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Mette – Har I lyst til et stykke ristet 

brød fra i går og lidt ost?

 Det er ged, ko og får, men den er 

stadig lidt for kold, for jeg havde glemt 

at tage den ud. Tager du et par kopper, 

så gør jeg klar… 

Nadja – Da jeg spurgte, om du ville 

være med i Reflexioner om Stjerner –  

som stjernekokken, der lavede en ret 

med stjerneanis – sagde du ja med 

det samme. Men du stillede også et 

spørgsmål tilbage. Du spurgte, hvordan 

jeg ville definere en stjernekok. For det 

havde du selv tænkt ret meget over. 

Hvad er det, du har tænkt på i den 

forbindelse?

Mette – Der er så mange kokke i 

 Danmark, der er virkelig dygtige og 

skarpe i deres køkkener. Men jeg 

mangler ofte et nærvær i tallerkenen 

og i glasset. 

 For mig er det måltidet, der er inter  

essant og ikke så meget, at jeg er en 

stjernekok, der står derude og fyrer den 

af og får 1000 kroner for det til sidst. 

 For mig handler det om oprigtighed 

og ærlighed. At man virkelig har lyst 

til at kokkerere. Og at det når ud over 

tallerkenen.

 Det er også vigtigt for mig, at der er 

åbenhed omkring køkkenet. Der må ikke 

være noget fordækt eller noget med 

kokkeelever, der får bank ude bagved.

 

Fredrik – Men er det ikke også meget 

en modedille, det med at ville være 

kok? Vil alle unge i dag ikke være 

modeller, fotografer eller kokke? 

Mette – Måske. Men det finder de ret 

hurtigt ud af, at de ikke vil, når de først 

har været et par dage på kokkeskole.  

 Hvis der starter 10 på grundforløbet, 

er der højst to, der reelt gør uddan

nelsen færdig.

 Du er jo kokkeelev, og i lang tid er 

det kun de sure pligter. Pludselig en 

dag vil det gå op for dig, hvordan det 

hele hænger sammen, og hvorfor det 

er så vigtigt at kende alle grundteknik

kerne. Men det er ikke så nemt at se, 

når man er 17 år og lige er startet og 
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gerne vil stege kød og lave fisk og have 

det samme hår som Nikolaj Kirk.

 Når man har skrællet kartofler, skræl

let kartofler, skrællet kartofler og sigtet 

fond, sigtet fond, sigtet fond i et halvt 

år, er der altså lang vej til rockstjernen.

Fredrik – Jeg tror, det svarer til engang, 

jeg underviste på en lidt alternativ foto

skole. Der ville de alle sammen gerne 

være kunstfotografer. Det var noget 

med at hoppe på negativerne og koge 

dem. Men det er altså vigtigt at kunne 

lave grundtingene, før man begynder 

at eksperimentere alt for meget. Ellers 

aner du ikke, hvor du havner.

Mette – Nadja, hvad fandt du frem til 

med hensyn til stjernekokbegrebet?

Nadja – Jeg nåede vist aldrig endegyl

digt frem til noget. Men spørgsmålet 

griber meget ind i de diskussioner, 

redaktionen i det hele taget har haft 

under arbejdet med Reflexioner om 

Stjerner. Vi har diskuteret forskellen på 

’kendte’ og ’stjerner’ meget. For der er 

mange, der er kendte og bliver udråbt 

som stjerner i ugebladene – men som 

slet ikke har de stjernekvaliteter, vi 

synes er mest interessante. Hvis man 

er en ’rigtig stjerne’, skal man i mine 

øjne ville noget mere med sit talent 
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end bare at drikke champagne på de 

røde løbere og kunne stille uhyrlige 

krav til sine omgivelser. Stjerner får 

i dag helt utroligt meget taletid – og 

den synes jeg altså virkelig, man skal 

bestræbe sig på at bruge til noget 

fornuftigt. Være med til at rykke bare 

en lille smule ved verden, sætte tanker 

i gang… Det er nok det, du kalder ’at 

nå udover tallerkenen’. 

Mette – Ja, når man har lavet en restau

rant og har fået succes, så får man jo 

lov til at åbne munden lidt mere.

Nadja – Ja, men der er jo mange sam

menhænge at åbne munden i. Og der 

er ret stor forskel på, hvad man siger.

