Vejen til en kvindes hjerte går gennem ørerne
Gourmetkokken Thomas Herman fra gastronomi-mekkaet Nimb i Tivoli ved meget om mad. Men
han ved også en del om vejen til en kvindes hjerte, og kommer han i tvivl, spørger han sine
veninder til råds. Ellers havde han nok heller ikke scoret hende den lyshårede, som var alt for
lækker til ham.
Af Pia Melander Guilbert
Noget af det mest kvindelige, Thomas Herman kan komme i tanke om, er forfængelighed.
- Jeg synes, det er smukt, når man kan se på en pige, at hun lige har overvejet, hvad hun skulle
tage på, understreger han:
- Det er noget med den der feminine udstråling, som går igen i pigers udseende, i deres måde at
indrette et hjem på, ja i alt hvad de gør, undtagen den måde tøjet ligger på i deres skabe.
Øh?
- Ja! Lige meget hvor stor ordenssans en pige har, kan man ikke åbne hendes klædeskab, uden at
tøjet vælter ud. Det er ret vildt.
Han griner lidt overbærende, men af udtrykket i de overordentligt brune øjne fornemmer man
alligevel, at orden helt ind på bagerste klædeskabshylde er noget, Thomas Herman vægter højt.
Det er ellers ikke fordi, der mangler plads i herskabslejligheden, som han deler med sin kæreste.
Her er masser af luft mellem møblerne, og måden antikviteter på elegant vis mingler med nyere
design leder tankerne hen på den filosofi, han beskriver i kogebogen ”Brændende kærlighed, og
som også går igen i restauranten ”Herman”: At lade tradition og fornyelse følges ad. Som han
siger:
- Jeg er inspireret af mine bedstemødres opskrifter, men det er jo ikke fordi, jeg nogensinde har
drømt om at lave mad som dem. Det er mere noget med minderne. Jeg kan godt lide at vække
folks positive følelser og genkendelsen, frem for at de sidder og siger: ”Det smager fandeme
mærkeligt det her”.
Tilbage til det med forfængeligheden, for en del af kvinders forfængelighed er ifølge Thomas
Herman også, at de er mere opmærksomme på, hvad folk siger, hvor mænd er mere afslappede.
- Når jeg er på arbejde kan jeg have et ret iltert temperament. Og hvis der ryger en hård
bemærkning til en af fyrene, kan jeg da godt se, han tænker: ”Sikke en nar”, og fred være med det,
men pigerne tager det nært og bliver kede af det, og det er jo slet ikke meningen.
Og hvad med derhjemme - hvordan tackler du selv en sur kæreste i sofaen?
- Det kan være svært. Normalt giver jeg hende lidt ro.
Du stikker af?
- Nej jeg går bare ud i køkkenet.

Feminint gourmetkøkken
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Vi sidder i stuen og drikker kaffe. Samtalen er godt i gang, og selvom emnet er, hvad ved mænd
om kvinder, fristes jeg til lige at give det et tvist. Så jeg spørger:
Er mandlige kokke mere forfængelige end for eksempel blikkenslagere?
- Du mener metroseksuelle? Nej det tror jeg ikke, svarer han hurtigt, men indrømmer så, at
gourmetniveauet, hvor han selv befinder sig, nok er lidt mere feminint, fordi det har meget at gøre
med sanser og æstetik.
Alligevel hører man aldrig om kvindelige gourmetkokke?
- Nej det er sjældent. Jeg har mødt mange virkelig dygtige kvindelige kokke, og ofte er de bedre
end mænd, fordi de har en mere feminin måde at arbejde på. De sviner ikke og er tit mere sirlige i
deres arbejde. Men det virker som om, der kommer tidspunkt, hvor de ikke længere har lyst til at
arbejde om aftenen og i weekenderne. Der prioriterer mandlige kokke ofte anderledes.
Kan mad være vejen til en kvindes hjerte?
- Jeg tror nærmere, det er vejen til en mands hjerte, men jeg har en fornemmelse af, at piger godt
kan blive imponerede, når en mand kan lave mad.
Hvad er så vejen til en kvindes hjerte?
- At man er fokuseret på hende og lytter, når man taler sammen. Jeg tror, en mand kommer langt
med at forsøge at gøre livet så nemt som muligt for sin kæreste i hverdagen og virke hjertelig og
varm.
Hysteriske kvinder og stakkels gæs
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vejen til Thomas Hermans eget hjerte går gennem maven.
- Jeg synes, det er superfedt, hvis min kæreste spørger, om vi ikke skal have boller i karry eller
frikadeller med stuvet hvidkål, konstaterer han og tilføjer, at han aldrig kunne have en kæreste,
der var vegetar.
- Så skulle jeg i hvert fald være meget glad for hende, kommer det så med et smil.
- Jeg kan sagtens acceptere, at man vælger at være vegetar. Det ville bare være et stort
irritationsmoment i vores fælles tilværelse, fordi hele mit liv handler om mad. Nogle gange synes
jeg også, kvinder tænker for meget over, hvad de spiser. Det er ikke fordi, jeg selv spiser flødesovs
hver dag, men man skal også kunne slappe af med mad engang imellem og bare give sig hen.
- Kvinder har tit flere følelser omkring maden end mænd, og det kan godt blive lidt hysterisk. For
eksempel har jeg haft en del kvindelige gæster, der ikke vil spise foie gras, fordi de har hørt, at det
bliver lavet ved at tvangsfordre de stakkels gæs og ænder. Men folk, der siger sådan, ved sjældent,
hvordan det rent faktisk foregår, og jeg kan altså fortælle dig ting om noget, du propper i munden,
som er meget værre.

