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Foråret er i gang, dagene er blevet lyse og haven 
er blevet grøn

I Jespers Torvekøkken vil vi rigtig gerne hylde de gode gamle retter, 

som "vores mor lavede dem". Nogle med et twist andre helt klassiske. 

Få fx brugt dine rester i en gang lækker biksemad, og bliv mæt af 

kartofler med grønt fyld og  "grønne toppings".

Vi kigger nærmere på smage og stimuli, på fordelene ved at stege 

og grille. Og ikke mindst fylder vi din eftermiddag med en samling 

gastronomiske ladestandere, så du kan holde dit momentum hele 

dagen. På kontoret, i skolen og derhjemme.

Dyk ned i dette kvartals temahæfte, og find de retter der passer 

perfekt til dit aftenmåltid, eftermiddagssnack eller frokost.

Alt sammen serveret lige her.

Kokkene fra Jespers Torvekøkken
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April banker på, og solen vender tilbage. Træer, jord og marker 

spirer, og mens vi venter på, at den danske sæson for alvor tager 

fart, så lukker vi øjnene et kort sekund og tænker på mormors fan-

tastiske køkken, som har overlevet i generationer, og som stadig 

vækker minder og emmer af nostalgi.

Jespers Torvekøkken er ærlig mad i øjenhøjde, og vores kokke 

tager gerne det traditionelle danske køkken, og spidser det til, så 

frokosten matcher tidens ånd, og bringer minderne i spil.

Moderne og autentiske retter, der er inden for comfort-skiven, går 

aldrig af mode, og i Jespers Torvekøkken skaber kokkene i april 

små klassiske mirakler, der får følelserne i kog.

Glæd jer til en tur "down memory lane" og lad de moderne  

fortolkninger give nyt liv til retter der lever videre.
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BBRÆNDENDE
'GRØN' KÆRLIGHED

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
1 kg. bage kartofler

25 g. smør

2 dl. mælk

2 stk. løg

½ knoldselleri

2 dl. hakket frisk grønkål

1 forårsløg

4 blade ramsløg

2 spsk. rygeost, efter eget valg

Citrontimian

Salt og peber

Fremgangsmåde
Kartoflerne skrælles, skæres i grove 

tern og koges møre i usaltet vand.

Imens vaskes og renses grønkålen, så 

det er helt fri for urenheder. Giv grøn-

kålen et hurtigt opkog, ca. 1 min., så 

det stadig har lidt bid. Køl det ned og 

hak det fint.

Løg og knoldselleri skræres i små tern, 

og ristes af på en pande med olie, 

salt og peber ved medium varme. 

Tag disse af panden når de er møre 

og let karameliserede.

Vandet hældes fra kartoflerne, og 

moses med et piskeris. Pisk smør i 

mosen, enten med et piskeris eller 

en håndmixer, og tilsæt mælken 

lidt efter lidt. Smag til med salt og 

peber, og husk, at kartofler kan klare 

en del salt. Rør rygeost i mosen, hvis 

du ønsker lidt mere kant til retten.

Til sidst vendes det hakkede grønkål 

i mosen, og retten pyntes af med 

fintsnittet forårsløg, ramsløg, de kar-

meliserede løg, selleri, plukket citron- 

timian og en god klat smør i midten.



GRYDESTEGT KYLLING
MED AGURKESALAT 

OG SKYSAUCE
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
1.600 g. god økologisk kylling

½ knoldselleri

2 løg

2 portobellosvampe

2 stængler bladselleri

4 laurbærblade

10 peberkorn

4 fed hvidløg

2 gulerødder

2 pastinakker

2 dl. hvidvin

3 dl. vand

Salt

1 kg. skrællede små kartofler

Frisk persille

1 citron

1 spsk. smør

4 dl. mælk

Syltede agurker
2 økologiske agurker

4 dl. æbleeddike

150 g. sukker

10 peberkorn

2 tsk. salt

1 l. kogende vand

2 stk. laurbæreblade

Frisk dild

Fremgangsmåde
Start med at lave de syltede agurker. De skal helst nå at køle ned og trække i min. 

30 miutter før servering.

Rør saltet og sukkeret ud i det kogende vand og lad det køle lidt ned. Tilsæt der- 

efter eddiken, dild efter humør og laurbærblade.