Mette – Derfor er det også en udfor

dring at finde ud af, hvor man har lyst 

til at gøre det. Og hvorfor? 

 Jeg lavede 1.th., fordi jeg søger 

kærlighed. Folk skulle føle sig hjemme 

og afslappede. Værdsat. Jeg var både 

værtinde, stod i køkkenet og serverede 

maden. Og det foregik i et langsomt 

tempo. Der var tid til at stoppe op og 

sludre. Der er ligefrem to, der er faldet 

i søvn på sofaen deroppe. Og det er da 

den største kompliment, jeg kunne få 

– det er jo helt fantastisk. For de var 

jo mætte, glade og havde måske lidt 

hævede fødder i skoene, og så faldt de 

i søvn i sofaen – så må de altså virkelig 

have følt sig hjemme.

 På nogle restauranter er der en tjener 

klar til at fjerne din tallerken, hvis du 

spilder en dråbe vand, give dig en ny 

serviet, hver gang du har tørret dig i 

den, følge med på toilettet og åbne 

døren for dig, når du kommer ud fra 

toilettet. Og det er jo helt fantastisk flot 

og imponerende, når det klapper. Men 

det er altså også en afstandstagen. 

 For mig er måltidet en helhed af 

gæsterne og mig som værtinde. Det 

er os, der er på scenen. Vi skaber et 

lille stykke unikt teater lige netop 

den aften, og det er helt anderledes 

end oplevelsen i morgen og i går. Det 

er mennesker, der mødes. Jeg skal i 

virkeligheden bare hjælpe dem lidt på 

vej – i det rum, jeg har skabt, og som 

de sidder i, og som vi skal dele henover 

de næste fire timer. Sammen. 

 Så for mig er det ikke selve maden, 

der er universet. Det er måltidet, der er 

sjovt at arbejde med, og som jeg gerne 

vil bruge resten af mit liv på.

 Altså… der er fem forlag, der har 

spurgt »skal du ikke lave en kogebog?« 

Og jeg vil lave kogebøger. Men jeg 

vil have en historie at fortælle. Og nå 

ud over siderne. Jeg gider ikke det der 

med, at »her er Mette Martinussens 

100 bedste opskrifter«... Jeg gider 

ikke engang bruge tid på at sidde og 

lave det. For jeg kan ikke forstå, hvad 

læserne skulle kunne få ud af det.

 Da jeg skulle lave bogen om min 

’Sommerbus’, syntes jeg jo, det var en 

historie om producenter og om et hold, 

der var på rejse nogle smukke steder 

i Danmark og lavede mad. Forlaget 

syntes, vi skulle droppe alt det der og 

fokusere på opskrifter – og at der skulle 

være et billede af mig på forsiden. For 

det var det, læserne ville have. Men jeg 

nægtede pure.

 At det så er gået ad helvede til… vi 

holdt alt for meget på vores eget…  

vi ville jo ikke lytte… Og nu har vi så 

ikke solgt så mange… Men vi er stadig 

stolte.

 Hvordan er det med Reflexioner? 

Det udkommer også kun, når I har 

noget på hjerte?

Nadja – Jaaaa – oprindeligt var det 

meningen, at det skulle komme 

hvert halve år. Men Reflexioner er et 

magasin, der kræver… reflexioner…  at 

lave. Tankerne skal marinere længe for 

at blive gennemarbejdede, sprudlende 

og kantede nok. Og det får de ikke 

lov til, hvis vi konstant er pressede af 

økonomisk krisestemning og stramme 

deadlines. 
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Der er ingen tvivl om, at der skal højere 

frekvens på, hvis det skal give mening 

økonomisk. Men så skulle vi lave et 

helt andet blad end det, vi har lyst til 

at lave. Og så kan det jo være lidt lige 

meget. 

Men for at vende tilbage til stjerne

kokkene, så er der jo ingen tvivl om, at 

det i nogle år har været meget smart at 

være kok med tårnhøje kogebogsind

tægter og perfekte venner, der falder 

forbi ens afslappetpådentjekkede

mådekøkken til en funky happer i 

slutningen af tvkøkkenprogrammet. 

Og i den forstand er du jo ikke særlig 

stjernekokkeagtig…

Mette – Jamen, det er jeg også meget 

bevidst om. 

