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Få farver ind i de mørke måneder 
og vend det hele lidt på hovedet

I Jespers Torvekøkken vil vi rigtig gerne gøre vintermånederne lidt 

mere friske og farverige. Så derfor har vi samlet en lang række op-

skrifter, der kan sprede glæde, sjov, undren og liv i de mange dage, 

der ellers kan være lidt tunge at danse med.

Lad os lede dine tanker hen mod sommeren med et udvalg af friske 

citrus opskrifter. Få farverne frem i sæsonens rodfrugter og knolde, 

og lad os vise hvordan man kan bruge ingredienser, som man ellers 

forbinder med noget andet.

Der er både mad til fest, dagligdag og hygge. Til en travl hverdag 

og til en weekend hvor du vil imponere dine gæster. Vi håber du vil 

nyde hver eneste opskrift, og holde en fest, mens du dykker ned i 

vores gastronomiske verden.

Altsammen serveret lige her.

Kokkene fra Jespers Torvekøkken
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SVINEBRYST

Ingredienser
1 kg. økologisk svinebryst uden 

svær

1 spsk. fish sauce

2 spsk. soya

1 dl. hoisin sauce

1 dl. olivenolie

Saft og skal fra 2 lime

4 dl. økologisk æblemost

1 dl. brun farin

1 spsk. røget paprika

1 spsk. stødt koriander

1 stk. frisk chili

Frisk rosmarin

Frisk kørvel

Frisk dild

Salt og peber

Fremgangsmåde
DAG 1

Skær gulerødderne tyndt på langs, og damp dem i ca. 15 minutter, 

til de er møre. Køl dem derefter helt af.

Lav marinaden ved at piske resten af ingredienserne til de gravad 

rødder godt sammen – til sukkeret er opløst. Kom de kolde gule-

rødder i en vakuumpose og hæld marinaden over. Forsegl posen 

og lad det marinere minimum 2 døgn.

DAG 2

Fri svinebrystet fra bruskstykker og sener, og rids fedtlaget let. 

Bland brun farin, fish sauce, soya, olivenolie, skal og saft fra 2 lime,  

røget paprika, stødt koriander, fint hakket rosmarin og chili, samt 

salt og peber. Gnid svinebrystet ind i marinaden og læg det i et ildfast 

fad, og hæld æblemosten i fadet. Steg i ovnen ved 140° i 2½ time.

Tag derefter kødet ud, og sigt væden fra og gem den. Lad kødet lig-

ge i fadet og placer et lidt mindre fad ovenpå, og læg noget tungt i 

det, så kødet ligger i pres. Læg det på køl til dagen efter.

DAG 3

Hæld væden fra kødet og hoisin sauce i en lille kasserolle 

og kog det ind til ca. halvdelen. Skær kødet ud i kvadrater på 

6 x 6 cm og brun det af på alle sider. Pensl derefter med den  

nedkogte hoisin sauce og sæt det i ovnen ved 180° i 10 minutter.  

Anret imens de gravad rødder i en kvadrat 12 x 12 cm på en tallerken. 

Når kødet er færdigglaseret placerer du det i det ene hjørne af rød-

derne. Pynt af med dild og kørvel. Dryp lidt af saucen udover retten.

GRAVAD RØDDER

Ingredienser
3 store gule rødder

3 store lilla rødder 

2 spsk. soja

2 spsk. soja uden salt

4 spsk. sukker

2 spsk. neutral olie

1 spsk. dildspidser

2 spsk. pulveriseret nori tang

GRAVAD RØDDER MED 
GLASERET SVINEBRYST

OG URTER
OPSKRIFT TIL 

4 PERSONER



BAGTE BEDER MED 
BALSAMICO, FETA 
OG FRISKREVET 

PEBERROD
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
4 store rødbeder

2 dl. rød balsamico

Feta

1 stk. frisk peberrod

1 dl. tørrede tranebær

Olivenolie

1 spsk. sukker

Skyllet ruccola

Salt og peber

Fremgangsmåde
Start med at tænde din ovn på 180° 

varmluft. Skær derefter toppen og 

bunden af dine rødbeder og vask 

dem grundigt. Du behøver ikke skræl-

le dem, for man kan sagtens spise 

skrællen når den bliver bagt.

Læg dem i et ildfast fad. Giv dem lidt 

olivenolie, salt og peber, og stil dem i 

ovnen. Der skal de hygge sig i 30 mi-

nutter.