Skær agurkerne i helt tynde skiver og læg dem i et skoldet sylteglas. Hæld derefter 

syltelagen over, og lad det, som sagt, køle ned og trække i minimum 30 minutter. 

Gerne længere.

Kyllingen renses og skylles indvendigt, så evt. blodrester fjernes. Den krydres indven-

digt med salt og peber, og citronen halveres og lægges ligeledes derind.

Giv kyllingen en gang salt og peber over det det hele og brun den af i en gryde  

ved medium varme med lidt olie. Vend kyllingen løbende over et par gange, så 

skindet får farve hele vejen rundt.

Vask alle grøntsagerne grundigt og skær dem i grove stykker. Skræl på både løg, 

hvidløg og rodfrugter må gerne blive på, så længe de er renset. Dog med und- 

tagelse af knoldsellerien som skrælles. 

Sørg for at kyllingen ligger med bryststykket opad og tilsæt så alle grøntsagerne. 

Lad det stege i 10 minutter. Grøntsagerne må gerne tage farve, da det både giver 

smag og farve til skysaucen.

Hæld derefter vin og vand i gryden, læg låg på og lad det simre stille og roligt i 

ca. 60 minutter.

De skrællede kartofler koges i saltet vand i ca. 25 minutter. Her planlægges tiden 

efter kyllingen.

Efter de 60 minutter, tages kyllingen op af gryden, og står og trækker mens 

skysaucen laves. For at bruge alle vore ingredienser jævner vi saucen med vores 

grøntsager. Tilsæt mælken til gryden og blend det helt fint med en stavblender. 

Passér det gennem en si og tilsæt evt. lidt mere mælk, hvis den er for tyk. Smag til 

med salt og peber.

Kyllingen skære/klippes ud og lægges på et fad. Kartoflerne anrettes i en skål med 

persille på toppen, og de syltede agurker kan fint serveres i sylteglasset. Rør en lille 

klat smør i saucen lige inden servering og servér den i en skål eller lille fin gryde.

Vi anbefaler, at servere en god klassisk hjemmelavet rabarberkompot hertil for ikke 

at træde mormor over tæerne.



KARBONADER
MED STUVET KÅL OG BEDER
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Fremgangsmåde
Start med at fjerne skorperne fra dit brød og skær resten ud i små tern. Læg brødet i en skål og hæld 

mælken på. Lad det trække mens du blander resten af farsen sammen. Kødet, ægget, det fintsnittede 

løg, salt og peber røres sammen til en lind masse. Brødet smuldres i mælken, og både mælk og brød 

blandes i farsen. Hvis farsen er lidt for våd, tilsættes 1 spsk. mel ad gangen. Farsen må gerne være lidt 

våd, da det sammen med det udblødte brød giver et mere saftigt resultat, samtidig med vi sparer på 

kødmængden.

Farsen formes til 4 kugler, som først vendes i mel krydret med salt og peber derefter i piskede æg. Kuglerne 

vendes til sidst i raspen, og kan derefter formes som "bøffer", ved et let tryk. Lad dem stå og sætte sig, 

mens du gør kålen, bederme og kartoflerne klar.

Kålen skæres i strimler, og bederne skrælles og skæres i skiver. Sæt en gryde over med ca. 1 liter vand. 

Læg skiver af citron i vandet. Tilsæt 1 tsk. salt. Når vandet koger lægges kål og beder deri, og skal have 

et lille opkog på 5 minutter. Tag bederne og kålen op og lad det køle af på bordet. Gem kogelagen til 

stuvningen.

Kartoflerne vaskes og lad endelig skrællen sidde, da den indeholder masser af næring og smag. Læg 

dem i let saltet vand så de er klar til at blive tilberedt.

Tænd din ovn på 180 grader varmluft.

Brun dine karbonader af på panden i smør og læg dem i et ildfast fad, når de er gyldne og sprøde.

Sæt kartoflerne over ved let varme i ca. 25 minutter mens du laver stuvningen. Smør og mel hældes 

i en gryde som varmes op ved medium varme. Krydr med lidt salt og peber og pisk smøret og melet 

sammen. Tilsæt gradvist kogelagen under omrøring til du har en meget tyk sauce. Tilsæt mælken, 

stadig under omrøring, indtil saucen er crémet og lækker. Vend dine beder og spidskål i saucen, og lad 

det stå ved svag varme. Sæt dine karbonader i ovnen i 15 min. så det passer med sluttiden på kartoflerne.