Beskyttende veninder
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Måske er mænd bedre til bare at spise, hvad der er på tallerkenen. I hvert fald bliver vi enige om,
at man sjældent hører en mand sidde og sige, at han ikke kan lide eller tåle noget bestemt mad,
mens det er helt normalt, at kvinder fortæller om den slags.
- Det er nok også noget med smagsløg, foreslår Thomas Herman, og kvinder er måske bare mere
åbne. Det synes han i hvert fald er tilfældet, når han har brug for et godt råd.
- Hvis man fortæller en mand om noget, man går og bakser med eller overvejer at gøre, reagerer
han tit sådan: ”Nej lad være med at rode med det der. Hold dig væk”. Der er kvinder mere
søgende og gode til at lytte og vejlede, begynder han, og sådan bevæger vi os fra leveren tilbage til
hjertet, for det her er også historien om, hvordan pigevenner kan have en finger med i spillet, når
en mand møder sin kommende kæreste.
- Da jeg på et tidspunkt var single, syntes jeg, det var rigtig sjovt at gå i byen med mine pigevenner.
De var meget beskyttende.
Hvordan det?
- Da jeg i julen 2007 mødte min kæreste var jeg for eksempel i byen med en veninde. Jeg stod bag
baren, og så fik jeg øje på den her pige ovre på den anden side. Da jeg kiggede på hende, fik vi
øjenkontakt, hvorefter hun skyndte sig at slå blikket ned: ”Prøv lige at se hende den lyshårede
derovre”, sagde jeg så til min veninde, som svarede: ”Glem det. Hun er for lækker. Hende får du
aldrig fat i”. Men bagefter skulle hun alligevel over og tjekke, om det måske alligevel kunne blive til
noget.
Hvordan kunne hun tjekke det?
- Det ved jeg ikke, men det endte med, at jeg fik min kommende kærestes telefonnummer.
Henover jul sendte jeg hende så et par beskeder, men hun svarede ikke rigtig tilbage, og da jeg
fortalte det til min veninde, sagde hun: ”Det er bare typisk piger, de er så oppe i røven med det
der”.
Det udtryk forstod jeg ikke helt?
- Nej det er også meget jysk, men det hun mente var, at jeg nok skulle få et svar.
Og det fik du…
- Ja, men først, da jeg havde skrevet en lang sms til hende om, at det var okay, hvis der ikke var
mere i det. Så svarede hun straks tilbage, at vi da godt kunne mødes, når jeg var færdig med at
holde jul i Jylland.

Navn: Thomas Herman Petersen
Alder: Født 1975 i Fredericia.
Uddannelse: Udlært kok på restaurant ”Børkop Vandmølle”. Har siden arbejdet på blandt andet
”Falsled Kro”, ”Kong Hans´ Kælder”, den trestjernede Michelin-restaurant ”Arzak” i baskerlandet
og den tostjernede ”La Broche” i Madrid. Har vundet flere kokkekonkurrencer. Se selv på
www.thomas-herman.dk eller kig på hylden over hans køkkenbord, hvor alle hædersbeviserne står
linet op.
Privat: Bor i indre København, har en kæreste.
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Kendt som: Køkkenchef på gourmetrestauranten Herman, der er en del af det nye Nimb i Tivoli og
som forfatter til kogebogen ”Brændende kærlighed”, der er en hyldest til det danske køkken.

Tre hurtige til Thomas Herman
Hvornår er kvinder mest dejlige? Når de lige er vågnet. Med mindre de er pissemorgensure.
Hvornår er de mest irriterende? Når de ikke kan komme ud af døren til tiden. Og hvis man så
skynder lidt, går de helt i spåner.
Hvis du var en kvinde, hvem ville du så være? Sanne Salomonsen. Hun er for sej.
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