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”ALLE FORTJENER

AT SPISE GODT”
Jeg synes vi skal elske
sæsonen vi er i og glæde os
til de fristelser, der kommer
med næste sæson

Den danske madscene handler ikke kun om modpolerne
”færdigretter” og ”gastronomi”. Den handler mest
af alt om at få madfilosofien ned på jorden, hvor alle
kan være med og spise godt, mener mesterkokken
Claus Holm, der gerne ser at både hjemløse, studerende
og velhavere får gode smagsoplevelser.
Af Gitte Holm

Da Claus Holm var barn, brugte han hver
søndag med hele familien hos sin mormor
og morfar og disse søndage handlede langt
hen ad vejen om mad.
”Dengang syntes jeg det var aldeles
irriterende, at vi skulle derud hver eneste
søndag, men nu ville jeg ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage. Når vi kom om morgenen var der hjemmebagte kanelsnegle,
senere blev der serveret lun frokost lavet
fra bunden og om aftenen var der dækket
op med smørrebrød i alle afskygninger. Det
var sgu hyggeligt, men det irriterer mig, at
jeg ikke satte større pris på det dengang.
Vi burde alle lære at sætte os ned og være
sammen omkring bordet. Det synes jeg
ikke vi er gode nok til længere. Vores madkultur er ved at forsvinde,” siger kokken
Claus Holm.
Netop madkultur og madvaner er noget,
der ligger Claus Holm meget nært. Derfor
er han gået sammen med COOP i et samarbejde om at ændre danskernes madvaner og
kulturen omkring maden.

”Det handler ikke om, at vi alle skal vide
noget om gastronomi og spise 100 % økologisk. Det handler om at få smagen og
maden ned i øjenhøjde, så alle kan være
med og have en holdning til mad. Møder
jeg en person, der elsker frysepizza, vil jeg
ikke dømme vedkommende – jeg vil hellere
inspirere til, at man tilføjer lidt kål, rucola
eller andet lækkert til sin frysepizza,” siger
Claus Holm.

Måltider med de hjemløse

Claus Holm indrømmer gerne, at han førhen
kunne være en arrogant madsnob. Jovist
sætter han stadig pris på et besøg på Noma,
men han laver også hellere end gerne mad
sammen med en flok hjemløse – på deres
præmisser, vel at mærke.
”Hvem bestemmer, hvad der er godt? For de

måde ved at jeg skulle finde en smag, der
var anderledes, men som stadig havde den
fylde jeg kendte fra smør og sovs. Jeg legede
løs i køkkenet og fik masser af ros, fordi de
enkelte råvarer fik lov til at tale – og så tabte jeg mig oven i købet 16 kilo. Jeg holder
stadig fast i, at der ikke findes noget bedre
end en god sauce lavet på kærlighed, magi
og smør, men hvis du tænker lidt sundere i
forhold til de andre ting, du spiser, går det
også nok med en god sauce,” fortæller Claus
Holm.
Spørger man ham, handler sundhed
ikke om at nægte sig selv noget og ej heller
om at tælle kalorier. Det handler at nyde
med måde og spise mad af høj kvalitet.
”Der er gået alt for meget discount i dagligvareindustrien og vi tænker alt for meget
på om maden er billig. Men vi skal huske
på, at kvalitet mætter. Køber du en hakkebøf
på dåse, bliver du ikke særlig mæt, men du
får en hel anden mæthedsfornemmelse og
lykkefølelse, hvis du laver den selv. Får vi
mere intensitet og smag ind i maden, bliver
vi også mere mætte – og så spiser vi naturligvis heller ikke så meget.”

hjemløse handler det om at de bliver mætte
og jeg skal ikke gøre mig til dommer for,
hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg synes
det er smukt, når nogen byder på mad og
så skal man jo heller ikke glemme, at hele
måltidsseancen betyder noget. En gang
fik jeg ristede knækpølser, ketchup varmet
med løg og en bajer til at skylle ned med.
En anden gang var jeg selv med i køkkenet.
Det var ikke så vigtigt hvad vi spiste, men at
vi var sammen og udvekslede historier. Og
sikke historier!”