Lige inden servering vendes kartoflerne med groft salt og hakket kørvel.

Ingredienser
500 g. hakket gris

4 skiver daggammelt hvedebrød uden skorpe

½ dl. mælk til farsen

Salt og peber

1 æg til farsen

1 fintssnittet løg

Rasp

Hvedemel

2 æg til panering

4 små beder

½ spidskål i tynde strimler

1 citron

25 g. smør

1 dl. hvedemel

2 dl. mælk til stuvning

1 kg. vaskede små kartofler

Frisk kørvel

Salt og peber

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER



KARTOFFEL
PORRESUPPE
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
1 kg. kartofler 

2 porrer

1 stort løg

1 l. grøntsagsbouillion

1 økologisk citron

½ l. piskefløde

Olivenolie

Trøffelolie, kan undlades

Salt & peber

Frisk timian

Rød skovsyre

Ærteskud

Fremgangsmåde
Skær dit løg i små tern og hæld dem i en 

gryde sammen med oliveolie og trøffel- 

olie. Lad det sautere ved medium varme, til 

løgene er møre og blanke.

Gem et par kartofler til pynt. Skræl og skær 

resten af kartoflerne i tern og hæld dem i 

gryden sammen med grove ringe af rens-

ede porrer. Læg et par kviste frisk timian 

deri og sautér i 5 minutter. Tilsæt grøntsags-

boullion og saften fra citronen, læg låg på 

og lad suppen simre i ca. 20 minutter, eller 

indtil kartoflerne er møre.

Imens skæres tynde skiver af de gemte kar-

tofler, som vendes i olie og krydres med salt.

Bag dem på bagepapir ved 180 grader i 

ca. 8 minutter.

Når kartoflerne er møre, fjernes timian- 

kvistene og suppen blendes med fløden, til 

den er crémet og lækker. Smag til med salt 

og peber.

Pynt suppen af med sprøde kartoffelskiver 

og urter.



KARTOFFEL
PORRESUPPE

Ingredienser
400 g. kød

800 g. grønt

400 g. kartofler

4 store økologiske æg

2 løg

Sylt

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Fremgangsmåde
Biksemad – madspildsretten – der gjorde alt det rigtige, 

inden der for alvor kom fokus på madspild.

Retten kan have mange ansigter, og her gælder det 

om at bruge, hvad man har af rester i køleskabet.

Start med at stege finthakkede løg ved medium varme 

til de er glasklare og møre. Tilsæt dernæst kartofler, 

kød og grønt, der altsammen er skåret i mundrette 

størrelser. Steg det godt igennem under omrøring 

indtil både kartofler og kød har fået en gylden stege- 

skorpe. Skru ned på lav varme mens du laver dine 

spejlæg. Undgå for hård varme ved stegningen. Til-

sæt salt og peber.

Serveres i panden med spejlæg på toppen og sylt 

ved siden af.
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BIKSEMAD
MED SPEJLÆG OG SYLT
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Vi balancerer med maden

Jespers Torvekøkken er på en plantebaseret rejse, hvor vi serverer 

mere grønt og mindre kød gennem velsmag og faglig glæde.

Det kræver nye færdigheder at tage denne rejse, så derfor ud-

danner vi løbende vores personale, og i 2022 har vi blandt andet 

fokus på vores eget kursus "Næring til hjernen", som omhandler 

sensorik, ernæring og fermentering. 

I maj måned sætter vi derfor fokus på elementer herfra, og I vil 

opleve, at vores kokke sætter kniven i maj måneds spændende 

råvarer og udfordrer sanserne.

I nærværende tema har vi indlagt en præmis om, at grill eller steg-

ning skal indgå som en del af de opskrifter, vi har udvalgt, da disse 

tilberedningsmetoder ofte gør produktet mere attraktivt visuelt og 

smagsmæssigt, og er på den måde med til at skabe et positivt 

aftryk, når man skal spise mere grønt og mindre kød.

