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PRESSEMEDDELELSE 
 

Efteråret er svampetid ! 
Thomas Laursens færden er en hemmelighed 

 
Det er efterår og der er fokus på svampe i alle afskygninger.  
 
Thomas er på vej i sin bil. Et sted i Jylland. Han har sine foretrukne steder. Og han deler ikke ud af 
dem. Her i efteråret efterspørger de fineste restauranter i Danmark de gode, vilde svampe. Tragt-
kantareller, Carl-Johan svampe, for bare at nævnte er par af dem som vores danske natur tilbyder.  
 
Thomas Laursen siger: ”Svampene er en af de arter som gør mig særligt glad. For de ”bestemmer” 
selv. De er så uforudsigelige. Og de følger naturens svingninger på en eventyrlig måde – næsten 
som om svampene har deres egen psyke. I alle de år, hvor jeg har samlet svampe, har jeg oplevet 
hvordan vejret er forskelligt alle steder i Danmark. Det er som om hvert sted har sin egen årstid. 
Der hvor bladende falder først kommer frosten tidligere og i Vestjylland kommer frosten som det 
sidste sted i Danmark. På den måde oplever jeg naturen på en meget detaljeret og dynamisk 
måde”. 
 
Udover at samle ind fra ”den vilde natur” til de fineste restauranter i Danmark, rejser Thomas også 
som foredragsholder. Her deler han ud af sine erfaringer med at samle ind til maden og han 
fortæller om hvordan de ”vilde” ingredienser kan bruges i madlavningen. I denne tid handler det om 
at komme før frosten. I hvert fald når det gælder de vilde svampe. Det mærkes også på interessen 
blandt folk, som gerne vil afprøve samlerdisciplinen selv. Så spørger mange Thomas hvor det er 
godt at lede. Men her hører fortællerviljen op. Man må gøre sig egne erfaringer i naturen. 
 
Danmark oplever en sand gastronomisk revolution. Michelin hædrer os med stjerner som aldrig før. 
Meget af succesen skyldes netop vores brug af naturens ingredienser. De store succeshistorier er 
også en del af fortællingen, når Thomas Laursen gæster Naturama torsdag 28. oktober. Her 
fortæller Thomas Laursen både om hvad du selv kan gøre og hvad man efterspørger i de højere 
luftlag hos Michelin-restauranterne Noma, Alchemist og Geranium. 
 
Foredrag på Naturama torsdag d. 28. oktober klokken 19.00 
Kontakt: Kommunikationsleder Mads Dirkinck-Holmfeld, tlf.: 4016 1450. 