 Jeg synes ikke, mine historier er 

verdens bedste. Jeg vil hellere være 

med til at skabe nye historier sammen 

med andre. Jeg har for eksempel været 

med til at lave et arrangement om 

unges kostvaner for Ligestillingsmi

nisteriet. Og det var helt vildt skønt, 

fordi unge er den sværeste målgruppe 

overhovedet, når det gælder mad. 

De drikker allerflest colaer og spiser 

allerflest pizzaer – og mange af dem er 

fuldstændig ligeglade og ikke særligt 

bevidste. 

 Det var enormt sjovt at få råvarerne 

frem og at få dem til at sanse og stå 

med lukkede øjne på et ben og drikke 

kokossuppe til indisk musik. Der var 

vist 300 unge. Først var der små indlæg 

om rygning og stoffer og fødevarer. 

Bagefter havde vi så en sanse/ople

velsesbod, hvor man kunne stå med 

lukkede øjne og hive i en elastik, mens 

man spiste blæksprutter. Vi havde 

fundet på alt muligt, der kunne give 

dem fornemmelsen af, hvor meget 

man oplever og sanser, hvis man tør 

være nysgerrig. 

Det er så vigtigt – for ellers er jeg 

bange for, at der ikke går mere end   

15 år, før alle har ens tunger. 

 For mig handler det om at være 

nysgerrig, hver dag. At spise en oliven 

hver dag indtil man kan lide oliven. 

Hvis man tænker »ad, hvor ulækkert« 

afskærer man sig selv fra ekstremt 

mange oplevelser.

 Hvis vi ikke tager det seriøst, så 

spiser vi snart alle sammen aubergine 

» For mig handler det om at være nysgerrig. At spise 
en oliven hver dag indtil man kan lide oliven «
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og rød peberfrugt hver dag. Og synes vi 

spiser helt vildt eksotisk.

 Og det smager da dejligt – men jeg 

vil også gerne have muligheden for at 

smage på alt muligt andet om 40 år.

Nadja – Hvad var det egentlig, der 

gjorde udslaget for dig? Altså, at du fra 

den ene dag til den anden blev udråbt 

til stjernekok?

Mette – Det var da Claus Meyer og 

jeg åbnede Ester og Soja. Jeg havde 

arbejdet for ham i mange år, og vi 

havde talt meget om det med at spise 

meget længe og at have tid i gryderne. 

Og så lejede vi stedet og byggede det.

 Dengang var det jo så Claus’ navn, 

der trak ekstremt. Jeg kokkererede 

derude i fire måneder og var helt bleg, 

da vi var færdige. 

Det var vel startskuddet. Og så brugte 

jeg et års tid på at synke det og tænke 

»hvad var det? Og hvad skal jeg nu?«...

Og da jeg var færdig med at tænke, 

havde jeg lyst til at lave noget, der lå 

i en lejlighed. For jeg syntes, det var 

interessant at invitere gæsterne hjem. 

At være værtinde. Have tid til sine 

gæster og tid til dialog. Nærvær. 

 Gæsterne skulle virkelig føle, at 

de var velkomne, for jeg har selv haft 

så mange spiseoplevelser over hele 

verden, hvor man følte, at man var der, 

fordi man til sidst lagde 1000 kroner, og 

fordi kokken så kunne få lov til at stå og 

fyre den af.

 Jeg savnede bare sådan… det er ikke 

fordi, jeg ikke vil betale, men hvad får 

jeg mere? Er der ikke mere end det?

Nadja – Og du var selv værtinde hver 

eneste aften?

Mette – Ja. Stod i køkkenet, lavede 

maden og serverede alle retterne. Det 

var fire gode år. Jeg savner det stadig 

lidt.

Nadja – Så må du jo tage ind og være 

’special guest star’.

Mette – Det har jeg også fået lov at 

være engang imellem. Faktisk har jeg 

slet ikke solgt den, den er jo mit hjer

tebarn. Den kunne jeg ikke bare sælge. 

Så jeg har fundet nogle fantastiske 

mennesker, der virkelig kan det der 

– for det kræver meget mere end at 

være kok – en helt anden forståelse for 

gæster og dialog om måltidet. Og så er 

de oven i købet et kærestepar. Så det 

er virkelig et værtspar.

