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Ti trin ned og så op på s
Vinderen af Børsens regionale
gastronomiske talentkonkurrence blev
fundet via en anonymiseret konkurrence,
hvor maden talte for sig selv

■■ KONKURRENCE
Af Ole Troelsø
Foto: Charlotte Elgaard
Christensen

V

entelisten blev lang, da
restaurant Ti Trin Ned i
Fredericia inviterede til konkurrencemiddag, hvor de fem
deltagere i den
regionale afdeling
af Børsens Kokketalent fandt sted.
For der er kun
plads til 39 gæster
i den lille eksklusive gourmetrestaurant, hvor en række
præmierede kokke og tjenere
har deres gang til hverdag. I
aften er det imidlertid morgendagens stjerner, der står i
fokus. Hvem de er, bliver holdt
hemmeligt for gæsterne.
De sidder forventningsfuldt
og glæder sig til såvel at smage
deltagernes retter som til at se
dem. Men det kommer til at vare lidt, forklarer Mette Hvarre
Gassner, Årets Kok 2011. Hun
driver restauranten sammen
med ægtefællen, Rainer Gassner, som i dag styrer slagets
gang i køkkenet, mens Mette
tager sig af restauranten.
“Vi vil helst ikke have, at
man kommer til at synes lidt
bedre om maden fra den elev,
der står i lære på en berømt restaurant, end om den der kommer fra en mindre kendt,” siger
Mette, mens gæsterne nyder
en delikat snackservering tilberedt af restaurantens faste
kokkestab.
Samtlige deltagere i konkurrencen har fået udleveret
en identisk råvarekurv, sådan
at de kan bedømmes på lige
fod. Ofte foregår der en lodtrækning mellem forskellige
råvarer af hensyn til gæsterne,
der på den måde får en varieret
menu.
Men i aften skal alle anvende samme hovedemne, nemlig
kalvekød fra Danish Crowns
såkaldte Guldrum bestående
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af særligt fine udskæringer
forbeholdt landets førende
restauranter.
Ude i køkkenet er deltagerne
i fuldt sving. Det er Rungthiwa Chummongkhon fra
Brasserie Ferdinand, Sofie
Harder fra Stammershalle
Badehotel, Emil Skovsgaard
Bjerg fra Søllerød Kro, Kasper Christensen fra Henne
Kirkeby Kro og Christina
Wittendorff Dunker fra Fakkelgaarden.
Alle arbejder koncentreret
og effektivt med køkkenchef
Rainer Gassner som vågen
høg i baggrunden. Han træder kun til, hvis det er strengt
nødvendigt, for meningen er,
at eleverne skal hjælpe hinanden med afviklingen af deres
respektive retter og i det hele
taget være selvkørende.
Og det er de. Især Rungthiwa Fae Chummongkhon, som
også deltog i fjor, men dengang var lidt tilbageholdende
med at sætte kollegaerne i
sving, og derfor selv lavede
det meste, hvilket ikke førte
til sejrsskamlen.

Andre boller på suppen
I år er der andre boller på suppen. Hun instruerer klart og
tydeligt de andre i, hvordan
hendes retter skal afvikles, og
alting synes at klappe.
Det gør gæsterne også, da de
mange superdelikate retter er
serveret og fortæret, og det
endelig bliver tid til at præsentere de unge talenter.
Under pointoptællingen,
der foregår, mens gæsterne
nyder en dessert tilberedt af Ti
Trin Ned, udfordres Rungthiwa
Fae Chummongkhon af Kasper
Christensen.
Sidstnævnte står nemlig
også stærkt, men fintællingen viser, at sejren skal gå til
Rungthiwa Fae Chummongkhon, der således går videre
til finalen.

1. Christina Wittendorff
Dunker kæmper for at
færdiggøre sin ret under
Børsen Kokketalent.
I baggrunden ser den senere
vinder Rungthiwa Fae
Chummongkhon til.

