
41 2014

en gång i tiden kunde tareq taylor inget om odling men allt om mat-
lagning. Nu har han lärt sig hur man driver upp betor, sallad och kål och 

gör matprogram åt BBC när han inte är på sitt kafé i Malmö. 

Tareq Taylor
Den vakna kocken

Text: LISA ISING Foto: PERNILLA BERGDAHL

 entusiasmen går inte att ta miste på: 
 – Kolla, mangolden blommar. Man kan 
göra kapris av knopparna!

Det är tidig förmiddag och Tareq Taylor är 
hemma i Slottsträdgårdens kafé i Malmö på 
blixtvisit mellan sina tv-engagemang. I skör-
detid är där som vackrast. Platsen dignar av 
solrosor, perenner och allt som mognar.

Morgonens arbete i grönsakslandet är 
igång sedan länge. Trädgårdsmästaren John 
Taylor, namne och kollega från Trädgårds-
onsdag, nickar bekant. Det behövs inga stora 

gester. Efter fyra säsonger och hundra pro-
gram med den populära serien känner de 
varandra väl. 

Just nu är det kål som fascinerar Tareq 
mest. Han vill tvätta bort kollektiva skol-
minnen av sönderkokt blomkål. Väcka in-
tresse hos folk för denna goda grönsak och 
visa på välsmakande alternativ. Men så 
mycket kåltäppa och slottsträdgård har det 
inte hunnit bli på sistone. Han spelar in 
en nordisk matserie – Nordic Cookery – för 
BBC. Ett tidsödande jobb. De första åtta 
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Spritbönor och 
ärtor i sina skidor. 

En solros som 
heter duga!

Slottsträdgårdens  kafé 
har rejäla odlingar. Här är 

det rödbetornas tur att 
hamna på menyn.    



42 43 2014  2014

Detta är tareq
Namn: Tareq Frank Daoudi Taylor.
Ålder: 44 år.   
Yrke: Kock och krögare. 
Familj: Hustrun Stina och dottern 
Ellen. 
Bor: I villa i Lomma.
Driver: Slottsträdgårdens kafé  
i Malmö. 
Aktuell med: Tv-serien Nordic  
Cookery i BBC och Trädgårds-
onsdag i SVT.
Brinner för: Ekologisk och närodlad 
mat. 
Enkelt matknep: Tänker alltid  
i färger och på hur maten ser ut. 
Ofta kan det mesta se aptitretan-
de ut, dekorerat och smaksatt 
med tunt skivade, råa grönsaker, 
färska örter och varför inte ätbara 
blommor?
Första matminnet: Pappas pales-
tinska äggröra med svartpeppar 
och paprika.

 programmen har haft premiär och tolv är 
under inspelning. 

– Jag är avundsjuk på mig själv! skojar 
han. 

Det har till exempel blivit björnfilé i Jokk-
mokk, krabbfiske i norska Bergen, åländska 
rullader och skaldjur på Bornholm. Ofta  
lagar Tareq maten utomhus – något alla pro-
gram av Trädgårdsonsdag gett honom rutin 
på. Det är snabba puckar och primitiva vill-
kor: en kokplatta och en skärbräda under 
bar himmel. 

– Det har varit fantastiskt. Tänk att få dyka 
i norska fjordar, flyga helikopter över Sarek 
och dra foreller tillsammans med samiska 
fiskare. Helt sjukt, säger Tareq.

Ursprungligen trodde nästan ingen på 
konceptet med nordisk mat för BBC. Nor-
den, vadå? Men tillsammans med produ-
centen Anders Eklund kom så chansen att 
lägga fram programidén i London. De fick 
en halvtimme på sig och BBC tände direkt. 

Ändå har projektet inneburit stora risker 
och satsningar i både tid och pengar. De har 
inte glidit på någon räkmacka, men riskerna 
har gett utdelning. 116 länder har hittills 
köpt in serien Nordic Cookery och den kan 
därmed ses av hela 82 miljoner (!) tittare.

