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Lær at lave vandmelonsuppe
og nitrogen-is
Kokkekurser er populære i hele landet, og de henvender sig både til
debutanten i køkkenet og dem, der mestrer flere gastronomiske retter.
Kurserne er på vej frem, fordi de tilbyder inspiration og fællesskab.
Tekst: Sara Amos Pedersen • Foto: Det Franske Hjørne

Brunu Lecanu er manden bag
Det Franske Hjørne.

DET FRANSKE
HJØRNE

Tre anretninger fra Det Franske Hjørnes kokkeskole. Skotsk
højlandskvæg, hummersuppe
og and med rosmarin.

•

Undervisningen fi nder
sted på Skovlundvej 12,
8541 Skødstrup

•

Priserne for at deltage i
den individuelle kokkeskole er 875 kr pr. person.

•

Gæster kan inviteres med
til middagen for 250 kr. pr.
gæst.

•

Undervisningen ligger om
søndagen og starter klokken 13. og slutter omkring
kl 19.

•

Læs mere på www.detfranskehjorne.dk men vær
opmærksom på, at der
allerede er udsolgte dage.

Foto: Det Franske Hjørne

E

nder du ofte med at servere den
samme tyndstegsbøf med bearnaisesovs, når du får gæster? Så
kan du passende bruge den ekstra dag, du får foræret i 2016, på et kokkekursus. Er du frisk på at prøve kræfter
med ti gourmetretter, så kan du lægge vejen forbi restaurant Det Franske Hjørne i
Skødstrup lidt uden for Aarhus. Her lærer
de besøgende blandt andet at tilberede
vandmelonsuppe, krondyr med oliven og
is med nitrogen.
»Selvom menuen er den samme hver
gang, så bliver retterne aldrig ens. Jeg har
brug for, at mine gæster er med i processen, og jeg arbejder derfor med at skabe et
rum, hvor vi er kreative sammen,« forklarer Bruno Lecanu.
Han er underviseren bag kokkeskolerne på Det Franske Hjørne og har de seneste 16 år undervist andre i at lave mad.
Bruno Lecanu arbejder ud fra idéen om,
at gæsterne skal være med til at forme retterne efter deres smagsløg, og at han kan
være med til hjælpe dem med at slå sig løs
i køkkenet.
»Jeg præsenterer altid kødet og de andre råvarer først, og så er det op til den
enkelte at vurdere, hvad de synes, passer
godt til. For nogle er det lækrest at tilberede laksen sammen med peberfrugt og
hvidløg, mens andre foretrækker tomater
eller fennikel,« siger Bruno Lecanu med
slet skjult fransk accent.

Gengangere i køkkenet
Det er en fremgangsmåde, der giver gæsterne mulighed for at lære at tilberede de
samme retter på mange måder.
»Der er nogle, der kommer tilbage på
kurset efter deres første besøg. Selv om de
får udleveret de samme slags kød, så ender de med at smage en helt ny ret, fordi
de tilbereder den forskelligt anden gang,«
fortæller Bruno Lecanu.
Det seneste år har kokkeskolen oplevet en øget efterspørgsel, og det skyldes
blandt andet, at kurset har været nomineret til Oplevelsesprisen i 2014 og 2015.
Det er en pris, der de sidste tre år er blevet
uddelt af en jury i seks forskellige kategorier.
»Det er lidt ligesom en michelinstjerne for restauranter. Det har været en god
måde at tiltrække nye deltagere,« siger
Bruno Lecanu.