Kort fortalt, og lidt nørdet, så skal vi skabe en række kemiske reak-

tioner og aromastoffer og høste spændende oplevelser gennem 

hård direkte varme af forskellige råvarer. Man betegner denne 

bruning af råvaren som en Maillard-reaktion eller karamellisering.



GRILLET ASPARGES MED 
KARAMELLISERET LØG, 

RUCOLA, CITRON 
OG SALTE MANDLER

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
12 stk. grønne asparges

4 skalotteløg

100 g. rucola, skyllet

1 citron

40 g. salte mandler

1 dl. god olivenolie

1 fed hvidløg

Salt og peber

Fremgangsmåde
Start med at lave en pesto af halvdelen af 

rucola, halvdelen af de salte mandler, saft fra 

½ citron, hvidløg og olivenolie.

Pil skalotteløgene og halver dem. Steg dem 

på skæresiden ved medium varme på en 

pande i en smule olie. Når løgene er kara-

melliserede på skæresiden reduceres var-

men og løgene tilberedes færdige og kryd-

res med salt og peber.

Den sidste halvdel af de salte mandler hak-

kes groft.

Nu knækkes den nederste del af aspargesen 

og grilles på en meget varm grillpande, så 

aspargesene stadig har bid og flotte grillstri-

ber. Krydr med salt og peber. Tilsvarende gril-

les den resterende halve citron som efterføl-

gende deles i fire.

Smør aspargesene med pesto og anret dem 

med de karamelliserede skalotteløg på en 

flot tallerken. Top med rucola, salte mandler 

og servér med en citronbåd så den enkelte 

kan justere syren.
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Fremgangsmåde
Start med at sylte bøgehattene. Kog æbleeddike, 

sukker og æblejuice op i en gryde. Når lagen 

koger, kommes svampene i gryden, som trækkes 

væk fra varmen.. Lad svampene ligge i lagen. 

Dette kan med fordel gøres dage i forvejen.

Smag mayonnaisen til med rigeligt skal og saft fra 

citronen så smagen af citron er tydelig.

Skær kartofler i passende skiver.

Pil løgene og skær dem i så tynde løgringe som 

muligt. Vend ringene i mel og steg dem i olie ved 

høj varme under opsyn.

Anret skiver af kartoffel på brødet. Kom herpå 

små klatter af mayonnaisen tilfældigt på kartoffel- 

fladen. Kom godt med karse på. Top af med sylte-

de bøgehatte og stegte løgringe og slut af med 

ærteskud og røgsalt.

KARTOFFELMAD 
MED CITRONMAYO, KARSE, 
STEGTE LØG, ÆRTESKUD, 

SYLTEDE SVAMPE 
OG RØGSALT
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Ingredienser
4 skiver godt rugbrød

8 små kogte kartofler

50 g. mayo

1 økologisk citron

Karse

2 løg

2 spsk. mel

½ dl. rapsolie til stegning

100 g. bøgehatte

½ dl. æbleeddike

1 spsk. sukker

½ dl. æblejuice

Ærteskud

Røgsalt og peber

GRUNDSMAGE



GRILLET ØLANDSHVEDE 
SMURT MED BØNNEHUMMUS, 

GROV SENNEP, POCHERET 
ÆG, KRYDDERURTESALT OG 

BRÆNDT CITRON
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Ingredienser
4 tykke skiver daggammelt 

Ølandsbrød

100 g. limabønner, udblødte

½ dl. fløde

½ dl. mælk

1 fed hvidløg, revet

25 g. grov sennep

1 økologisk citron

4 økologiske æg

Persille

Salt og peber

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Fremgangsmåde
Start med at lave en bønnehummus. Kog limabønner 

i mælk og fløde med revet hvidløg. Når bønnerne 

er helt møre, blendes det hele med lidt citronskal og 

evt. saft fra ½ citron. Smag pureen til med groft sen-

nep, salt og peber.

Hak persille i hånden eller i en minihakker med en lille 

smule salt.

Lav de pocherede æg ved at slå de fire æg ud i 

en skål. Kog vandet i en gryde op til 90 grader. Skab 

cirkulation i vandet med et piskeris eller en ske. Kom 

æggene i det cirkulerende vand og tilbered i 3 ½ 

minut.