Kokkonstens Zlatan
Tareq fyller snart 45 men ger intryck av en 
leksugen pojke. Man kan förledas att tro att 
allt han gör är lätt och roligt och att han haft 
massvis med tur. Men skenet bedrar. Han är 
en stenhårt arbetande yrkesman med 25 års 
erfarenhet som kock. De senaste tv-fram-
gångarna är resultatet av mycket slit och  
egna investeringar. Så har det alltid varit. 

– För den som driver eget i restaurang-
världen innebär tolv timmars arbetsdag  
bara halvtid. Man måste ge allt, säger han. 

Tareq kallas ibland för Sveriges Jamie  
Oliver, de är lika energiska och har samma 
entusiastiska sätt. Men Zlatan är en minst 
lika användbar parallell. Båda representerar 
det multikulturella Malmö och båda har  
skapat något stort och eget med revanschen 
som drivkraft. De har blivit viktiga förebil-
der för alla barn som känner sig utanför,  
för alla de som inte passar in. 

Medan Zlatan fann fotbollen hittade  

Tareq matlagningen. Han växte upp med en 
palestinsk pappa, en svensk, bohemisk 
mamma och brittiskt konservativa morför-
äldrar. Långt upp i högstadiet var han den 
mobbade ”Tabbe”, losern. Köket blev hans 
räddning och det var där han hittade sin 
identitet. Efter tre år som kock i SVT:s barn-
program Sommarlov har han fått en särskild 
plats i många barns hjärtan. Han har visat 
att mat är roligt och coolt. Men det har som 
sagt inte alltid varit särskilt enkelt och han 
har inte fått något gratis. 

–  ”Never give up” var en hälsningsfras jag 
hade i mobilen under flera år. De orden har 
ofta hjälpt mig, säger Tareq. 

I fjol debuterade han som sommarpratare 
i radion. Då fick lyssnarna lära känna en an-
nan sida av den spexande trädgårdskocken. 
Han berättade om sin fru Stinas pisksnärt-
skada och hur de fått kämpa för att åter- 
erövra en fungerande vardag. Never give up. 

Från strippsylta till trädgårdskock
Tareq har gång på gång börjat om och på 
nytt. Han har jobbat på fina restauranger, 
kamouflerade stripteasesyltor, slott och her-
resäten, japanskt, danskt, kvarterskrogar … 
Ett antal gånger har han startat egen restau-
rang, varit nära ruinens brant eller hamnat 
på matexperternas topplistor. Det har san-
nerligen rört på sig.

När han fick tips om Slottsträdgårdens  
kafé hade han kommit till vägs ände med 
gourmetkrogen Trappa  ner, i Malmö, och 
kastat in handduken där.

– Jag var arbetslös, pank och förvirrad.  
Tv-kanalen där jag gjorde lokala matpro-
gram hade gått i konkurs. Att börja om med 
mackor och en kaffemaskin var helt rätt för 
mig. Platsen var helt fantastisk efter alla  
slitiga år i restaurangkök, ler Tareq. 

Lite senare kom erbjudandet om en audi-
tion som kock i ett nytt program, Trädgårds-
fredag (som det hette då). Bitarna föll på 
plats, en efter en: Slottsträdgården, odling, 
grönsaker, råvaror. Inte alldeles i början, 
men snart.

– Själv visste  jag ingenting om hur man 
driver upp grönsaker. Privat var jag en ce-
mentmarodör som ville stensätta min egen 
trädgård. Men när vi spelade in den första 

 Privat var jag en cementmarodör som ville 
stensätta min trädgård. Jag visste ingenting 
om hur man driver upp grönsaker. 

” 
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1.   Trädgården som nyttjas i inspelningen 
av programmet Trädgårdsonsdag har 
inte bara rum för ätbara ting. Där finns 
också plats för ren och skär skönhet, 
som ymniga bestånd dahlior med 
tagetes framför. 