Nadja – Hvad så fremover? Hvilken 

ledestjerne navigerer du efter de næste 

par år? 

Mette – Jeg er i gang med at skabe   

et nyt kapitel, hvor jeg skal ud af 

køkkenet. 

 Selvfølgelig vil jeg da smutte tilbage 

i køkkenet, hver gang trangen melder 

sig, men jeg synes, det er så fantastisk 

at møde alle mulige forskellige men

nesker, med hver deres viden og ideer.  

 Og det har man ikke mulighed for, 

hvis man hele tiden står med næsen 

i gryderne. Det er også en ekstremt 

hård branche; arbejdstiderne, tempoet 

og mange, lange vagter. Virkelig lange 

vagter. 1617 timer.

 Jeg kunne godt gøre det ti år endnu 

– men så var jeg virkelig færdig. Jeg er 

32, og jeg kunne mærke det til sidst. 

Det kan man ikke blive ved med – slet 

ikke som kvinde. Det går hurtigere med 

at blive træt. Og det gider jeg ikke. Jeg 

elsker at lave mad, men jeg gider ikke 

at blive sur og træt og ødelægge min 

krop. Så vil jeg hellere lave mad på en 

anden måde – og det planlægger jeg så 

at gøre de næste 10 år. Derfra ved jeg 

ikke mere.

Nadja – En af dine signaturer er jo, at 

du er ekstremt glad for de klassiske –  

taletid: mette martinussen
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nogen ville kalde dem gammeldags 

– ingredienser og tilberedningsmetoder. 

Hvad er det, de ingredienser og 

metoder kan? 

Mette – Det er jo ofte sagt om mit 

køkken, at det er et opdateret mormor

køkken. Og det er jeg simpelthen så 

stolt af. Jeg elsker danske råvarer og 

producenter og de historier, der knytter 

sig til dem. Det falder jeg for med det 

samme. Det synes jeg er skønt. 

 Jeg kender Morten på Øllingegård, 

hans meninger og holdninger. Jeg elsker 

hans børn, og jeg synes, hønsene er 

søde. Og så har jeg ingen interesse i at 

drikke nogen anden sødmælk end hans. 

 Jeg har ikke brug for at sætte det 

hele op i smagsskemaer; jeg har bare 

lyst til at lede efter historierne.

 Og så har det selvfølgelig også 

påvirket grundstenene i mit køkken, at 

jeg har stået i lære hos Claus Meyer 

og har arbejdet med Camilla Plum 

– mennesker, der ikke går så meget 

op i, om det hele nu også er skåret i 

præcis lige store tern, men som har så 

meget på hjerte.

 Jeg holder også meget af, når mad 

er ærlig og ikke er for forarbejdet – så 

bliver det hele lidt kærlighedsagtigt og 

levende.

» Det er 10 gange sjovere at få flæsk til at være superfeminint og megalækkert. 
Andelever er skønt engang imellem. Og hummer er også dejligt. Men jeg vil 
hellere have flæsk og muslinger «

» Jeg laver altid mad, jeg har lyst til lige nu. Fænome-
net med at fylde sin kummefryser og bare ’ta’ op’ har 
jeg simpelthen så svært ved at forstå «

Når tingene bliver for pussenussede og 

svære at arbejde med, har det kostet så 

mange kræfter og så meget blod, sved 

og tårer og tæsk til kokkeeleverne ude 

bagved at få det klar på tallerkenen.

 Hvis jeg skal spise melon, vil jeg 

aller helst sidde med en båd helt oppe 

om ørerne… for det er det, en melon 

kan… og det piller man fuldstændig 

væk, hvis man bruger en masse kræfter 

på at skære den i de der skide små 

terninger, som man lægger helt sirligt 

i et fint mønster på tallerkenen. Så 

mister mad alt det, den kan. Jeg kan 

slet ikke kokkerere sådan. Og jeg kan 

heller ikke synes, det er imponerende. 

Der er selvfølgelig retter og fuldstæn

dig fantastiske kombinationer, som 

jeg aldrig ville have tænkt på i mine 

vildeste drømme. Men der mangler 

noget intenst og et møde og noget med 

nogle råvarer og noget menneskelighed 

– noget der forsvinder, når man bliver 

ved med at koge og koge og koge.