Fællesskabet trækker
En af de andre kokkeskoler, der har oplevet en øget interesse de seneste år, er kogeskolen Bisquit Fabrikken i København.
Her varierer temaet fra uge til uge, og der
er både SU-venlige retter, sushi og asiatiske lækkerier på menukortet. Der er flere
undervisere knyttet til kokkeskolen, men
de har alle fokus på fællesskabet omkring
madlavningen, fortæller Hanne Holm,
der er kvinden bag Bisquit Fabrikken.
»Fællesskabet er et nøgleord for vores

kurser. Folk mødes over de gode samtaler, der opstår, mens man hakker løg og
skærer agurker. Når du laver mad, laver
du noget, samtidig med at du slapper af.
Det er en god måde at være sammen med
andre på, fordi man ikke bare sidder overfor hinanden ved et bord, men mødes om
en fælles interesse,« siger Hanne Holm.
Mange af gæsterne i Bisquit København vender tilbage til kogeskolen flere
gange, og det er både muligt at deltage
i enkelte kurser eller melde sig ind i foreningen, hvor man får rabat på kurserne.
»For mange er det vanedannende at
gå til kokkekurser. Der er nogle, der har
en fast aftale med deres venner om, at de
er på kursus en gang om måneden. De
får set deres venner og får samtidig ny inspiration med hjem til den daglige madlavning, mens andre bare tilmelder sig et
arrangement nu og da,« fortæller Hanne
Holm.
Hun underviser i asiatisk madlavning
og har fokus på at arbejde med de fem elementer i smagene. I hendes timer arbejder eleverne på at finde balancen mellem
de sure, søde, stærke, bitre og salte smage. Det er et håndværk, der tager lang tid
og meget erfaring at mestre, men på én
enkelt dag kan du få et indblik i, hvordan
du kan blive bedre til at lave mad på en
kokkeskole.

Hanne Holm er stifter af
Buisquit Fabrikken.

BUISQUIT
FABRIKKEN
•

Undervisningen fi nder
sted på Jægersborggade
20, 2200 København N.

•

Priserne for de enkelte
kurser varierer, men
starter fra 600 kr. for ikke
medlemmer og 550 kr. for
medlemmer.

•

Et medlemskab i foreningen koster 400 kr. om året.

•

Undervisningen foregår
enten fra 12-15.30 i weekenden eller 17.30-21.30 i
hverdagene.

•

Læs mere på www.kogeskolen.dk
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Tag på storbyferie tur-retur på ét døgn
En smuttur til Holland eller en enkelt dag i et wellnesscenter. De korte endagsrejser vinder frem, fordi
de er nemme at finde tid til i en travl hverdag, og så er der kommet et stort udbud at vælge imellem.
Tekst: Sara Amos Pedersen • Foto: Colourbox

KORTE REJSER:

Endagstur til Amsterdam
For 1.150 kr. kan du flyve til
Amsterdam og hjem igen på
samme dag. Flyveturen tager
lidt over en time fra København. Tager du afsted med
dagens tidligste afgang og
hjem med det seneste fly, så
har du ti timer til at opleve
den hollandske hovedstad.
Smuttur til New York
For 2.800 kr. kan du flyve
direkte til New York. Prisen
inkluderer flybilletter tur-retur fra København, men du
slipper ikke for at købe en
overnatning i New York, da
dit fly først lander kl. 22 i JFK
Lufthavn. Til gengæld har du
en hel dag til at opleve byen,
da du først skal sidde i flyveren igen kl. 23 den næste dag.

Amsterdam er en af de mest populære destinatior for endagsture. Det er blandt andet bylivet med de berømte kanaler og den
hollandske hovedstads kulturudbud, der lokker.

V

il du bruge en enkelt dag uden
for Danmark, så er der en bred
vifte af muligheder at vælge
imellem. Du kan enten tage
børnene med i badeland eller gå hånd
i hånd med kæresten langs kanalerne i
Amsterdam. I 2016 får du en ekstra dag
foræret, så hvorfor ikke bruge den på at
rejse?
Flyforbindelserne til de danske lufthavne er så gode, at du sagtens kan flyve
ud og hjem på samme dag, fortæller Lars
Thykier, der er administrerende direktør i
Danmarks Rejsebureau Forening.
»Det er blevet meget billigere at flyve,
og der er kommet mange flere afgange,
så hvis du vil udnytte din ekstra dag til at
rejse, så er det lettere i dag, end det nogensinde har været før,« siger Lars Thykier.
En af de store tendenser inden for miniferien er, at folk rejser til storbyerne for
at opleve et specifikt event. Det kan være
den næste koncert med The Rolling Stones, en opera i Wien eller en vigtig fodboldkamp mellem to store hold.
»Der er en klar tendens til, at folk rejser mere, og selvom de fleste tager af sted
i en weekend, så er der også mange, der
tager på en endagstur for at få en anderledes oplevelse,« siger Lars Thykier.
Han fremhæver sejlturen til Norge