Hæld dit balsamico i en kasserolle og 

tilsæt sukkeret. Kog det langsomt ind 

ved svag varme til du har en let tyk-

net glace. Stil det på køl.

Når rødbederne er færdige, tages 

de ud og flyttes over i et koldt fad og 

stilles på køl.

Når både rødbederne og balsami-

coen er kølet af, kan du begynde at 

anrette din salat.

Start med at lægge en bund af ruc-

cola på en stort fad. Skær dine rød-

beder ud i grove stykker og læg dem 

ud på ruccolaen. Smuldr fetaen ud 

over og riv ligeledes lidt frisk peber-

rod udover.

Slut med at dryppe din balsamico 

henover salaten, krydr med salt og 

peber og top det hele af med tørre-

de tranebær.
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STRIMLET GLASKÅL 
MED RÅMARINEREDE 

KAMMUSLINGER, KORIANDER 
OG PERSILLESTØV

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
1 dl. plukket persille

1 dl. økologisk rasp

8 stk. friske kammuslinger

2 stk. økologiske lime

2 stk. små glaskål

½ dl. rapsolie

Frisk koriander

Salt og peber

Fremgangsmåde
Start med at skrælle dine glaskål og 

skær dem i meget tynde skiver på 

et mandolinjern. Skær dem derefter 

i meget tynde strimler ( julienne) og 

læg dem i en skål med isvand.

Dernæst gør du din persillestøv klar, 

ved at blande persillen med rasp, og 

blende det helt fint. Sigt det derefter 

gennem en sigte, så du står tilbage 

med en flot grøn støv.

Bland olien sammen med ca. 1 dl. 

finthakket koriander, alt efter smag, 

og tilsæt saften fra 1 lime.

Skær dine kammuslinger i fine skiver 

og anret dem ligeligt i 4 små skåle.

Riv limeskal ud over dem, og fordel 

saften fra din lime i de 4 skåle. Krydr 

med lidt salt og peber.

Lad det trække i 10 minutter og anret 

derefter dine glaskålsstrimler oven-

på. Hæld en smule korianderolie ud-

over og slut af med salt, peber og et 

drys persillesstøv.V
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BOLLER I KARRY
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
600 g. hakket kylling

2 økologiske æg

2 løg

2 spsk. mel

800 g. af årstidens grønt fra 

køleskabet. Fx knolde/ rødder

1 tsk. rød karry paste

1 spsk. karry

1 spsk. sesamolie

3 fed hvidløg

1 stort æble

½ l. kokosmælk

½ dl. æbleeddike

4 dl. bulgur

6 dl. vand

Salt og peber

Vi bevæger os en smule væk 

fra den klassiske boller i karry, 

for bæredygtighedens skyld. 

En ny version, der hindrer mad-

spild ved at bruge det, du har 

i køleskabet af årtidens grønt.

Derudover skifter vi kalv og 

flæsk ud med kylling, og ris ud 

med bulgur.

Fremgangsmåde
Start med at røre din kyllingefars. Hakket kylling, 1 revet løg, 2 æg, 

2 spsk. mel, samt salt og peber røres sammen til en glat lind masse. 

Sæt det på køl, mens du gør klar til saucen.

Hæld din sesamolie, karrypaste og karry i en gryde, og lad det 

simre under omrøring i ca. 5 minutter. Tilsæt dernæst æbletern og 

giv dem 1 minut sammen med karryen. Tilsæt æbleeddike og kog 

godt igennem. Derefter tilsættes dine grøntsager, som er skåret i 

grove stykker og der sluttes af med at hælde kokosmælk på. Smag 

til med salt og peber. Lad saucen simre ved svag varme i minimum 

30 minutter.

Mens din sauce simrer, laver du dine kyllingekødboller. Tilbered 

dem i letkogende saltet vand. De falder til bunds, når du putter 

dem i. Når de flyder op til overfalden, tages de op af vandet og 

lægges til side.

Skyl dit bulgur og sæt det over i en kasserolle ved svag varme. 1 del 

bulgur, 1½ del vand. Tilsæt salt og lad det simre i ca. 20 minutter.

Når dine grøntsager i saucen er møre, blendes det hele til en tyk 

sauce, og kødboller lægges i. Lad retten simre et kvarter, så kød-

bollerne får nok, og tager smag af saucen.

Pynt gerne med hakket persille.