Nadja – Nu kan jeg jo godt se, at jeg fik 

sat dig på lidt af en prøve ved at bede 

dig lave en ret med stjerneanis.  

 Den hører ikke så naturligt hjemme 

i dit moderne mormorkøkken. Men du 

har så alligevel sammensat en ret. Og 

det endte med flæsk i anis???

Mette – Jeg kan jo godt lide at dreje det 

lidt dansk, hvis jeg kan få lov. Og saltet 

mad og flæsk er jo meget nordisk – så 

i stedet for at springe ud i en kinesisk 

rulle med pakchoy… 

 Jeg har ikke lyst til bare at tæske i 

af stjerneanis og de andre asiatiske 

krydderier. Men jeg bruger ofte den 

slags meget karakteristiske krydderier 

som en tone. Så man smager på den 

færdige ret og er måske ikke klar over, 

hvad der støtter guleroden så enormt 

fint. Det smager bare lidt anderledes, 

end man ellers er vant til. 

 Det, synes jeg, er sjovt. Men det 

færdige resultat må ikke få folk til at 

sige »nå!… stjerneanis« eller »hold da 

kæft, der er ellers spidskommen i«. 

 Der er sikkert mange kokke derude, 

der har trænet helt vildt med anis, for 

taletid: mette martinussen
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det er et af de krydderier, der ligger 

tæt op ad fusionskøkkenet. Men det 

er ikke lige mit køkken – min stil er 

meget renere og lidt mere tilfældig. 

Jeg har aldrig tænkt, at det kunne være 

specielt skønt med stjerneanis i min 

vanillecreme. 

 Og har heller aldrig haft det store 

behov for at lave blåbær og anis.

Nadja – Nu havde jeg så primært 

foreslået stjerneanis på grund af navnet 

og formen. Men man kunne jo også 

have brugt andre udvælgelseskriterier 

for valget af ’stjerneingrediens’. Der 

er vel en række mere kanoniserede 

stjerneingredienser, hvor udvælgelses

kriterierne vel mest er: Det er dyrt, 

og det er sjældent – ergo er det en 

stjerneingrediens?

Mette – Ja, i manges univers er det 

vel foie gras og hummer. Men jeg 

synes jo så, det er 10 gange sjovere 

at få flæsk til at være superfeminint 

og megalækkert. Andelever er skønt 

engang imellem. Og hummer er også 

dejligt. Men jeg vil hellere have flæsk 

eller gode muslinger.

 Måltiderne er de tidspunkter på 

døgnet, hvor vi bruger vores sanser 

allermest. Rigtig mange har bare glemt 

det. Jeg tror ikke, de mærker efter. Men 

» Jeg tog husgerning i 7.-8. klasse på efterskolen, så jeg kunne gå til eksamen. 
Total stræber i husgerning «
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der ligger nogle kæmpe oplevelser, hvis 

man koncentrerer sig. 

 Jeg laver altid mad, jeg har lyst til 

lige nu. Fænomenet med at fylde sin 

kummefryser fuldstændig til randen og 

så bare ’ta’ op’ det har jeg simpelthen 

så svært ved at forstå. For mig handler 

det meget om at mærke efter, hvad jeg 

har lyst til hver dag. I dag har jeg bare 

lyst til masser af jordbær; har jeg lyst til 

noget, der er kogt, eller skal vi grille?

Jeg har altid haft en meget nysgerrig 

tilgang til at lave mad. Siden jeg var to 

år, har jeg leget med bind for øjnene 

og smagsprøver – sådan noget med at 

udelukke den ene sans og prøve… 

Jeg er typen, der altid skal prøve noget 

nyt, hvis jeg er i et supermarked. Hvad 

er det for en sjov dressing, og hvad 

er det for noget lammekød; jeg kan 

simpelthen ikke gå forbi det. For mig 

handler det om nysgerrigheden i at 

smage og dufte…

Nadja – Du snakker så meget om at 

turde og at lege i køkkenet. At bytte 

ingredienserne ud med hinanden og at 

eksperimentere med dem. Den mere 

spontane form for madlavning. Men 

man skal vel kende nogle helt basale 

grundregler, inden man eksperimen

terer; der er vel nogle rammer for den 

frie leg? 