som en af de populære miniferier. Turen
er både populær blandt turister, der gerne vil besøge endnu et land, mens de er
i Danmark, men der er også mange danskere med på turen.
»Tager man færgen til Oslo, kan man
sove undervejs. De fleste står tidligt op og
nyder den flotte indsejling, tilbringer en
dag i Oslo og tager et fly tilbage til Danmark om aftenen,« siger Lars Thykier.

”

Det er blevet meget
billigere at flyve, og
der er kommet mange
flere afgange
Lars Thykier, administrerende direktør i
Danmarks Rejsebureau Forening

Giver ny energi
FDM Travel er et af de rejseselskaber, der
er specialiseret i at sælge miniferier. De
oplever en stor interesse for steder, der
tilbyder underholdning til børnene og afslapning til forældrene, fortæller produkt
og indkøbschef Jesper Ewald.
»Folk har typisk de samme behov, der
skal indfries. Det handler om at komme

væk hjemmefra, og så gælder det om at
have aktiviteter til børnene, hvis man har
dem med. Mange bruger ferierne som et
pusterum, hvor de samler ny energi til
hverdagen,« siger Jesper Ewald.
FDM Travel tilbyder et bredt udvalg af
korte ferier, hvor man kan vælge mellem
storbyophold, wellness eller Nordtysklands største badeland. Rejsemålene er
populære, og det hænger sammen med,
at de er billigere end den lange rejse i
sommerferien.
»De kræver ikke så meget planlægning, fordi man bare skal være væk i et
par dage. Det er derfor også sjældent, at
det er de korte ferier, der bliver skåret fra i
budgettet,« siger Jesper Ewald.
Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureau Forening mener dog, at man bør
overveje, om man vil belaste miljøet med
en lang flyvetur for blot en enkelt dags rejseoplevelse.
»Hvis du havde lyst, kunne du sætte
dig ind i en flyver mod New York City. Når
du ankommer den næste morgen, kunne
du have en hel dag i byen og tage et sent
fly hjem igen om aftenen. Det viser, at
selv de mere eksotiske og fjerne destinationer er inden for vores rækkevidde nu,
men det er ikke noget, jeg ville anbefale,
at man gør,« siger Lars Thykier.

Sejl til Oslo, tag flyveren hjem
Sejlturen koster fra 1.100 kr.
pr. person hos DFDS Seaways.
Prisen inkluderer overnatning
i en kahyt med køjer til to
personer på økonomiklassen.
Derudover kan du bestille
middag fra 340 kr. pr. kuvert
og morgenbuffet og morgenbuffet fra 139 kr. pr. person.
Flyveturen fra Oslo til Danmark tager cirka en time og
koster fra 350 kr. til Jylland,
mens københavnerne må
slippe 600 kr.
Tag børnene med i badeland
Fra 2.859 kr. kan du tage
børnene med til Nordtysklands største badeland med
FDM Travel. Prisen dækker
en toværelses lejlighed til fire
personer i tre nætter. Entré
til badeland, energiudgifter,
sengelinned og slutrengøring
er med i prisen.
Wellnessferie i Kiel
For 1.330 kr. pr. person kan
du komme på wellnessminiferie med FDM Travel. Prisen
inkluderer to overnatninger i
dobbeltværelse, morgenmad
og middag på det firestjernede
Hotel Birke i den nordtyske by
Kiel. Opholdet giver fri adgang til wellnessområdet med
spa, swimmingpool, saunaer,
dampbad og tepidarium.