2.   Krasse är vacker, användbar och god. 
3.   Flera nyanser av grönt och vinrött:    

rödbetor, rabarber  och mangold. 
4.   Odlingarna vid kaféet sköts av träd-

gårdsmästare John Taylor – även han 
är med i Trädgårdsonsdag på SVT.

5.   ”Allt som går att äta, ska ätas”   
– det är Tareq Taylors devis.

6.    Ett riktigt kålhuvud – och ett kålblad      
som solskydd. 

7.   Inspelningarna av Trädgårdsonsdag 
sker under primitiva förhållanden.  

8.   Skyltarna är till för besökarna. Fast så   
har det inte alltid varit. För några år   
sedan kunde Tareq det mesta om vil-  
da växter, men ingenting om odling.  

Rabarbern blir 
en klassisk paj 
med vaniljsås. 
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BÖCKer OM OCH MeD 
tareq taYLOr
Om mat och kärlek 
(Ica Bokförlag, 2011) 
Sylta, safta och lägg in 
(Ica Bokförlag, 2012)
Klassiker (Ica Bokförlag, 2012
Blomstrande gott 
(TMG Öresund, 2012)
Texten i den första boken står 
Petra Öhlin Lindeheim för, medan 
Tareqs fru Stina Taylor har skrivit 
de övriga.

 tareqS 
SOMMarPrOGraM

Gå in på sr.se och sök upp 
”Sommarpratare 2013”. 

Scrolla ner till 
den 18 juli och lyssna 

på Tareqs 
livsberättelse. 

säsongen av programmet i Mandelmanns 
Trädgårdar på Österlen insåg jag vad odling 
betyder, säger Tareq.

Allt som går att äta, ska ätas
Tareq hade redan som barn lärt sig mycket 
om vilda växter. Han hade länge plockat 
ogräs och använt i sin matlagning. Men det 
här var något helt annat.

– Tänk att få ta upp jordärtskockor direkt 
ur marken. Som att gräva guld – vilken grej!

Trädgårdsprogrammen har satt tydliga 
spår, både i hans matlagning och i villan 
i Lomma. Hemma är stenläggningen borta 
för länge sedan. Mellan alla tv-program 
ägnade Tareq sommaren åt att anlägga en 
stor köksträdgård på tomten, med ett utekök 
med spis och kyl bland bönställningar och 
odlingsbäddar. 

Hemmaprojektet ska utmynna i en bok 

om mötet mellan mat och trädgård. Även 
BBC-serien kommer i bokform. Och så gör 
han ett gästspel i den populära serien Histo-
rieätarna på SVT.  

– Mat ska vara pigg, färsk och fräsch – och 
så ska man äta allt, både på djur och grön-
saker. Det är ett modernt jävla oskick att 
slänga bort vissa delar, dundrar Tareq och 
det blixtrar i de annars ständigt glada ögo-
nen.

Han håller fram blomkålen han fi skade 
upp i Slottsträdgårdens odling och bryter av 
en bit:

– Ett blomkålsträd. Perfekt ny banklogga 
istället för den där eken, tipsar han.
Ögonen ler igen. Tråkiga och allvarliga saker 
blir alltid bättre med humor. 

Jylland och tv-kamerorna väntar och Tareq 
tar farväl av sitt populära kafé – för denna 
gång. �

tänk att få ta upp jordärtskockor direkt ur 
marken. Som att gräva guld – vilken grej!” 
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Kaféets odling liknar en 
äkta fransk potager (köks-
trädgård), där ätbart blan-
das med blommande
– skönhet och föda i ett!

Slottsträdgårdens kafé 
ligger mitt i Malmö och är 
sommartid en populär 
mötesplats.

Den vackra krondillen 
vajar långt mer 

än meterhög.


