Jurist leverer æbler til Noma
På Æbleværkstedet Nonnetits generalforsamling fortæller Kirsten Rohde om springet fra
jurist til æble-avler
”Jeg kan blive helt rørt når jeg oplever, hvad kokkene på bl.a. Noma og hos
Mielcke&Hurtigkarl kan få ud af mine æbler, siger Kirsten, eller når kunderne spørger
hvornår mine Holstein´ere er modne, fordi det viser at glæden ved de naturlige sæsonprodukter er på vej tilbage”. For Kirsten er et æble ikke bare et æble, hun har en lille
produktion af udvalgte sorter i sin økologiske plantage på Rytzebækgaard på Møn. Hun
producerer også honning, og holder stadig gang i karrieren som jurist, selvom hun har
opsagt sit faste job i Nationalbanken. Hun sprang ud som æble-avler i 2006 og leverer i
dag friske æbler til landets bedste restauranter.
Kirstens æbler på Noma
”Jeg vil gerne give kunderne en oplevelse af, at æblerne er ligeså friske, som havde de
selv plukket dem på deres egne træer, fortæller Kirsten, og da jeg kører meget mellem
plantagen på Møn og jurist-jobbet i København, var det mest praktisk at finde kunder på
denne rute. En dag gik jeg ned til restaurant Formel B på Vesterbrogade med en kasse
friskplukkede æbler og spurgte, om de ville smage? Da kokken tog en bid, kunne jeg se
hvordan ideerne begyndte at sværme rundt i hans hoved, og han satte straks æblerne ind
i dagens menu”. Rygtet spredtes, på restaurant Noma fik kokkene smag for Kirstens
friskpressede most, de bestilte først æbler med højt syreindhold til deres æble-likør, og
endte med at lade sig inspirere af æblerne fra Kirstens plantage til sæsonens nordiske
menu.
Lille producent med egen niche
For Kirsten er rollen som producent helt ny, det er en verden uden livrem og seler, som
hun siger. ”Det er en stor udfordring, jeg skal jo lige lære, hvad en kunde er, og hvilken
form min produktion skal have. Med de 2500 træer jeg har i plantagen nu, og de 20-25
bistader er jeg glad for at have fundet min egen niche, og det ville blive noget helt andet
med en større produktion”. Kirsten arbejder nu på deltid som jurist og passer samtidig
æbleplantagen og bierne på Møn. På Æbleværkstedets Nonnetits generalforsamling den
21. marts kl. 19 på Grevinge Centralskole kan alle høre Kirstens spændende beretning om
at starte som økologisk æble-avler.
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