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Den danske chefkok Martin Nilsson-Møller er allerbedst kendt for hans fænomenale 

evne til at lave mad over åben ild samt fermentering. Han er skaberen af en dansk 

madfortælling om ilden og mennesket, og medskaber af den anmelderroste restaurant 

BASALT samt den nyåbnede restaurant SUKAIBA Copenhagen, der begge er 

beliggende på det ikoniske danske design hotel AC Hotel Bella Sky i København.  
 

Early Days 

Martin blev født i Ishøj i 1984, men flyttede senere til Karlslunde, hvor han færdiggjorde 

sin uddannelse. Han startede sin tidlige kulinariske karriere som elev på den to-

stjernede restaurant Kommandanten**. Siden fik han job på en anden københavnsk 

Michelin-restaurant, Paustian*, hvor han arbejdede for den legendariske danske 

chefkok Bo Bech. Derpå fulgte en spændende tid i Spanien, hvor han arbejdede hos 

Mugaritz**. Her udviklede Martin sin enestående sans for ekspressiv madlavning samt 

evnen til at kombinere sæsonens lokale råvarer på nye alternative måder. 
 

Kulinarisk karriere 

I begyndelsen af tyverne møder Martin den spanske kok Andoni Luis Aduriz, som han 

får mulighed for at arbejde sammen med på den to-stjernede michelin-restaurant 

Mugaritz** i San Sebastian, Spanien. Efter et indholdsrigt og inspirerende ophold 

vender Martin retur til Danmark og fortsætter sin kulinariske karriere som kok hos 

Restaurant Kiin Kiin*. Han fortsætter derefter sin gastronomiske rejse, blandt andet 

som souschef på Hotel D’Angleterre’s anmelderroste michelinrestaurant Marchal**, og 

opnår trods sin unge alder undervejs status som en velrenommeret og højt respekteret 

kok. Han inspirerer sine fagfæller med sin kreative og konstant søgende forarbejdning 

af lokale råvarer og mad over åben ild og, ikke mindst, fermentering. Selv ser han sig 

som en kunstnerisk ’madnørd’, hvis kreationer og nye ideer blot er et resultat af hans 

store forkærlighed for mad og det at glæde folk. 
 

Martins seneste udfordring er skabelsen af hidtil uset madkoncept til den nye celebre 

japanskinspirerede restaurant, SUKAIBA Copenhagen, der holder til på 23. etage på 

det designhotellet AC Hotel Bella Sky Copenhagen. Her kommer hans gastronomiske 

genistreger igen til udtryk i nye sammensætninger af unikke japanske retter og 

teknikker, alene ved brug af lokale og sæsonbetonede råvarer – og det til stor 

begejstring for alle de glade ’foodies’, der vælger at lægge vejen forbi Københavns 

sidste nye gastro hotspot.  
 

sukaiba.dk     

#sukaibacph 

http://www.sukaiba.dk/
https://www.instagram.com/sukaibacopenhagen/