Grill brødet på en varm grillpande. Tilsvarende grilles 

den sidste halve citron på skæreside og deles efter-

følgende i fire.

Smør godt med bønnehummus på de grillede brød. 

Kom de pocherede æg ovenpå og drys med grøn 

urtesalt. Servér med en citronbåd, så den enkelte 

selv justerer syren.

ENERGI



STEGT FRIKADELLE
AF LINSER, KIKÆRTER

 & KORIANDER
SERVERET MED LYN-KIMCHI

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

FRIKADELLE

Ingredienser
100 g. røde linser, kogte

100 g. kikærter, udblødte

100 g. gulerod, revet

Koriander

1 løg

1 fed hvidløg

1 tsk. knust spidskommen

Rapsolie til stegning

Salt og peber

Fremgangsmåde
Start med at lave "farsen" ved at komme 

kogte røde linser, udblødte kikærter, gulerod, 

koriander, løg, hvidløg, spidskommen og salt/

peber i en foodprocessor og kør til ensartet 

masse. Steg i rigeligt med olie.

LYN-KIMCHI

Ingredienser
200 g. rest grønt, fx kål, gulerod, blomkål mm.

4 g. salt

Chili, fint hakket

Fremgangsmåde
Skær grøntsager i passende stykker, så de 

matcher hinanden. Vask nu dine hænder 

grundigt og massér herefter grøntsager, salt 

og chili godt sammen inden servering.

Anrettes rustikt i en lettere dyb tallerken med 

to frikadeller og en god skefuld kimchi.
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OPSKRIFT TIL LILLE PATENTGLAS

FERMENTERET CHILI

Ingredienser
15 stk. chili, grillet

3 fed hvidløg, revet

1 løg, revet

1 lille knold ingefær, revet

Salt

Eddike

CHILISAUCE

Ingredienser
½ dl. tomatkoncentrat

1 dl. æbleedikke

1 dl. brun farin

Evt. lidt æblejuice for konsistens

Fremgangsmåde
DAG 1 – FERMENTERET CHILI

Vask de friske chili i koldt vand og fjern stilken. 

Skær chilifrugter over på langs og evt. på tværs 

hvis de er store.

Skold et egnet glas som du vil fermentere i.

Kom grillede chilier, hvidløg, løg, ingefær i en skål 

og vej indholdet på en vægt. Afmål herefter salt. 

Du skal bruge to procent af vægten fra din blan-

ding. Massér salt og ingredienser godt sammen 

og fyld blandningen i et passende glas. Placer nu 

dit glas i et mørkt skab ved stuetemperatur.

Se til glasset nu og da. Gerne dagligt for at checke 

om fermenteringen forløber – kan ses som bobler 

i glasset, der konstant dannes mens fermenterin-

gen står på. Lad det fermentere i 14 dage.

DAG 14 – CHILISAUCE

Hæld fermenterede chilier og resten af ingredien- 

serne i en blender og justér konsistensen med 

æblejuicen, så saucen matcher dit behov.

Spice din mad op. Sæt glasset på bordet til pas-

sende retter med venner, kæreste eller familie og 

aktivér trigeminalsansen, altså smertesansen.

STIMULI
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Tiderne skifter, og det som trender idag, kan være forældet i mor-

gen. Arbejdspladser organiserer sig forskelligt, og nye metoder og 

arbejdsforhold introduceres. 

I Jespers Torvekøkken arbejder vi grundlæggende med mad og 

de oplevelser, der skabes herom. Vi gør alt, hvad der står i vores 

magt for at få det til at matche behovene på en arbejdsplads i 

2022.

Tiden har lært os, at nye spisemønstre og vaner indtræffer i takt 

med, at tid er en afgørende faktor for de fleste. Vi spiser på farten, 

ved kontorpladsen, på hjemmekontoret, i kantinen m.m.

I denne måned sætter vi mellemmåltiderne i spotlyset. De små 

måltider der kan så meget. Tilfredsstille lysten, fjerne behovet, give 

næring og skabe velvære. 

Vi har fem små opskrifter til morgen, formiddag, eftermiddag eller 

når du har lyst til det der ekstra kick.

Kig forbi kantinen når kokkene kalder til hurtig samling uden for 

normal spisetid eller prøv selv på hjemmekontoret.