Mette – Det er ligesom at male et 

maleri eller at blande farver. Hvis man 

kender grundreglerne, har man en palet 

af muligheder. Og så er det selvfølgelig 

lettere at springe ud i det – for der er 

nærmest succes hver gang. 

 Noget er måske nok mindre godt, 

og andet er superlækkert. Men det når 

man aldrig til, hvis man ikke tør. Hvis 

man står helt stiv og tænker: »gud 

nej... nu er den ikke snittet en gange 

en, som der stod i kogebøgerne«, ryger 

meget af oplevelsen med farver og 

dufte. For så er man alt for koncentreret 

om, hvilken rækkefølge det hele skal 

foregå i.

Man taler jo grundlæggende om det 

søde, det sure, det salte, det bitre… 

lad mig se… sød, sur, salt, bitter – og 

MINERALSK. 

 Salt og syre kan jo mange gange give 

tingene ret ryg, mens voluminøse og 

søde smage tit bliver enormt brede og 

hovedpudeagtigt bløde.  

 Så hvis man har noget blødt, fladt og 

bredt på tallerkenen, kan man med god 

samvittighed give det lidt citron eller 

lidt yoghurt eller frisk æblesaft. Måske 

lidt salt. 
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Man kan faktisk også bruge scallotteløg 

– de kan det samme som salt, hvis man 

hakker dem tilstrækkeligt fint. Nu er 

det jo ikke, fordi løget så smager salt. 

Men det giver et zzzzit på tungen. Det 

pirrer tungen, ligesom et saltkorn ville 

gøre det. 

 Hvis man har noget, der er ekstremt 

fedt – for eksempel kartoffelmos med 

rigtig meget smør i – bliver det meget 

lettere, hvis man hakker scalotteløg 

ned i. Eller tilsætter lidt groft salt.

Man taler også om det taktile. Som er 

følelsen i munden – hvordan maden tér 

sig i munden. For eksempel er kål på 

én måde, hvis man skærer den i meget 

store, grove stykker og serverer den rå. 

Og helt anderledes, hvis man skærer 

den fint. 

 Og til sidst er der så det triginale. 

Det skarpe; chilien, alt for mange 

bobler i en mineralvand…

Nadja – Og optimalt skal det hele være 

repræsenteret, hvis retten skal hænge 

sammen?

Mette – Ja, eller også skal de enkelte 

elementer være helt vildt meget til den 

ene side.

 Hvis vinen repræsenterer det sure og 

friske, kan maden jo godt være bred og 

lidt tung. Men det vil nok alligevel være 

en god ide at servere et eller andet på 

tallerkenen, der kan hjælpe den tunge 

smag til at følge med vinen – så det 

ikke bliver to modsætninger, der mødes 

på en grim måde. 

 På samme måde kan man lege med 

hvert enkelt element i serveringen.   

Og det er så bare en enkelt ret. Med 

de 1012 retter vi serverede på 1.th., var 

mulighederne jo uendelige…

Fredrik – Det med nysgerrigheden 

og det med at turde hænger det ikke 

meget sammen med, hvordan ens 

forældre lavede mad?

 Jeg laver meget mad ligesom min 

mor. Sådan lidt ruskomsnuskagtigt ba

seret på det vi lige har i dag. Hvor man 

meget ofte tager chancen og putter et 

eller andet i, fordi »det kunne da være 

sjovt«. Derfor bruger jeg næsten heller 

aldrig opskrift. Kun hvis jeg har sat mig 

et eller andet for. Har det ikke meget 

at gøre med, hvad man er opdraget til 

derhjemme?

Mette – Det tror jeg bestemt. Men altså 

– jeg er selv vokset op i et hjem med 

krydderboller og Ksalat.

Fredrik – OK…NÅ!?!
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Nadja – Det er du simpelthen!?! Nå ja, 

men så var du måske også nødt til at 

være nysgerrig og udfordre dine sanser.

Fredrik – Ja, det var sjovt… så slet ikke 

et hjem med klaver, når det kommer til 

gastronomien?

Mette – Nej, slet ikke. Min mor hader 

at lave mad, og min far synes, det 

er så besværligt. Men til gengæld 

havde min oldefar en kolonihave med 

sveskeblommer og kruspersille og 

citronvand på terrassen, og hver gang 

jeg får kruspersille, rabarber, sveske

blommer og stikkelsbær for første gang 

i en sæson, er jeg tilbage i oldefars 

have. Fuldstændig. Og det er jo, fordi 

smag og dufte kan noget, som ingen 

af de andre sanser kan. De går direkte 

i det limbiske system og fremkalder 

erindringer, der kan være så kraftige, at 

man nærmest er tilbage. 