Ingredienser
3 dl. kogte kikærter

2 stk. rød peberfrugt

1 dl. sesamolie

1 tsk. stødt koriander

1 tsk. spidskommen

½ tsk. stødt kanel

½ tsk. cayennepeber

Saft og skal fra 1 citron

2 spsk. tahin

Olivenolie

Salt og peber

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Fremgangsmåde
Stilken fra peberfrugten fjernes, og frugten lægges 

i et ildfast fad. Hæld en smule olivenolie udover og 

krydr med salt og peber.

Bag dem i ovnen ved 200° i ca. 10 minutter. Tag dem 

ud og køl dem af.

Når de er kølet af, lægges de i en blender. Både med 

skind kød og kerner. Det hele kan spises. Resten af 

ingredienserne puttes i, og det hele blendes til en 

blød cremet masse. Smag til med salt og peber. 

Tilsæt evt. mere olie, hvis du synes din hummus er for tyk.
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RØD HUMMUS 
MED VARME KRYDDERIER

OG PEBERFRUGT



CURD AF GRAPEFRUGT
OG CAMPARI

Ingredienser
4½ dl. friskpresset grapejuice

Skal fra 1 stor grapefrugt

½ dl. Campari

85 g. sukker

6 pasteuriserede æggeblommer

2 æg

150 g. usaltet smør

Fremgangsmåde
Hæld grapejuice og Campari i en lille gryde, og kog det 1/3 del ind. Tag 

gryden af blusset, kom grapefrugtskallen i, og lad det køle ned.

I en skål piskes æggeblommer, æg og sukker til en luftig masse. Pisk den 

lune juice i æggemassen og hæld det hele tilbage i gryden. Her varmes det 

igennem ved svag varme, under konstant omrøring. Pisk indtil konsistensen er 

tykkere, og kan dække bagsiden af en ske.

Hæld det hele gennem en si, så grapefrugtskal og evt. stykker æg sorteres fra.

Rør nu smøret i lidt af gangen, og rør rundt til det er smeltet. Hældes på glas 

og stilles på køl. Det vil tykne yderligere når det køles.

Brug din curd som lækker topping til fx cupcakes, som fyld i en lagkage, eller 

blot som spread til scones og nybagt brød. Prøv også at skifte din grape ud 

med citron og undlad Camparien. Lemon Curd er også virkelig lækkert.
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BUDDHA’S HAND LIMONCELLO

Ingredienser
1 flaske fornuftig vodka

1 stk. Buddha´s Hand citron

2 dl. sukker

2 dl. vand

Fremgangsmåde
Skær ’fingerne’ af citronen og skær 

dem alle i tynde skiver. 

Resten af citroner skæres i tern, og 

det hele lægges i et 1 liters sylteglas.

Du kan bruge det hele af en Bud-

dha’s Hand citronen, da den er sød-

ere og det hvide kød er meget lidt 

bittert.

Dernæst hælder du vodkaen på, og 

lader det hele trække i ca. 2 uger.

Efter 2 uger sigter du citronen fra, og 

du står tilbage med en frisk aroma-

fyldt citronvodka. 

Nu er den klar til at blive blandet 

med en ’Simple Syrup’, som består 

af lige dele vand og sukker.

Bland vand og sukker i en gryde, og 

kog det langsomt op, indtil alt sukke-

ret er opløst, og siruppen er tyknet 

lidt. Køl det derefter helt ned.

Bland det nu sammen med citron- 

vodkaen, og nyd den fx til desserter.
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CEVICHE AF SANDART,
AGURK OG LIME
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
400 g. sandart

1 agurk

1 tsk. fintsnittet ingefær

2 lime

1 spsk. oliven olie

2 radiser

Frisk dild

Rød skovsyre

Frisk koriander

Salt og peber

Fremgangsmåde
Agurk, ingefær, saft fra 2 lime, oliven olie, salt og peber blendes 

helt fint, og sigtes derefter gennem et klæde. Gem både den fine 

grønne sigtede sauce og pulpen.

Sandarten befries for evt. ben og skæres i tynde skiver. Læg skiverne 

i et fad, og hæld saucen over. Lad det stå og trække i ca. 20 min.

Skær papirstynde skiver ar radiser, og læg dem i iskoldt vand, så de 

bliver helt sprøde. Pluk toppe af dild, koriander og skovsyre.

Pulpen placeres i bunden af tallerkenen, og den råmarinerede 

sandart, anrettes ovenpå. Hæld saucen omkring og pynt af med 

urter og radise.