GREENIE
AF ÆBLE, GRØNKÅL, SPINAT,

CHIAFRØ, LIME, BANAN
OG MANDELMÆLK

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
2 grønne æbler skåret i tern

2 gode håndfulde vasket babyspinat

4 lime, saften herfra

2 bananer

½ agurk

1 stang vasket bladselleri skåret i tern

½ dl. chiafrø

½ l. mandelmælk

Fremgangsmåde
Hæld mandelmælken og chiafrøene i en 

skål og lad det trække i mindst 1 time.

Når mandelmælken og frøene er klar, 

hældes alle ingredienserne i en blender.

Blend nu det hele indtil det er samlet til en 

let luftig og crémet smoothie.

Læg et par isterninger i glassene og hæld 

smoothien over. Kan pyntes af med hak-

kede mandler og frisk mynte.
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BEDE 
”LOLLIPOPS”

M
A

D
 F

O
R

 C
H

A
M

PI
O

N
S

18

OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
12 små beder

2 lime, skallen herfra

4 spsk. sesamfrø

4 spsk. hoisin sauce

4 radiser

1 rød chili, gerne med lidt bid

4 spsk. lys sirup

12 træspinde

1 dl. hakkede saltede mandler

1 dl. hakket frisk koriander

1 spsk. knoldselleri i tern

2 kviste citrontimian

1 tsk. revet frisk ingefær

6 spsk. vand

Fremgangsmåde
Start med at vaske bederne grundigt 

for urenheder. Kog dem derefter ved 

medium varme i 18 minutter. Imens be-

derme tilberedes, laves glaceringerne.

1› Hæld hoisinsauce, 2 spsk. vand og  

 revet ingefær i en gryde og kog det  

 tykt ved svag varme.

2› 2 spsk. lys sirup blandes med 2 spsk.  

 vand og citrontimian. Koges langsomt 

 igennem ved svag varme.

3› 2 spsk. lys sirup hældes i en gryde  

 sammen med 2 spsk vand og selleri- 

 tern. Koges igennem ved svag varme.

Når alle glaceringerne har en tyk kon-

sistens, tages de af varmen, og sættes 

på køl. Ligeledes sættes bederne på 

køl, når de er færdige.

Lav dernæst de 3 toppings.

1› Rist sesamfrø på panden til de er  

 gyldne. Hæld i en skål og bland med  

 revet limeskal.

2› De saltede mandler hakkes, og blandes 

 med friskhakket koriander.

3› Stilk og kerner fjernes fra chilien og  

 hakkes fint. Blandes med hakkede 

 radiser.

Skrab skrallen af bederne med en urte- 

kniv og sæt en pind i hver.

Dyp dem derefter i hver deres glace-

ring, og rul dem i toppingen.

1› Hoisin, sesam & lime.

2› Sirup med citrontimian, saltede 

 mandler og koriander.

3› Sirup med selleri, chili og radiser.



BOOSTERSHOT
MED BLÅBÆR, INGEFÆR
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OPSKRIFT TIL 4 PERSONER

Ingredienser
12 tykke skiver frisk ingefær

100 g. frosne blåbær

2 citroner (saften herfra)

2 røde æbler i tern

1 l. vand

1 tsk. æbleeddike

6 spsk. agave sirup

2 spsk. sukker

1 lille drys sort peber

Fremgangsmåde

DAG 1

Hæld vand, sukker og agave sirup i en gryde. Vask dit ingefær, lad skrællen sidde på og skær 12 tykke 

skiver. Hvis du ønsker et ekstra spark, fordobler du mængden af ingefær. Læg dit ingefær i gryden og 

varm det langsomt op, indtil sukkeret er opløst. Tag det af varmen, hæld på et glas og lad det trække 

i køleskabet til dagen efter.

