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Der var engang en sulten panda ved navn Claus. Han kunne spise fra han stod op om morgenen, til han gik i 

seng om aftenen. 



Derfor var det heldigt, at han arbejdede for fastfoodkæden 

BambooWay, der solgte fermenterede bambusstykker spækket 

med fibre. 

Hans kollegaer spiste ikke andet. Det var bittert og hårdt at tygge, 

men det var det eneste, der var at spise. 



Det kørte for Claus. Kunderne elskede ham og hans 

fremragende service. Sikke et nærvær og glæde, når han 

serverede bambus til kunderne. 

Kollegaerne elskede ham, fordi han altid smilede og skabte god 

stemning.



Chefen, en rotte, elskede ham. Han blev rørt til tårer, hver gang 

han nævnte Claus’ bedrifter. 

”Gør som Claus, vær som Claus!” råbte chefen og kollegaerne

 klappede i begejstring. 



Men Claus var træt af bambus. Det var bittert, sad fast i tænderne og 

var dårligt for miljøet. Claus og hans chef besøgte af og til bambus-

skoven og Claus var lige forarget hver gang. 

Claus havde længe forsøgt at fortælle sin chef, at kartofler var  

en bedre afgrøde. Både i smag, konsistens og for miljøet.  



“Det er jo en gammel opskrift, Claus. Mr. Feng Shu opfandt den 

i år 820. Længe før du blev født.” 

Men det var chefen fuldstændig ligeglad med. ”Hos BambooWay 

serverer vi bambus!”



En dag knækkede Claus en tand på et stykke bambus.

”Nu må det være nok!” udbrød Claus. 

”Jeg må gøre noget!” 



Så en nat stjal Claus en sæk kartofler fra en gård i Helsinge. Et kæmpe læs på 800 kg.  



Han var nu begyndt at stå op midt om natten for at snitte kartofler, skære 

dem i skiver, pakke dem og dernæst køre dem over til BambooWay. 



Her byttede han bambussen ud med kartofler i de hvide spande. Alt 

dette arbejde, længe inden de andre medarbejdere var mødt op. 

Sådan gik til det til i et par uger. 



Da chefen mødte ind, var han i ekstase. 

“Du er tidligt på den, Claus!”

“Du ér den bedste medarbejder, vi nogensinde har haft!”



Kunderne var glade og bestilte endnu mere end før. Og indtil 

videre kunne ingen smage forskel. Kunderne elskede stadig 

restauranten, bestilte det samme og elskede at spise, 

hvad de troede var bambus. Bare blødere, bedre for tænderne og 

miljøet. ”Jeg elsker bambus, mor!” sagde en lille pige. 



Chefen græd i ren ekstase over, hvor storartet alt var. 

I frokostpausen elskede medarbejderne deres gule 

”bambusstykker” mere end nogensinde før. 

”God sending, hva?” Tænk, de ikke fattede mistanke. Bambussen 



Lige indtil den dag politiet sparkede døren ind til restauranten. 

En panda havde stjålet 800 kg. kartofler fra en gård i Helsinge. 

Claus tilstod med det samme. 

”Jamen Claus,” udbrød chefen og begyndte at græde igen. 

”Vi har jo vores fremragende bambus?!”



Så Claus kom i fængsel. Det gør man bare ikke. Tænk at stjæle så mange kartofler uden at spørge om lov. 



Men forandringen var allerede sket. 



For i fængslet fik Claus lov til at servere sin helt egen opskrift 

på stegte kartofler. Det havde fangerne aldrig smagt før, men de 

elskede det. 

Og det var tilmed bedre for miljøet, sagde fængselsbetjenten. 



Det var noget, der gav respekt blandt de andre indsatte. ”Sejt gjort, 

Claus!” råbte en indsat. ”En ægte fighter!” 

Og alle elskede Claus igen. For at kæmpe for det, han troede på. 



Særlig tak til Mads Nybroe, Karen Schjermer og Jonas Drotner Mouritsen.
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