POMELOSALAT 
MED RISTET BLOMKÅL,

APPELSIN OG GRAPEFRUGT 
Ingredienser
1 stk økologisk blomkål

1 fed hvidløg

1 tsk. stødt koriander

1 spsk. fishsauce

2 spsk. soya

1 spsk. oystersauce

1 citron

1 pomelo

1 rød grapefrugt

2 appelsiner

Feldsalat

Cherrytomater

Dild

Frisk koriander

2 stk. forårsløg

2 spsk. Sesamolie

Ca. 15 g. smør

Salt og peber

Fremgangsmåde
Blomkålet skylles, skæres i grove buketter og lægges i en pose, 

sammen med finthakket hvidløg, stødt koriander, fishsauce, 

soya og saften fra 1 citron. Blomkålsstokken skæres i tynde strim-

ler og lægges sammen med.

Lad det ligge og marinere, mens du skærer filétter af grapefrug-

ten og appelsinerne. Gør det over en skål, så du får alt saften 

samlet også.

Hæld din sesamolie på en pande, varm op, og hæld dit  blom-

kål på, sammen med marinenaden. Varm det godt igennem i 

5 minutter ved høj varme. Tag derefter blomkålen af, og lad 

det køle ned. Saften fra appelsinerne og grapefrugten tilsættes 

panden, og den koges godt igennnem. Tilsæt smørret under 

omrøring, og tag panden af blusset når smørret er helt smeltet. 

Mens det køler ned, skræller du din pomelo og fjerner alle 

lameller. 

Skyl din salat og læg det i bunden af et fad. Fordel blomkålen 

derpå. Dernæst de halverede tomater og appelsin- og grape-

frugt filéterne samt dine Pomelo stykker. 

Slut af med marinaden, frisk koriander og dild.
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VARM LEMONADE
MED INGEFÆR FR
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
2 store økologiske citroner

1 lille stykke ingefær

2 dl. sukker

1 dl. vand

Honning

Mynte

Fremgangsmåde
Lemonade får nok mange til at tænke mest på sommer, men den-

ne simple varme lemonade, er perfekt til de kolde vinteraftener 

med et frisk skud C-vitamin.

Start med at lave en simpel sirup, ved at blande skallen fra 1 citron, 

1 dl. citronsaft, 1 dl. vand, og 10 tynde skiver ingefær. Kog det roligt 

igennem, til sukkeret er opløst, og det er tynket. Lad ingefæren 

blive i siruppen. Den bliver ved med at give smag, og kan også 

tilsættes lemonaden som pynt.

Køl din sirup ned og opbevar den i køleskabet.

Til den varme lemonade, fylder du et krus med kogende vand, til-

sætter din sirup, alt efter hvor kraftig du ønsker den. Hæld en teske-

fuld honning i og rør rundt. Pynt af med ingefæren, en skive citron 

og en kvist mynte.



KLASSISK MEXIKANSK 
MOLE SAUCE

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

En klassisk mexikansk sauce, der  pas-

ser perfekt til et stykke grillet kylling, i 

dine burritos og tacos eller tilsat din 

chili con carne.

Ingredienser
1 l. kyllingefond eller kyllingebouillon

4 spsk. olivenolie

2 store løg

2 laurbærblade

4 fed hvidløg

1 tsk. tørret oregano

1 tsk. spidskommen

½ tsk. stødt kanel

½ - 1 spsk. fint hakket ancho chili

½ - 1 spsk. fint hakket chipotle chili

4 spsk. mel

75 g. mørk chokolade 70 %

Salt og peber

Fremgangsmåde
Olie, løg, hvidløg, laurbærblade, chili 

og krydderier kommes i en gryde, og 

varmes igennem ved medium varme 

til løgene er møre og blanke. Tilsæt 

melet og giv det 2-3 minutter under 

omrøring.

Hæld derefter din fond i gryden, skru 

lidt ned for varmen og lad det simre 

i ca. 30 minutter, så væsken er redu-

ceret med 1/3 del.

Tages nu af varmen, og chokoladen 

piskes i. Smag til med salt og peber, 

og den er klar til servering.
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GRIS MED VANILJE, LIME, 
TOMATER OG SALTEDE 
ØLANDSHVEDEKERNER

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
600 g. økologisk svinemørbrad

1 ds. kokosmælk

1 spsk. fintsnittet frisk ingefær

1 tsk. stødt koriander

1 lille løg

2 fed hvidløg

1 stang vanilje

2 stk. økologiske lime

2 dl. kogte ølandshvedekerner

1 spsk. sesamolie

2 stk. mild chili, fx Numex Suave Orange

12 små tallerkensmækkerblade

6 stk. små syltede grønne tomater

Salt og peber

Fremgangsmåde
Start med at sætte din vanilje sauce over.

