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“Den, der rider på tigeren, opdager, at
det er vanskeligt at stå af,” lyder et ki-
nesisk ordsprog. Lige nu rider alle dan-
skere på coronatigeren, og Mette Fre-
deriksen har sagt, at vi skal blive i sad-
len indtil videre. På samme måder for-

venter kokken Lisa Lov,
at hendes ord er køkke-
nets lov, hvilket gav hen-
de øgenavnet Tiger
Mom, da hun arbejdede
på toprestauranten Re-
læ. 

Den newzealandske
kok med de cambodian-
ske aner udviste nemlig

af og til et voldsomt temperament, og
det samme har hendes mad, erfarer jeg
her til aften. Det, jeg spiser, blev bestilt
over telefonen dagen før. 

Der er nemlig ingen smarte online
bestillingssystemer, kun Lisa Lovs mo-
biltelefonnummer og en menu på
hjemmesiden.

Til min overraskelse er der en ledig
parkeringsplads lige uden for restau-
ranten i den ellers altid overfyldte Ry-
esgade ved søerne i København.

Restaurant Tigermom ser lukket ud,
der er ikke en sjæl hverken inde eller

udenfor. Umiddelbart tør jeg ikke åbne
døren, jeg er i det hele taget lidt ner-
vøs, for dette er første gang i en uge, jeg
vover mig udenfor den hjemlige matri-
kel. 

Så jeg skridter facaden af for at se,
om der er et vindue på klem, ligesom
der var ude på Lille Bakery, som jeg be-
søgte tidligere på dagen for at få et
hvedebrødsfix. 

Vinkende kat
Da vinduerne er lukkede, prøver jeg at
tage i døren, som går op, og nu befinder
jeg mig i en slags sluse, for i det stål-
trådsarmerede glasparti er der en dør
ind til restauranten, men et skilt på et
bord med en vinkende kat kundgør, at
jeg skal holde mig på måtten.

Mens jeg læser skiltet, registrerer
jeg en bevægelse bag det armerede
glas, og så kigger jeg lige ind i et par op-
mærksomme mørke øjne, der lyser op
mellem en sort mundmaske og et sort
hår, skilt i midten og samlet i en lang
hestehale fastgjort i nakken.

Det er Lisa Lov, hun siger noget, jeg
ikke rigtig forstår, for dels taler hun en-
gelsk hurtigt, dels gør hun det gennem
en maske. Men nu tager hun en reg-
ning frem, og holder den tæt ind mod
ruden, så jeg kan se beløbet.

“Do you know Mobilepay,” forstår
jeg nu hun siger, og ja, det gør jeg i en
grad, så vi kort efter er kvit, og Lisa Lov
åbner døren så meget på klem, at hun
kan række mig de to brune papirposer.

Hun ligner en sygeplejerske, så vel-
soigneret ser hendes hele person ud,
og et blik ind i restauranten bibringer
ligeledes et indtryk af fuldstændig or-
den og god hygiejne.

Maskespil
Jeg føler mig helt tryg ved situationen
ved at se, der bruges masker, ved at der
er stillet håndsprit frem til kunderne,
ved at der sprittes af flere gange om da-
gen og så videre.

Jeg har bestilt alle de tilgængelige ret-
ter og bærer dem nu ud til bilen, hvor
en termokasse venter i bagagerum-
met. Det er jeg glad for, da retterne ikke
er videre varmeisoleret, og jeg har en
halv times køretur foran mig. Under
ompakningen stiger de skønneste duf-
te op af posen, dufte af stærk chili, syr-
lig fiskesauce og soja forestiller jeg
mig. 

Hjemme igen dækker jeg spisebor-
det med de mange små bakker, æsker

og tallerkener, hvori lækkerierne er
anbragt. Jeg spiser ellers sjældent ta-
keout, og slet ikke mad, der er beregnet
til at blive nydt sprødt, som for eksem-
pel de friterede blæksprutter foran
mig, der som forventet er blevet bløde,
ikke mindst fordi jeg kom en halv time
for sent til afhentningen.

Uppercut, mavepuster, jab
Men de smager fint, kødet er dejlig
mørt, men samtidig fast og smagen er

ren, indtil jeg dypper i en af de seks for-
skellige små bakker med stødt chili,
chiliolie og forskellige syrlige puréer, så
ændrer blæksprutten karakter.

Jeg har absolut intet overblik, ved ikke,
hvad der er hvad, så jeg slår mig løs og
får den ene uppercut, det ene jab og den
anden mavepuster efter hinanden.

Det er asiatisk inspireret mad ja, men
meget langt fra den gennemsnitlige ki-
nesiske restaurant her til lands. Der er

en grøntsagsfriskhed, som man ople-
ver det på førnævnte Restaurant Relæ,
ganske vist ikke i blæksprutterne eller
de små træspyd med grillet Gothen-
borg-kylling og tamarind. 

Heller ikke i de nævnte chilier eller
den gode blanding af jasmin- og røde
ris, mere i de grøntsagsbaserede retter,
hvor der leges mesterligt med konsi-
stenser og spilles virtuost på smage fra
kokosmælk, citrongræs og andet asia-
tisk.

Den ret, jeg er gladest for, er et stykke
filet af pighvarfætteren slethvar, som
på trods af, at den under transporten er
blevet lunken, ikke desto mindre er en
udelt delikat oplevelse. Den faste dam-
pede fisk med den rene smag svømmer
i en sursødsauce, der takket være rise-
ne suges op til sidste dråbe. 

Retten med marineret økologisk gris
fra Hindsholm vakte enorm begej-
string hos mine høns, selv mistænker
jeg den pågældende ret for at gå på gri-

setæer, i hvert fald havde den en mis-
tænkelig gelatinøs karakter, som jeg
ikke brød mig om. Men ellers var jeg
mæt og glad, forfrisket og inspireret,
da jeg sprang ned fra tigerens ryg, og
glædede mig over, at der ingen opryd-
ning i køkkenet var, så jeg kunne gå di-
rekte ind og se dagens afsnit af Netflix-
serien “Tiger King”, som er endnu en
påmindelse om, at vores normale ver-
den ikke er noget, vi kan tage for givet.

oltr@borsen.dk

Skarp
asiatisk
velsmag
Restaurant Tigermom har sadlet 
om til takeout og taget ekstra
skrappe hygiejneforholdsregler 

Lisa Lov leverer en forfriskende og skarp takeout-oplevelse med asiatiske smage. Dampet slethvar med ramsløg, ingefær, chili og ristede sesam olie sovs. Foto: Steven Achiam

Der dampes mere, end der dybsteges, hos Tigermom. Fotos: Steven achiam

Kyllingespyd med tamarindsauce og bulldog dip.

Køkkenpersonalet bærer masker for munden som et af flere hygieje tiltag.

Take-out

Ryesgade 25
2200 København N
Tlf.: 5384 2525
tigermom.dk

Treretters menu 280 kr.

Tigermom

Under coronakrisen gælder 
anmeldelserne udelukkende 
madens kvalitet.

Af Ole
Troelsø

Den ret, jeg 
er gladest for, 
er et stykke filet 
af pighvarfætteren
slethvar

Jeg føler mig helt
tryg ved situation-
en ved at se, der
bruges masker
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