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Douglas – Blomsterkungens egen mästerkock 

En mormor med passion för mat, en flytt över ett världshav 

och jobb hos en av världens mest nyskapande restauranger.  

Det är några av stegen på vägen som lett Douglas Rudd 

Vila till jobbet som kock på nystartade 

förskolan Blomsterkungen i Hässelby 

villastad. 

– Mat är min passion och jag ser 

köket som en del av omsorgen. Här är 

barnen riktiga assistenter, de får prova 

på att laga mat från grunden, lära sig 

och utforska. 

 

När Douglas växte upp i Cuba på 60- och 70-talet 

hade han bara två intressen. 

– Det ena var havet. Det andra var mormor 

och hennes kök. Hon kom från norra Spanien 

och lagade traditionell nordspansk mat. Redan 

som liten försökte jag hjälpa mormor i köket, 

hacka mat och panera fisk. Jag blev förälskad i 

konsten att laga mat! 

Med en advokat som mamma och en pilot 

som pappa hade Douglas en priviligierad 

uppväxt på Cuba. Ju äldre han blev desto mer 

kritisk blev han till det politiska systemet. Efter 

att ha läst till ljussättare på teater och jobbat 

med Cullbergbalettens uppsättning i Havanna 

såg han en möjlighet att ta sig till Sverige för att 

söka asyl 1992. 

– Jag såg att det fanns goda arbetschanser för 
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kockar i Sverige. Samtidigt som jag pluggade 

svenska läste jag till kock. Det var mitt kall! 

 

Ett av världens mest kända kök 

Några år följde sedan i Sverige med arbete 

på restauranger som Sheraton och Melanders 

fisk. 1999 träffade han sin fru och de flyttade till 

Barcelona lockade av trenden med katalansk 

mat. Douglas fick jobb på världskända El Bulli 

– en av få resturanger med tre stjärnor i Guide 

Michelin. 

– Det var spännande att få lära sig nya 

koncept för mat – matlagning i framkant och 

ständigt under utveckling. 

 

Ekologisk mat lagad från grunden 

Efter en flytt tillbaka till släkten i Sverige föreslog 

Douglas fru att han skulle söka till förskolan. 

Nu med två unga döttrar ville han få mer tid 

med familjen och sedan augusti har han arbetat 

på förskolan Blomsterkungen. 

– Jag insåg direkt att köket måste vara en 

del av läroplanen! Och jag älskar att umgås 

med barnen. De får turas om att laga mat med 

mig, lära sig enkla moment och kökshygien. 

Samtidigt får de prova saker och experimentera. 

Douglas brinner för ekologisk mat, 50 

% ekologiska råvaror är målet på förskolan. 

På så sätt är maten så giftfri som möjligt för 

barnen och miljön blir bättre. För att ha råd 

med ekologiska varor är Douglas tips att baka 

från grunden, laga vegetariskt ofta och att välja 

säsongsvaror. 

– Allt i köket gör jag från grunden. Jag gör 

egna fonder, bakar eget bröd och rullar egna 

köttbullar! Ingen mat kommer från halvfabrikat. 

Det tar tid, men smaken blir så mycket bättre 

och jag vet vad maten innehåller. När barnen 

tackar för maten så smälter hjärtat. Då är det 

värt allt extra arbete. 