Skær dit løg, hvidløg og ingefær i meget fine stykker, og 

sauter dem let af i en gryde, med en lille smule olie. Tilsæt 

skal fra 1 lime, stødt koriander, salt og peber. 

Når løgene er bløde og gennemsigtige tilsættes saften fra 

2 lime, og kog det stille igennem i ca. 2 minutter. Tilsæt 

dernæst din kokosmælk, vaniljekorn og -stang, og lad det 

simre ved lav varme.

I mellemtiden gøres hvedekernerne og mørbraden klar. 

De kogte hvedekerner ristes af på en pande med sesamolie. 

De begynder at poppe lidt, og når de er let gyldne, tages 

de af og køles ned. Tilsæt salt og ryst dem rundt.

Mørbraden afpudses og krydres med salt og peber. Den 

brunes nu af på alle sider, og sættes derefter i ovnen ved 

200°, til den når en kernetemperatur på 64°.

Når kødet er færdigt skal det trække i 5 minutter, inden du 

skærer fire lige store bøffer. Imens fjernes vaniljestangen fra 

saucen, og saucen blendes tyk med en stavblender.

Bøfferne anrettes på en bund af saucen, og pyntes af 

med syltede tomater, skiver af chili, tallerkensmækkere og 

de ristede hvedekerner. D
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PÆRE BELLE HELENE,
MED SØDE JORDSKOKKER, 

CITRONTIMIAN OG VANILJEISD
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Ingredienser
4 hårde pærer

1 l. vand

300 g. sukker

1 vaniljestang

1 citron

4 store jordskokker

God økologisk vaniljeis

Frisk citrontimian

1 dl. fint hakkede mandler

1 dl. fint hakket mørk 

chokolade

OPSKRIFT TIL 

4 PERSONER

Fremgangsmåde
Hæld 1½ dl. vand og 100 g. sukker i en gryde. Tilsæt 4 kviste citron- 

timian og kog det langsomt op.

Imens skrælles jordskokkerne og skæres i meget små fine stykker.

Når sukkeret er opløst i gryden, tilsættes jordskokkerne, og de koges 

stille igennem i lagen i ca. 5 minutter. Tag derefter gryden af blusset 

og hæld lage og jordskokker i en skål, så det kan køle ned.

Brug samme gryde, og hæld resten af vandet, citronsaften, vanilje- 

korn og stang, samt resten af sukkeret deri. Tænd gryden ved svag 

varme. Imens skrælles dine pærer, og blomst og kernehus fjerne 

fra bunden af pæren. Lad stilken sidde på. Kog sukkerlagen helt 

op, og læg pærerne deri. Skru derefter ned, og lad dem simre i 

ca. 10 minutter.

Tag gryden af blusset, lad pærerne blive i lagen mens de køler  helt 

ned.

Anret en pære på hver tallerken, hæld en spiseske jordskokker 

med lage ved siden af og læg en kugle is på toppen. Pynt isen 

af med citrontimian. Hæld lidt lage fra jordskokkerne over pæren, 

drys med mandler og chokolade og servér.



EARL GREY
PANNA COTTA

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
2,5 dl. piskefløde

2,5 dl sødmælk

1 dl. sukker

1 stk. vaniljestang

3 blade husblas

½ tsk. revet citronskal

1 brev Earl Grey te

Fremgangsmåde
Læg husbladsen i koldt vand og lad 

det bløde op, men du gør fløden 

klar.

Kom fløden og sødmælken i en gry-

de. Skrab marven ud af vaniljestan-

gen og kom det i gryden sammen 

med den flækkede vaniljestang og 

citronskal. Tilsæt sukkeret og kog det 

stille op i 5 minutter. 

Læg tebrevet i og varm det stille 

igennem i 5 minutter mere.

Tag gryden af blusset. 

Fjern tebrevet og vanillestangen. 

Ligger tebrevet i gryden for længe, 

bliver panna cottaen bitter.

Pisk den opblødte husblas i den varme 

fløde og sødmælk.

