POLITIKEN 6

PLUS

Lørdag 27. august 2011

www.politiken.dk

Mød Mankell

Lunt til halsen

Den svenske succesforfatter og aktivist
Henning Mankell
fortæller om sit liv og
forfatterskab. Side 3

Hold halsen varm med
et smukt strikket
tørklæde i alpakauld
fra Bolivia. Side 8

KOM PÅ
KOGESKOLE
Tag på kursus hos Hanne
Holm, og lær at lave mad
fra Thailand, Mellemøsten
og karryens mange lande.
Side 4

Foto: Torsten Graae

Se ﬁlm om Dirch Passer og Svend Auken  Oplev opera og ballet i Sankt Petersborg
 Smag chokolade, kirsebærvin og spansk middag  Lær at give din datter selvtillid

...
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Lav fantastisk eksotisk mad
Kom på kogeskole med
Hanne Holm, der er specialist i
thaikøkkenet og ved en masse
om både karry og det
arabiske køkken.

KOGESKOLER PÅ BISQUITFABRIKKEN
MED HANNE HOLM
Jægersborggade 20, København N

THAI-KLASSIKERE
Lørdag 17. september kl. 13-17

THAI-KLASSIKERE TRIN 2
Lørdag 24. september kl. 13-17

MADLAVNINGSKURSER
LARS DAHLAGER

KARRY-KOGESKOLE
asser af danskere har Hanne
Holms nemme og skønne kogebøger om thaikøkkenet stående på
køkkenhylden, og ikke så få har været
igennem et af hendes altid underholdende madlavningskurser.
Hanne Holms far er thai og moren fra
Slagelse, og hun ﬁk i den grad thaimaden
op under ﬁngrene i barndomshjemmet.
Siden hen er hun blevet en af landets
fremmeste undervisere i ikke blot asiatisk madlavning, men også indisk og mellemøstlig mad.
Politiken Plus indbyder nu til en række

Lørdag 1. oktober kl. 13-17.

M

Pluspris pr. kursus lørdage 495 kr.
+ gebyr 10 kr.
Pris for andre 550 kr. + gebyr 10 kr.

MELLEMØSTLIG KOGESKOLE
DET IRAKISKE KØKKEN
Onsdag 28. september kl. 18-21.30

DET MAROKKANSKE KØKKEN
Onsdag 26. oktober kl. 18-21.30

DET PALÆSTINENSISKE KØKKEN
Onsdag 30. november kl. 18-21.30

Pluspris pr. kursus onsdage 360 kr.
+ gebyr 10 kr.
Pris for andre 400 kr. + gebyr 10 kr.
Køb billetter på politiken.dk/plus
– under ’arrangement’

THAI CLASSIC.

Kogebog

HANNE HOLM
MELLEMØSTLIGE KØKKENER PÅ NØRREBRO
Pluspris 200 kr. Alm. pris 250 kr.

Blandt grundingredienserne til mange thairetter er citrongræs, galangarod og basilikum.
Foto: Torsten
Graae

kogeskoler med Hanne Holm i Bisquitfabrikken i Jægersborggade på Nørrebro.
Kurset ’thaiklassikere’ er introduktion til
thaikøkkenets grundlæggende principper og råvarer, og du lærer at lave en klassisk thaimenu. I ’thaiklassikere, trin 2’
kræver menuen lidt mere håndelag.
I karry-kogeskolen følger kursisterne

karryretternes spor fra Indien til Afrika,
Sydøstasien, Japan og Caribien, og her vil
der for alvor blive stødt karry i morter.
Kurserne i den mellemøstlige afdeling
ser på det irakiske køkken med retter som
turshana (lammegryde med tørrede frugter) og samak bilfran (ovnbagt ﬁsk), det
marokkanske med klassisk tajine samt

det palæstinensiske med maqluba, shifa
(indbagt krydret kød) og baklawa til dessert. Tre herboende kvinder fra de respektive lande vil give tips og vink.
Til alle kurser skal du selv medbringe
forklæde samt drikkevarer til den afsluttende middag.
lars.dahlager@pol.dk

Kirsebærvin går ﬁnt med tapas
Ja, du læste rigtigt – kirsebærvin er faktiske mere og andet
end noget billigt sjask fra
grænsebutikkerne.

KIRSEBÆRVIN OG TAPAS
Søndag 25. september
kl. 13 - ca. 15.30
Restaurant Tinggården
Frederiksværkvej 182, Frederiksværk
– rute 205 ml. Helsinge og Frederiksværk
Pluspris 295 kr. + gebyr 10 kr.
Pris for andre 375 kr. + gebyr 10 kr.
Køb billetter på politiken.dk/plus –
under ’arrangement’

VINSMAGNING
LARS DAHLAGER

å Frederiksdal Gods på Lolland har
tre entusiaster siden 2006 arbejdet
med noget, der kunne synes nært
umuligt: nemlig at fremstille dansk vin i
verdensklasse. Og her er twistet: vin lavet
på kirsebær frem for på vindruer.
Det er vine, der skal og – synes de tre
herrer – kan tage kampen mod store konkurrenter inden for dessertvinene portvin, madeira og de rafﬁnerede sydfranske
banyuls, rivesaltes og maury. Det er ikke
bedstemors syltetøjssøde danske kirsebærvin, der frembringes på Frederiksdal
Gods.
Nu byder folkene bag Frederiksdal
Gods’ vinproduktion på kirsebærvin og
tapas. Det foregår på restaurant Tinggården i Frederiksværk, hvor den ene af kirsebærtrioen, kokken Jan Friis-Mikkelsen,
holder til. Her vil han sammen med gods-

P

VINSMAGNING.
Restaurant Tinggården i Frederiksværk. Foto: PR-foto

ejer Harald Krabbe og vinentusiasten
Morten Brink Iwersen vise, at kirsebærvin
ikke bare er dessertvin, men også går ganske glimrende til mad. Der vil blive opstillet tre buffeter med seks forskellige tapas,

svarende til en let frokost, der passer til de
forskellige af godsets kirsebærvine. Ved
hver buffet kan man smage vine og tapas
og få en snak med producenterne.
Godset har nemlig en række forskellige

udgaver af sin kirsebærvin. Der er Vintage, som ligesom portvin ﬂaskes direkte
fra ståltanken og dermed får maksimal
frugtfylde. Der er Catherine 2010, der er
en vin til vildt, grillet kød, juleanden, patéer og ikke mindst oste. Vinen kan bedst
sammenlignes med en Amarone eller Reciotto. Og der er er dessertvinen Sur Lie –
der er skabt til risalamanden. Vinen har
ligget ’på bundfaldet’ vinteren over, hvilket giver en federe og rigere vin.
Trioen vil fortælle om, hvordan det
usædvanlige projekt kom i gang, hvordan
kirsebærvinen bliver til, og hvad deres
mål er med at fremstille vinen. Arrangementet slutter med kaffe og lidt sødt.
lars.dahlager@pol.dk

