
Arets turistpris gik til stjernekok 
TURISME: Michelin-kok kan ikke kun kreere eminente retter, men ogsa skabe arbejdsglsBde i kekkenet. 

Af Helene MacCormac 

VINDEKILDE: Der blev ikke 
den store overraskelse, da 
Klub Odsherred - Odsher-
red Turistforening tirsdag 
uddelte arets turistpris. 
Ikke uventet var det kokken-
chefen pa Dragsholm Slot, 
Claus Henriksen, som mod-
tog prisen og aeren. 
I sin tale til prismodtage-

ren sagde bestyrelsesfor-

mand Stig Lecke blandt an-
det, at Claus Henriksen, ud 
over at lave eminent mad, 
ogsa formar at skabe en stor 
arbejdsglaede for de andre 
ansatte i kokkenet. 
- Gar man gennem kokke-

net en travl dag, vil man op-
leve, at alle ved, hvad deres 
opgave er, og udforer den 
med fornojelse. Det kraever 
sasrlige evner for orkestra-
tion, sagde Stig Locke. 
Han fremhaevede Claus 

Henriksen som en lokal 
kunstner, som bar formaet 
at fa Odsherreds natur ned i 
gryderne . 
- Ved solopgang vil man se 

ham rende rundt i engene og 
samle urter og andet gront, 
fortalte Stig Locke. 
Turistprisen er blevet ud-

delt hvert ar siden 1949. For-
ste ar gik den af ikke naerme-

re definerede arsager til fru 
slagtermester Ellen Graae 
og siden til vidt forskellige 
personer og foreninger med 
det ene til fselles, at de har 
formaet at gore noget eks-
traordinaert for turismen i 
Odsherred. 
- Tidligere flk prismodta-

geren sit navn indgraveret 
i et stort solvfad, som fun-
gerede som vandrepokal, 
som prismodtageren kunne 
lane med hjem. I dag har vi 
en plade pa vaeggen pa tu-
ristkontoret, fortalte Johan 
Gotfredsen, administrator i 
Klub Odsherred - Odsherred 
Turistforening. 
Det blev ved tirsdagens 

prisoverraekkelse ogsa 
naevnt, at Claus Henriksen 
mere eller mindre var arsa-
gen til, at Dragsholm Slots-
kokken tidligere pa aret blev 
udstyret med en af de efter-
tragtede Michelinstjerner. 
Den ville Claus Henriksen 
ikke have seren for. 
- Michelinstjernen var 

ikke til mig. Den var til alle 
ansatte pa slottet, sagde han 
blandt andet i sin takketale. 
Der har vaeret ekstra fart 

over feltet, siden kokkenche-
fen kunne haenge diplomat 
med Michelinstjernen op i 
sit kokken. Stjernenykker 
har han dog ikke mange af. 
- Prov at se, hvordan solen 

skinner, og jeg ved allerede, 
at jeg far modvind hjem pa 
cyklen, sagde Claus Henrik
sen. 

Kokkenchefen stod selv for serveringen af appetizers ved prisover-
rxkkelsen. Foto: Helene MacCormac 


