
Tausta uurides selgub, et varasemalt muuhulgas ka El Bullis 

praktiseerinud Butron on pikaajalise kogemusega magusa-

kokk ja samas üks nendest Hispaania uue laine tegijatest,

kellele ei ole võõrad uuenduslikud töövõtted, molekulaar-

gastronoomia ja ülimalt liberaalne maitsetega mängimine.

Kriitikutel restorani suhtes kiidusõnadest puudu ei tule.

Selge, et desserdid ei jäta kedagi külmaks – probleem ta-

vapärases restoranimaailmas kipub olema pigem vähene 

tähelepanu nende suhtes. Nii arvab Espai Sucre (vabatõl-

kes: suhkru ruum) asutaja ja peakokk Butron ja temaga

tuleb nõustuda. Liialt sageli leiab traditsiooniliselt õhtu-

söögi lõpetuseks enda eest crème brûlée, sooja šoko-

laadikoogi, pavlova, hooaja marjakoogi või muu tuntud

maiuse. Mitte et traditsiooniline halb oleks, kuid kas täpi-

ke i-le peab olema niivõrd tavaline? 

Mõte, et terve õhtusöök võiks koosneda ”dessertidest” ja

viis käiku järjest saab nautida ”magusat”, tundub ülimalt

paeluv. Ja tuleb tõdeda, et ma ei ole nii väga suur ma-

gusasõber. Jutumärgid tunduvad tollel hetkel omal kohal 

ja mööda Barcelona tänavaid restorani poole jalutades ei

oska ennast hästi ettegi valmistada ega tea, mis täpselt
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ootamas on. Eelinfoks uuritud vähene info on äratanud 

ootused ja ärevuse, mille kirjeldamiseks oma kaaslasele 

julgen vaid öelda, et seekord tuleb mind usaldada, kuid 

ma arvan, et see saab lõbus olema.

Restorani ootamatult tilluke ja modernne 20-kohali-

ne saal ja üks privaatruum neljateistkümnele tähen-

dab, et reserveeringu saamine viimaste aastate ühte 

uuenduslikumasse restorani nõuab ikka tibakese 

õnne. Meiegi saime reserveeringu lõpuks täiesti oo-

tamatult kaks nädalat enne reisile asumist proovides.

Õhtustajal on võimalik valida kahe degustatsioonimenüü 

vahel: 3-käiguline menu pequeno ja 5-käiguline menu

grande. Tasakaaluks on olemas ka menu salado ehk soo-

laste (või õigem oleks öelda soolased kombinatsioonis 

magusaga) menüü, milles on kuus erinevat rooga. De-

gustatsioonimenüüde igale käigule on lisatud sobiv vein. 

Ettekandjalt nõu küsides otsustame tellida väikese ja suu-

re menüü ja seekord soolase välja jätta. Küllap on hinnan-

gu aluseks meie põhjamaiselt tilluke kehaehitus...

Õhtusöögi alguseks serveeritud klaasike astit kõditab mõ-

nusalt ja valmistab ette esimeseks maitseplahvatuseks. 

Lauale asetatud rohelise õuna supp sidruni verberana ja 

vürtsika jogurtijäätisega on tsitruseline ning värske. Ei 

oleks patt seda igal hommikul äratuseks nautida, et päe-

vane vitamiininorm täis saada. Üllatavalt on tunda kõik 

üksikud maitsed ja midagi ei jää varju. Supileemele lisaks 

on staariks ananassivaht, kuigi õigem on seda nimetada 

pigem õhuks ehk air. Termin ja tehnoloogia pärit kuulsa-

mast kuulsaima Ferran Adria köögist ülikergete ja puhta-

maitseliste õhuliste vahtude loomisel. Taldrikul näeb välja 

kui vahuturts vanniveel ja kaob suus märkamatult, jättes 

endast maha vaid selge maitse. Maagiline.

Ginger-ale supp, ananassi ja tarragoni sorbett ajab ka 

kaaslase näo naerule. Lisandina ingverivaht ja erkro-

helised kurgilõigud želees ning sorbeti all peidus ole-

vad huvitava tekstuuriga väikesed krõmpsuvad ana-

nassikuubikud. Tundub, et need on tulnud põhjali-

kust külmutusest. Vedelat lämmastikku äkki kellelegi?

Tavapärast õhtusööki on seni olnud lihtne meelde jätta, 

kuid nüüd jäävad tagantjärgi mõned mõtted ja emotsioo-

nid üsna häguseks, sest neid on palju.

Lauakaaslase roog nimega ”Lillelised maitsed” on juba 

keeruline maitsete segu. Punase veini želee tomati sorbe-

tiga, kõrval vaarikajäätis koos peenikeste metsmaasika-

vahukommidega ja lisaks punase hibiskuse kaste ning va-

niljegranita (vaniljemaitseline riivitud jää). Kõik see jätab 

meid ammulisui üksteisele otsa vaatama.

Minu virsikukreem nägi küll välja rohkem kui õhuline kuu-

bik helekollast nõudepesušvammi, kuid maitse oli võrratu 

– õhuline ja intensiivne. Kõrvale serveeritakse peekoni-

jäätis rohelise oliivi koogil. Kodust hõngu toob moodustis 

mustast leivast ja tumeda leiva jäätisest, kuid ainult se-

niks, kuni avastad selle kõrvalt šokolaadi-basiilikukreemi.

