloitti uransa 12 
-vuotiaana ravintolassa jossa hänen isänsä toimi keittiömestarina. 2004 hän 
valmistui Plekhanov kauppakorkeakoulusta, pääaineenaan “engineer-tech- 
nologist of public catering”. Vladimir on suorittanut työharjoitteluja legend-
aarisissa ravintoloissa kuten: Belgrad, Kitai Gorod, Nostalgie and Café 
Pushkin.

Vuonna 2000 Vladimir liittyi ravintola Red Squar 1:in tiimiin, jota johti 
kuuluisa keittiömestari Alexander Filin, President of the National Guild of 
Chefs. Yhdessä he avasivat Bulosnaya Cafen vuonna 2003, ja vuotta 
myöhemmin Vladimir johti sen keittiötä tullen nuorimmaksi kansallisen 
kokkikillan keittiömestariksi. Mukhin oli ensimmäinen keittiömestari koskaan 
Venäjän uuden keittiön aikakauden historiassa, joka kiersi ravintoloita 
Ranskassa. Yhdessä ranskalaisen huippukokin Christian Etiennen kanssa he 
järjestivat “Venäläinen Joulu”- aiheisen gaalaillallisen Etiennen ravintolassa.

Johtavana keittiömestarina Mukhin on avannut ravintolat: Zhitnaya 10 ja 
Windsor. Hän on kouluttautunut mm. seuraavissa maailman huippuravin- 
toloissa: La Barone (Ranska), El Celler de Can Roca (Espanja), Khajimi 
(Japani), Can Gobany (Espanja).

Vuodesta 2012 Vladimir on ollut Moskovalaisen White Rabbit ravintolan 
keittiömestari, joka listattiin tänä vuonna sijalle # 23 Maailman parhaiden 
ravintoloiden listalla.

CHRISTIAN PUGLISI (RELÆ – Co-Owner)

Kestävä kehitys palkinnon voittaja 2015 Maailman parhaat ravintolat kisassa.
1 Michelin tähti. Sijalla 45 Maailman parhaiden ravintoloiden listalla.

Ympäristön muuttaminen ruoan avulla.

Maailman ainoa “luomusertifioitu” Michelin tähtiravintola Relæ, pitää 
pintansa siinä, että suurin mahdollinen huomio on annettu jokaiseen 
askeleeseen raaka-aineiden hankinnassa sekä niiden valmistamisessa. 
Christian on perustanut Relæn vuonna 2010 yhdessä Kim Rossen kanssa ja 
kestävä kehitys on konseptin selkäranka. Yli 90% ravintolan raaka-aineista 
tulee tuottajilta, jotka käyttävät täysin luonnonmukaisia tuotantome-
netelmiä. Relaen yksinkertainen estetiikka on yhdistetty ravintolan kokonais-
valtaiseen ajattelumaailmaan: pöydät ja tuolit ovat kierrätettyjä, valot LED, 
kokkaaminen tapahtuu induktiolla, paikallishankinta tapahtuu polkupyörillä. 
Lisäksi ravintola tekee yhteistyötä paikallisen yhteisökeskuksen ja taimitar-
hojen kanssa jakaen kaiken ruokajätteen kompostointiin. Tiimi auttaa 
kehittämään terveellisiä reseptejä paikallisille kouluille ja tarjoaa neljä 
vuoden mittaista harjoittelupaikkaa, josta maksetaan täysi palkka, paikallis-
ille kulinaariopiskelijoille.

Rene Redzepillä on epäilemättä ollut suuri vaikutus keittiömestari Puglisiin, 
joka syntyi Italiassa ja kasvoi Tanskassa, Relaella on kuitenkin rennompi ote 
kokonaisuuteen. Ruoka edustaa uutta New Nordic -tyyliä missä näkyy 
vivahteena italialainen tausta sekä opit El Bullista Espanjasta.



YVES LE LAY 

Hyvän henkilökunnan löytämisen haaste!

TV:n ohjelmien kokit puhtaanvalkoisissa takeissaan ja kiiltävissä 
keittiöissään antavat helposti väärän kuvan itse alasta. Todellisuudessa 
vaaditaan vuosia raakaa aherrusta ennen todelliseksi keittiömestariksi 
tuloa, ja matkan varrella on odotettavissa kovia takaiskuja. Jopa jo niille 
paremmille. Kulinaariuran rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja huip-
pukestävyyttä. Aloitteleva kokki kokee matkalla monta myrskyä. Mutta 
vaihtoehtoja ei ole. Tämä on ainoa tapa tulla hyväksi.

Tämän päivän valtava kysyntä kokeille on luonut syvän kuilun ammatti- 
taitoisille, kunnon koulutuksen käyneelle väelle. Mikä on ratkaisu?

Yves on työskennellyt ikonisissa gastronomiakohteissa kuten: 2* Michelin 
-tähden Domaine de Châteauvieux Sveitsissä, Relais & Châteaux Falsled 
Kro ja ravintola Herman & Søllerød Kro Tanskassa. Molemmat 1* Michelin 
-tähden ravintoloita Kööpenhaminassa. Myöhemmin johdettuaan keittiötä 
Moskovan mahtavimpiin kuuluvassa Strelka ravintolassa, Yves muutti 
Pädasten kartanon pääkokiksi Muhu saarelle Viroon.

32 -vuotias Yves on kehittänyt omintakeisen tyylin mikä syventyy vahvoihin 
skandinaavisiin juuriin ja ranskalaiseen taustaan. Lopputuloksena on 
innovatiivinen tuote klassisella pohjalla. Yvesin ruoanlaiton intohimo 
pohjautuu pitkälti kauden raaka-aineiden sanelemaan, siihen kieleen mitä 
puhutaan, mitä mielenkiintoisimpien maailmalta tulleiden ideoiden kautta.