DAG 2

Tag din ingefærlage ud af køleskabet og sigt ingefæren fra. Bland de resterende ingredienser i 

og giv det en omgang med stavblenderen til det hele er blendet fint. Passér gennem et klæde og dit 

boostershot er klar. Hældes på en skoldet flaske og kan opbevares på køl i op til en uge.
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OPSKRIFT TIL 5 DL. EKSTRAKT

Ingredienser
3 dl. skåret hvedegræs

1 dl. limesaft

1 stang bladselleri

1 tsk. stevia pulver

1 dl. vand

Fremgangsmåde
Start med at vaske dit hvedegræs, bladselleri og stevia så urenheder bliver fjernet. Skær derefter hvedegræs 

og bladselleri i små stykker og placér i en blender, sammen stevia, friskpresset limesaft og vand. Blend det helt 

fint og passér det gennem et klæde. Ekstrakten kan med fordel fryses i terninger og tages op til brug.

Brug den som et boostershot eller tilføj fx i en juice eller smoothie.

EKSTRAKT 
AF HVEDEGRÆS, LIME 

OG BLADSELLERI 



CHOCOLATE 
NEMESIS

OPSKRIFT TIL SPRINGFORM Ø20 

ELLER LILLE BRADEPANDE

Ingredienser
5 hele pasteuriserede æg

250 g. mørk chokolade 70 %

250 g.  sukker

250 g. usaltet smør

50 g. hvedemel

Fremgangsmåde
Hæld sukker og æg i en røremaskine 

og pisk det ved medium hastighed, 

til det er hvidt og luftigt.

Imens smeltes smøret og chokoladen 

over et vandbad. Når det er helt 

smeltet, røres det sammen og sættes 

på køl. Tag det ud mens det stadig er 

flydende.

Tag et par gode skefulde af ægge-

massen og pisk det forsigtigt i den 

nedkølede chokolde. Fold derefter 

chokolademassen forsigtigt i den 

resterende del af æggemassen til en 

lækker luftig brun chokolademasse.

Sigt nu hvedemelet i, og vend det 

forsigtigt rundt.

Tænd ovnen på 160 grader varmluft.

Smør en springform eller en brade-

pande med lidt smør, læg bage- 

papir i, og hæld dejen i. Giv formen/

bradepanden et par små slag ned i 

bordet, for at slå evt. luftbobler ud, 

og så dejen fordeles jævnt i formen.

Sæt kagen ind i ovnen, når den er 

varm, og bag i ca. 35 minutter.

Kagen virker stadig lidt flydende i 

midten, når den er færdig, men det 

sætter sig, når den sættes på køl.

Lad kagen køle ned til dagen efter 

og skær den derefter ud i små kva-

drater. Pak dem enkeltvis, og op-

bevar på frost. Så er det let at tage 

en lille eftermiddagssnack med på 

arbejde eller i skole. Størrelsen på 

snacken, vil vi lade jer om.
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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 udgangs- 

punktet 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 i 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…

I det næste temahæfte skal vi en tur til Fyn for at finde de bedste fynske 

sommeretter. Så fold sommerhatten ud og glæd jer til lidt lokal idyl. Vi 

dykker ned i den internationale comfort/streetfood scene, og tager jer 

med på en rejse, hvor jeres smagsløg vil blive forkælet og udfordret. 

Sidst men ikke mindst besøger vi Jan Algreen, som har en bondegård. 

En lidt større én af slagsen, da han driver Søris i Nordsjælland. Vi tager 

udgangspunkt i hans lækre produkter, og viser nogle af Danmarks bed-

ste råvarer.

Vi ses til frokost.
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JESPERS TORVEKØKKEN 
PÅ INSTAGRAM
På vores profil på Instagram kan du altid følge med i de 

sidste nye trends fra "Torvet". Derudover deler vi ud af lækre 

opskrifter – skrevet af vores dygtige og passionerede kokke.

Vores konto tilbyder et indblik i dagligdagen i Jespers 

Torvekøkken. Vi sørger desuden for, at du kan følge med, 

når der sker nye og spændende ting i vores Madhuse i 

henholdsvis Søborg og Sølten. 

I Torvekøkkenet har vi stærke holdninger og meninger 

til, hvordan fremtidens grønnere og mere bæredygtige 

køkkener skal se ud. I den forbindelse modtager vi gerne 

dine eventuelle inputs og ideer til, hvordan vi sammen kan 

skabe en grønnere fremtid. Kommentér og del derfor gerne 

vores opslag.

Kort sagt – følg os på Instagram, og få grøn inspiration.

FØLG OS

SCAN QR-KODEN



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.