Õhtu arenedes saab ühtlasi kiirelt selgeks, et rooga-

de suurused ei ole sellised nagu tavapärastel restora-

nidessertidel. Tegu on täies mahus viiekäigulise õh-

tusöögiga, mis on üllatav ja köitev rännak, varem 

proovimata segu magusast ja hapukast, vürtsikast 

ja lillelisest – sealjuures tõhusalt kõhuruumi täitev.

Mõneti on sel hetkel kahju, et soolasest menüüst jäi 

roog proovimata, duck magret  kakaokoogi ja sid-

runiga või piimapõrsafilee sinepijäätise ning suit-

sutatud baklažaaniga jäävad oma järge ootama.

Nii visuaalselt kui tekstuurilt on söömine samuti üks 

mõnus suur üllatuste rada. Pilku taldrikule heites ei tea 

moodsas molekulaargastronoomia maailmas kunagi, kas 

suhu pistetav kreem on soolane või magus, kas kaaviar 



on lõhe või äkki hoopis melon või arbuus. Sama kehtib 

ka Espai Sucres. Üks nipp on restoraniköögis laitmatult 

käpas – proovid taldrikul asetsevaid osasid eraldi, on ”hu-

vitav”, proovid kõike koos, on ”imeliselt kokku sobiv”. 

Nii näiteks ka viimase käiguna lauale toodud trühvliõli 

koos õhulise minibrioche viilude, kreeka pähkli ja kakao 

”mullaga”. Ettekandja nimetas seda viimast ”cocoa-soil”,

millisena ta tõepoolest ka välja nägi. 

Iga käigu kõrvale maja poolt valitud klaas veini on samuti 

kiiduväärt õppetund Hispaania veinitootjate valikus. Näi-

teks Piamonte Moscato d’Asti, Tarragona Moscatel, Jerezi 

šerri ja üllatuslikult mustale lauale hiilinud 2001. aasta To-

kaji Aszu. Minu veidi kohkunud pärimise peale, et millest 

selline valik, naeratab kelner lustakalt ja teatab muigega: 

”No aga härra, see ei ole ju siit nii väga kaugel!” Õhtu ül-

latajaks kujuneb Penedesi piirkonna Gramona veinimaja 

vin de gel Gewürtztraminer. Ka kohver oli selle võrra koju 

sõites raskem.

Kartus, et kõht magustoitude järel tühjaks jääb, on asja-

tu. Võibolla isegi vastupidi, petite fours’i ajaks on mait-

semeeled ja kõhud juba piisavalt pommitada saanud, 

kuid ka see viimane nautlemise lõik annab ideesid, mil-

le kallale asuks ka koduköögis asjatades. Isiklikuks lem-

mikuks on jogurtimarshmallow musta pipraga. Taevalik.

Arve mis lauale toodi – tühine. Tühine, arvestades ainu-

laadset elamust ning võrdluseks fakt, et Eesti tipprestora-

nides saaks samas vääringus vast kolme inimese pearoad, 

Pariisis jätkuks aga heal juhul parema köögi eelroa tellimi-

seks. Menüüde ja hindade kohta leiab detailse informat-

siooni ka restorani koduleheküljelt.

Kui peaks otsima kogetus midagi, mis oli üheülbaline, 

siis mitmete roogade ”temperatuur” oli suhteliselt sar-

nane – korduvalt oli kas jäätist või sorbetti, soe oli pi-

gem toasoe kui aurav ning võib-olla saaks ka 5-käigu-

lise degustatsioonimenüü muuta näiteks 8-või 10-käi-

guliseks, pakkudes õhtustajale veelgi enam erinäolisi 

elamusi, kuid igat suutäit väiksema kogusena. Kõik 

need on aga pigem järgmise päeva uitmõtted, mitte 

häirivad tegurid. Järele mõeldes on see vast pigem ise-

kas soov, et oleks veelgi enam avastamist ja maitseid.

Järgmisel päeval Mercat Boqueria tagumises nurgas Kiosk 

Universalis (kes veel ei ole leidnud, siis otsige ka see söö-

gikoht kindlasti üles) grillitud sardiine ja hiidkrevette oo-

dates on nägu jätkuvalt naerul. Barcelona ja Hispaania on 

kahtlemata koht, kuhu tulla selleks, et süüa. Süüa palju ja 

hästi. Taldrikule maandunud krevetid, mis on suuremad 

kui keskmine Balti mere heeringas, üle kallatud küüslau-

gu-peterselli oliivõliga, mehine saiaviil kõrval – Hispaania 

köök oma parimas vormis ja lihtsuses. Magus ja mahlane. 

Üheti võiks öelda, et see ongi see õige – lihtne ja tradit-

siooniline, kuid teisalt on ka eelneva õhtu seiklus vahtude 

ja õhkude ning innovatsioonidega põnev. Traditsioon toe-

tab uuendusi, selles ei ole kahtlustki, ning mõlemast on 

toidunautlejale rõõmu.

Barcelonasse sattudes ei tasu piirduda ainult mandli-

maiuste või creme catalan’iga. Aadress nimega c/ Prince-

sa 53 tasub igal juhul üle vaadata.