Når husblasen er opløst hældes flø-

den/mælken gennem en sigte, for 

at få eventulle stykker af husblas siet 

fra. Hæld det i 4 portionsskåle og stil 

dem i køleskabet i et par timer til den 

har sat sig til en blød og luftig masse. 

Anret dem, ved at varme portions- 

skålen i lidt varmt vand, så panna 

cottaen kan vendes ud på en taller-

ken.

Serveres med friske bær og mynte.
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KOLD HINDBÆRSUPPE
MED ROSMARIN, SORBÉT

OG CHAMPAGNE

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
6 dl. Sauternes eller anden sød dessertvin

3 dl. hvidvin, gerne en Grüner Veltliner

2 dl. vand

200 g. sukker

Saften fra én citron

1 stang vanilje

Frisk mynte

Frisk rosmarin

6 stk. sorte peberkorn

600 g frosne hindbær

Champagne eller en anden mousserede vin

Citronsorbet

Fremgangsmåde
Hæld Sauternes, hvidvin, vand, sukker, citronsaft, 

vaniljekorn og stang, samt peberkorn i en gryde 

og kog det op, indtil sukkeret er opløst. Tilsæt der-

efter 1 stor kvist rosmarin og alle hindbær og lad 

dem simre svagt i yderligere 15 minutter.

Tag det derefter af varmen, fjern vanilje stangen, 

peberkorn og rosmarinen og blend det med et 

stavblender. Si det, så du har en flot rød og glat 

suppe tilbage. Køl det helt ned. Gerne 3-4 timer i 

køleskabet.

Ved servering fordeles suppen i 4 dybe tallerkner, 

og der lægges en cornelle af sorbet i midten – 

eller bare en kugle sorbet. Pynt sorbeten af med 

lidt mynte og hæld en ½ dl. champagne udover 

og servér.
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Mission

I Jespers Torvekøkken har vi passion for ærlig mad og respekt for 

kommende generationer. Vi tager bæredygtige valg i køkkenerne 

og laver velsmagende mad af gode friske råvarer.

Råvarer i sæson

Friske råvarer er en naturlig del af torvet og en god frokost.  

I Jespers Torvekøkken er det naturligt og en faglig præmis, at tage 

udgangspunktet i den danske sæson.

Al vores ‘leg med maden’ starter ved at hylde årstiderne og 

gode friske råvarer. For os giver det mening at støtte danske  

producenter og avlere, gerne økologiske, men fremfor alt råvarer, der 

er håndteret med respekt og omhu. Råvarer i sæson er oftest mere  

velsmagende, sprødere og nærende. Udover at favne diversiteten i 

de danske sæsoner, så ser vi selvfølgelig sund fornuft ved at mindske 

afstanden til vores råvarer. Vi får automatisk bedre relationer til vores 

producenter og kan derfor bedre holde hånd i hanke med kvalitet 

og fortælling fra greb til gaffel.

Bæredygtighed betyder meget for Jespers Torvekøkken, og vi 

ser det som vores ansvar at formidle sæsonerne på bedst vis, når 

vi dagligt laver mad til mange. Mulighederne for at fejre vores  

råvarer er mange. Hos os afholder vi derfor råvaretemaer, torvedage, 

lokale events og sørger hele tiden for at være klædt på til at servere  

nostalgiske minder og trends på en ny og inspirerende måde med 

øje for de næste generationer. Velbekomme.

Glæd jer til…

Her en teaser til et spirende forår, hvor Jespers Torvekøkken byder 

på nye fortællinger og fortolkninger, og tager dig ud af hverdagen 

med inspirerende små øjeblikke, som bl.a. omhandler en dyst  

mellem generationer, bogstavleg og mad der går lige i armene. 

Vi ser frem til at udfordre og imødekomme et kærkomment forår 

med åbne arme og glæder os til at ‘lege med maden’.

Vi ses til frokost.
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Kontakt os
Jespers Torvekøkken • Vandtårnsvej 75 • 2860 Søborg

 www.torvekoekken.dk • torvekoekken@torvekoekken.dk • 70 22 82 12

Denne tryksag er et Cradle to
Cradle certificeret produkt. Det
betyder, at du sidder med en
tryksag, som er 100% biologisk
nedbrydelig og helt fri for skade-
lige kemikalier og tungmetaller.
Alle ressourcer anvendt i fremstil- 
lingen, kan indgå i det biologiske
kredsløb efter brug og dermed
efterlades ingen former for affald
som er skadelig for mennesker
eller natur.