 Tænk engang at kunne lave middage, 

der skaber sådan noget i folk.

 Men alligevel er der nogle af min 

mors retter, der er blevet klassikere   

for mig, fordi jeg har fået dem gennem  

hele min barndom. Hvis jeg fortalte på 

kokkeskolen, hvordan de var lavet…  

sådan steger man altså bare ikke kød…  

jævner med sådan en ’rystemel

 fæt ter’… smager til med agurkevandet… 

tanker fra køkkenet

» Der er ligefrem to piger, der er faldet i søvn i sofaen deroppe. Og det er da den 
største kompliment, jeg kunne få. Det er jo helt fantastisk «
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det er helt galt. Men jeg elsker det den 

dag i dag. Det er så forkert, men hold 

kæft, hvor det minder mig om dengang. 

Nadja – Nu, hvor vi snakkede om faren 

for at udvikle ens tunger, synes jeg fak

tisk, det er helt opstemmende at høre, 

at man kan komme fra et hjem med 

papmad og alligevel få så veludviklede 

smagsløg, som du har fået. 

Mette – Jeg har altid bare haft nysger

righeden. Det er ikke noget, jeg har 

bedt om. Det med mad er bare altid 

noget, jeg har villet. Jeg tog husgerning 

i 7.8. klasse på aftenskolen, så jeg 

kunne gå til eksamen. Total stræber i 

husgerning.

 Der var jo ingen andre, der gad ha’ 

sådan noget. Så vi var fire, der kørte 

over på en anden skole og havde en 

lærerinde, der var fritidskoger og stunt

kvinde. Hun var supercool. Hun lærte 

os lige nogle tricks til, hvordan man 

faldt på den fede måde – og så lærte 

hun os at lave frikadeller og græske 

ting og sager. 

Nadja – Det lyder, som om salatslyng

ning kunne få helt nye dimensioner hos 

sådan en lærerinde…

Mette – Og i 4. klasse havde jeg 

madklub om tirsdagen sammen med 

tre andre. Så fik vi tyve kroner af vores 

forældre og gik op og handlede i Irma. 

Og så gik vi hjem og lavede retter 

og dækkede op på vores værelser  og 

spiste. 

 Rasmus’ forældre var meget kunst

interesserede og rejste meget i Græ

kenland, så han havde nogle græske 

kogebøger. Og dengang kendte man 

nærmest ikke tzatziki herhjemme. Så 

drak vi hibiscussaft, og det var super

hyggeligt. 

 Vi ser ikke hinanden i dag, men vi 

mødtes igen for ca. fem år siden og 

blev enige om, at vi engang skulle koge 

sammen igen.

Fredrik – Nogle gange hører man kokke 

tale om ’rigtig restaurantmad’. Og 

det er altid noget med hummerbisque 

og skum og ting, man ikke laver 

derhjemme. 

Nadja – Jeg stod også og tænkte på no

get lignende; at der vel er nogle retter, 

der bare per definition er stjerneretter i 

kokkeuniverset. 

Mette – Det er jo netop sådan noget 

med, hvordan man koger en bisque, 

steger et stykke kød og laver de klassi

ske 15 kartofler. Pommesgudvedhvad 

som man skal kunne, når man skal til 

eksamen, og så glemmer man det igen. 

 For mig faldt det hele først på plads 

en dag, jeg kom på arbejde. Pludselig 

forstod jeg, hvorfor jeg gjorde det hele. 

Fik fornemmelsen af, at det hele hang 

sammen. Altså ikke hele verden, vel 

– men det med maden hang virkelig 

sammen. »Hold kæft, det er da derfor, 

jeg laver det her flæsk, og så koger jeg 

det løg sammen med det der, og så er 

der sovs; hvis vi gerne vil have en let 

sommersky, er det noget med hvide 

ting og lyse sager og lyse urter, hvis det 

skal være mere efterårsagtigt, bliver 

det brunede ting…«

Det med sæsonerne er noget af det, 

jeg er allermest vild med i køkkenet.  