Feinschmeckeri fra Fakta

Om et par timer tager Claus Holm til
Kastrup, hvor han skal kokkerere lækker
mad fra Fakta for en flok heldige vindere af
en konkurrence. Menuen står på letrøgede
foreller med skyr, rygeost og dild serveret
med rugbrødskiks og kapers til forret, en
oksefilet med balsamicobagte løg, kartofler,
februarkål og skysovs til hovedret samt en
kage med marcipan, hvid chokolade, nødder og passionsfrugt til dessert. Igen handler
det om at få maden ned i øjenhøjde, for mad
fra Fakta kan sagtens blive til en spændende
spiseoplevelse, mener han.
”Man kan lave meget lækker mad
med ganske simple råvarer. For de fleste
mennesker tror jeg dels det handler om,
at man ikke har tiden til det, ligesom det
også handler om manglende inspiration.
Jeg tror ikke danskerne har mistet kreativiteten, men igen skal vi have maden ned
i øjenhøjde – både i supermarkederne og i
diverse madprogrammer på tv. Danskerne
skal inspireres til at bruge råvarerne på en
spændende måde og så skal de ikke kede
sig, når de handler ind.”

i. Jeg tror det er vigtigt, at vi tager økologien i et tempo, hvor vi kan følge med og
nu handler det heldigvis ikke så meget om
prisen længere,” fortæller han.
Hvorvidt maden er af høj kvalitet handler
for ham ikke kun om økologi men ligeså meget
om hvorvidt råvarerne er lokale og i sæson.
”Der findes næsten ikke noget bedre
end danske gulerødder i sæson. Jeg synes
vi skal elske sæsonen vi er i og glæde os
til de fristelser, der kommer med næste
sæson.”

Mere økologi, mere lokalt, mere sæson

Kvalitet mætter

For fem år siden spiste Claus Holm 20 %
økologisk og i dag spiser han 80 % økologisk.
”Ligesom mange andre danskere er jeg
også på vej til at blive mere økologisk. Jeg
køber altid æg, smør og mælk der er økologisk, fordi jeg synes det giver en markant
bedre smagsoplevelse, men når det kommer
til kyllinger, så kan jeg ikke smage forskel
på, om det er en økologisk kylling eller en
stor fed frilandskylling, jeg sætter tænderne

Jo federe, jo bedre! Sådan lød Claus’ motto
tidligere, hvor fløde, smør og foie gras var
blandt de vigtigste ingredienser i hans køkken. Men da han i 2007 mødte sundhedseksperten Christian Bitz, blev der vendt op
og ned på tilgangen til mad.
”Christian spurgte, om jeg ville lave en
ugeplan for ham til Go’ Morgen Danmark
og jeg var mildest talt på hel bar bund.
Han fik mig til at tænke mad på en hel ny

Husk nydelsen

Da han var under uddannelse til kok skammede Claus Holm sig over de dage, hvor han
spiste høns i asparges i form af færdigretter.
”Jeg synes det var så godt, men jeg
skammede mig og det samme gjorde min
sambo, som også var kokkeelev men med
hang til paneret cordon bleu. Men det er
dumt at skamme sig, for man skal også
have lov til at spise de ting, der vækker
minder og som får tænderne til at løbe i
vand. Uanset hvad det måtte være,” fortæller Claus og pointerer, at vi heller ikke må
glemme nydelsen, selv om vi gerne vil leve
sundt.
”Selv om jeg har fået flere sunde alternativer ind i madlavningen, har jeg heller
ikke lyst til at leve uden fløde og smør. Så
bliver livet bare for kedeligt. Derfor skejer
jeg hver søndag ud med sukkerbrunet kylling, skysovs, agurkesalat og remoulade.
Når jeg bliver gammel vil jeg nemlig ikke
ærgre mig over, at jeg ikke nød livet i fulde
drag,” afslutter Claus Holm.