2. Christina Wittendorff
Dunkers ret: Kalverillette med
kartofler, kantareller og hyben.

3. Rungthiwa Chummongkhos
vinderret: Kalvebryst med
ærter og stegte svampe,
ragout, urter og kryddersauce.

oltr@borsen.dk
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4. Kasper Christensens ret:
Skrabet kalvekød med skovsyre
og estragon, chips, puffet spæk
og enebær.
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å sejrsskamlen

Gastronomifærd fra
Thailand til Aarhus

■■ PORTRÆT

R

ungthiwa Fae Chummongkhon er den ene af
fem finalister til finalen i Børsens Kokketalent – en plads,
hun har gået efter i to år. Den
målbevidste thailandske kvinde har altid været glad for at
lave mad og levede også af det
hjemme i Thailand.
“Jeg havde min egen strandrestaurant, og det gik fint, men
så kom tsunamien og ødelagde
det hele,” fortæller Fae med
henvisning til katastrofen i
2004.
Dengang boede hun og hendes danske kæreste i Thailand,
men de flyttede til Danmark
for at starte på en frisk.
“Det var vigtigt for mig at
blive en aktiv del af det danske samfund. Derfor søgte jeg
job på en dansk restaurant,
ligesom jeg meldte mig til en
sprogskole to dage om ugen.”
Nu kan man nok ikke kalde
hendes første læreplads, restaurant Frederikshøj i Aarhus, for en dansk restaurant. Ej
heller den næste, som var den
thailandske michelinstjerne-

restaurant Kiin Kiin, og i
dag er hun elev på en fransk
restaurant i Aarhus, nemlig
Brasserie Ferdinand.
Men det er nu heller ikke så
meget den traditionelle danske mad, Fae brænder for i dag.
“Jeg har lært at lave dansk
mad, og jeg er blevet god til
at lave frikadeller og har lært,
hvad peberrod er. Men i løbet
af min læretid har jeg fundet
en ny vej og drømmer i dag om
at skabe en stil, der fusionerer
thailandsk og fransk,” siger
Fae, der dog ikke glemte de
nordiske facetter under konkurrencen på restaurant Ti
Trin Ned.
Der kombinerede hun en
klassiker som braiseret kalvebryst med sin hjemegns krydderier.
“En af grundstenene i mit
køkken er karry. Ikke det der
gule pulver, du kan købe i supermarkedet, men blandinger,

som jeg selv laver. Jeg får den
grundlæggende base fra Thailand og blander den så op med
friske urter, for eksempel basilikum eller citrongræs,” forklarer den snart olympiske kok.
Som thailandsk statsborger
har hun nemlig mulighed for
at stille op på det thailandske
landshold til den gastronomiske olympiade, der foregår til
oktober i Tyskland.
Men først skal hun altså
prøve at tage førstepræmien
hjem i finalen til Børsens Kokketalent på næste fredag.
oltr

Thailandske Rungthiwa
Chummongkhon
vandt konkurrencen.

Femdobbelt supersudoku

Børsens Kokketalent til Aarhus
D

er har været tradition for
at afvikle Børsens Kokketalent finalen i Tivoli, men
i år foregår konkurrencen i
Aarhus, hvor der afvikles en ny
og stor madfestival. Bag denne
står Food Organisation Of
Denmark (FOOD), som også
er medarrangør af Børsens
gastronomiske talentkonkurrence.
Baggrunden for denne er et
ønske om at medvirke til udviklingen af nye talenter, der
kan følge i fodsporene på de

allerede etablerede stjerner
som Nomas René Redzepi og
Geraniums Rasmus Kofoed.
De fem finalister er Michael
Nørgaard fra værtsrestauranten Ti Trin Ned, Jeppe
Gronemann Christensen fra
Geranium, Anders Rytter fra
Restaurant 1. th., Michael
Skov Sørensen fra Restaurant Orangeriet og Rungthiwa Chummongkhon fra
Brasserie Ferdinand.
De er udvalgt gennem
fem regionale konkurrence-

middage landet over, hvor
gæsterne har været i dommernes rolle. Men på næste
fredag 7. september er det et
panel af konkurrencekokke,
som skal votere, bl.a. Jens
Peter Kolbeck, Mette Gassner, Wassim Hallal, Kenneth Hansen, Jasper Kure
og Tommy Friis.
Konkurrencen
begynder
klokken 14.30, og der er præmieoverrækkelse
klokken
16.45. Se detaljer på www.
foodfestival.dk.
oltr
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række og hver 3x3-kasse rummer tallene 1-9. 
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sammenkoblede sudokuer. De
tomme felter udfyldes, så hver
vandret række, hver lodret
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Børsen Weekend bringer
denne udfordrende supersudoku, der løses som fem