 Om foråret er man i humør til… ja, 

det hele stritter lidt, og man trænger 

til at få kjole på og komme udenfor og 

have armene oppe over hovedet og 

være lidt forelsket i sit humør. Og gud 

hjælpe mig om grøntsagerne ikke alle 

sammen i deres struktur og farve og 

måde at være på… Det er da helt vildt! 

 Og når det bliver efterår, trækker 

man ragsokker på og tænder stearinlys 

og læser bog, og så har rødbederne 

den farve, de har, og man spiser kogte 

taletid: mette martinussen

» Jeg holder meget af, når mad ikke er for forarbejdet – så bliver det hele lidt 
kærlighedsagtigt og levende. Når tingene bliver for pussenussede og svære at 
arbejde med, har det simpelthen kostet så mange kræfter og så meget blod, 
sved og tårer og tæsk til kokkeleverne ude bagved at få det på tallerkenen «

flæsk og nærvær

tanker fra køkkenet

retter. Altså – det er da helt utroligt, at 

naturen følger med i ens sind. 

 Så jeg er helt ekstremt på at vente 

til de nye danske grøntsager dukker op. 

 For nylig havde jeg en opgave, hvor 

jeg skulle lave noget med jordbær før 

den danske jordbærsæson. Og der 

stod jeg i fire dage og lavede marme

lader i forskellige afskygninger. Sjove 

marmelader, mærkelige marmelader, 

anderledes marmelader, mormor

marmelader, og jeg mistede helt min 

jordbærlyst i de belgiske kasser, fordi 

jeg var tvunget ud i, at nu var det nu. 

Så jeg mistede helt jordbærglæden i år 

– det var forfærdeligt.

 Det er det med forventningens 

glæde. Man er nødt til at vente, til det 

er der.

Nadja – Hvad så med selve rettens og 

måltidets komposition? Du har altid 

arbejdet med en perlerække af mange 

små retter. Meget lange menuer. 

Mette – Der bliver også plads til at 

lege på nogle helt nye måde, når der 

pludselig er 10 retter. Så kan man 

servere stegt makrel med groft salt 

som en ret.

 På 1.th. var næsten alle retterne 

danske, men der var altid en enkelt ret, 

der var helt anderledes. For det meste 

var det andenserveringen af hovedret

ten, for på det tidspunkt forventer 

gæsterne, at de skal til at have noget 

kød efter al den suppe og fisk og mas

ser af grøntsager. Vi købte næsten altid 

hele dyr, og så var førsteserveringen 

af hovedretten et stegt stykke af den 

fine mørbrad, som man synes, er så 

dejlig – et stegt stykke med en simpel, 

sæsoninspireret garniture og en smule 

sky. Meget klassisk. Og så lige bagefter 

noget helt andet – indisk, kinesisk, små 

sjove ruller, syltede svampe – og kolde 

øl til.

Nadja – For at bryde?

Mette – Ja, for jeg synes altid, det er 

så ærgerligt, når man ved, hvordan de 

næste fem retter vil være, når man 

har smagt de første to i en menu. Man 

bliver mere og mere afslappet og falder 

helt ned i stolen. Men jeg synes, det 

er fedt at få folk frem i stolen midt i en 

lang menu. De må godt tænke »hov, 

hvad fanden var det«, før de hviler ud 

og slår mave og spiser ost og dessert 

og drikker cognac.

Jeg ville nok have virkelig svært ved at 

skulle arbejde de næste fem år af mit 

liv på et sted, der kun lavede treretters 

menuer. Det er dels, fordi man kan 

lege så meget med retternes forløb i en 

lang menu. Men det er også, fordi alt 

bliver så ekstremt delikat, når det bliver 

serveret i bittesmå portioner – nærmest 

uanset, hvad du bevæger dig ud i.  

 Makrel i tomat, flæsk i salt, en 

pølse… 

Jeg elsker at spise på den måde, hvor 

man smager en lille smule og tænker 

»mmm«. Og så »mmmmm«. Og så 

»MMM« og så »NAiiiiJ, hvor lækkert«. 

Og så er der ikke mere.  

» Hvis jeg skal spise en melon, vil jeg allerhelst sidde med en båd helt oppe om 
ørerne… for det er det, en melon kan «


