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Simon Malmberg, Misza Siwak och Anna Oknowska är trion bakom Kameleont Bistro och Café. Simon har arbetat både på kafé och restaurang tidigare liksom Misza som är erfaren kock
och barista. För Anna är arbetsrollen ny.
CECILIA LINDBERG

Mor och son gjorde verklighet av dröm
"Vi vill vara färgglada, lite mystiska och bjuda på en och annan förändring"
LUND. Efter 40 år som lärare sade Anna Oknowska
upp sig för att ta tag i sin dröm. I höstas öppnade
hon kafé tillsammans med sonen Simon Malmberg
och kocken Misza Siwak.
Anna Oknowska, tar en paus
när lugnet lagt sig efter lunchen i lokalen på Sockerkokaregatan.
– När jag började prata om
att öppna kafé blev jag varnad: det är otroligt mycket
slit, sade folk, berättar Anna.
Sonen Simon Malmberg
replikerar snabbt:
– Och de ju alldeles hade
rätt.
Båda skrattar medan de förser sig med varsin kopp kaffe
och slår sig ner vid ett av borden. Kocken Misza Siwak stökar i köket längre in i lokalen
DRÖMMEN HADE Anna haft
länge, trots att hon också
har gillat sitt jobb som lärare. Så när Simon som arbetat
i restaurangbranschen i
några år började prata om
att starta eget tillsammans
med kollegan Misza lyssnade Anna med ett extra öra.
Kanske kunde hon vara med
och stötta?

"Folk är nyﬁkna och
tycker det är
lite kul med
de polska
namnen på
rätterna"

– Men så efter ett tag så
tänkte jag att jag kanske
också ska jobba i kaféet.
Planerna började formas
och efter ett tag hittade de
lokalen på gamla Sockerbruksområdet som tidigare
var kontor med två våningar.
Efter månader av renovering och förberedelser för
att omvandla kontoret till
kafé öppnade de i november
2019.
IDÉN HAR VARIT ATT erbjuda
något saknas i Lund har och
därför satsade de på en meny med inslag av polska rätter och bakverk. Anna är
född i Polen och kom till
Lund i tonåren och även
Misza har polska rötter.
– Folk är nyﬁkna och tycker
det är lite kul med de polska
namnen på rätterna. De lär
sig att uttala dem och blir
stolta när de lär sig att säga
zurek och pulpeciki med

Sockerkokaregatan har fått ett kafé med polska inslag på menyn.

rätt accent, säger Simon
Malmberg.
Båda småpratar gärna
med gästerna och vill att atmosfären ska kännas öppen
och inbjudande.
– Men ibland får jag säga
till mamma att 'nu får du
sluta mingla och börja jobba', säger Simon med ett leende.

ROLLFÖRDELNINGEN ÄR inte
alltid tydlig, men klart är att
det är Misza som har hand
om köket och bakverken.
Anna och Simon syns mest
vid disken och ute i kaféet.
Läraruppdraget har Anna
inte velat släppa helt och
därför erbjuder hon också
läxhjälp på kaféet vid vissa
tillfällen.
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Dessutom har de arrangerat barnkafé ett par gånger.
Då plockar de fram leksaker
och böcker och en särskild
meny med pasta, köttbullar
och tomatsås serveras.
På sikt tänker de ha öppet
ett par kvällar i veckan och
inom kort räknar de med att
få tillståndet för att servera
öl och vin.

W Varför
namnet
Kameleont?
– Egentligen var det ett
missförstånd. Jag hade varit
på ett kafé i Krakow som jag
gillade mycket, som jag
trodde hette Kameleont,
men det visade sig vara fel,
förklarar Anna.
– Men Misza nappade på
namnet och vi vill ju ha en
meny som vi byter då och
då, vi vill vara färgglada, lite
mystiska och bjuda på en
och annan förändring. Så
det passar bra, säger hon.
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