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Et lille land som Danmark, der ikke kan lokke turisterne med spek-
takulære naturfænomener, må i høj grad sælge sig selv på andre 
oplevelser. Og her får madkulturen selvsagt en central rolle, siger 
restauratør og kok Per Thøstesen, side 18.
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Så kom efteråret og vi skal igen til at tænke i de mere tunge, fyldige og velkendte 

danske retter, som gæsterne kan varme sig på. Gæster af alle nationaliteter, 

forhåbentlig. 

Restaurant Noma har, med status som verdens bedste restaurant, i den grad 

positioneret dansk gastronomi på en måde, vi aldrig tidligere har oplevet her-

hjemme. Med Danmarks 11 øvrige Michelin-restauranter og syv Bib Gourmand-

restauranter må vi forvente, at de kommende år bringer masser af nysgerrige og 

interesserede gastro-turister til landet.

I dette nummer af Råvaren, det sjette af slagsen, sætter vi blandt andet fokus 

på, hvordan hele hotel- og restaurationsbranchen kan profitere af denne nye 

status - samt betydningen for fødevarekvaliteten generelt.  Vi får eksperter til 

at sige noget om, hvad oplevelsesøkonomi er for en størrelse, og hvordan den 

kan være med til at sætte dansk mad og danske produkter yderligere på ver-

denskortet.

Vi vil de kommende år afgjort se flere regionsprodukter og samarbejder på 

tværs af kendte strukturer - alt sammen som en del af den intensiverede mar-

kedsføring af Danmark som et spændende og hyggeligt land, hvor fokus er på 

god service, venlighed og uovertruffen madkultur.

…og vi hilser dem alle hjertelig velkommen

Marketingchef Pernille Juul, inco Danmark.

Nye gastro-kunder på vej
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Spot  på  en  a fde l i ng  -  Køda fde l i ngen

Kvalitet skåret

helt ind til benet

Fra midten af 1930’erne var Den Hvide 
Kødby stedet, hvor størstedelen af ho-
vedstadens kød blev udskåret. I dag er 
de oprindelige virksomheder praktisk talt 
forsvundet ud af byen, men i inco Dan-
marks opskæringshaller er der stadig lys 
fra klokken tre om morgenen de fleste af 
ugens dage.
- Den centrale opskæring til vores 
terminaler samt Cash & Carry-butikker 
foregår udelukkende her i Kødbyen, og vi 

Med egen import og 

udskæringsfaciliteter 

sikrer inco Danmarks 

kødafdeling både 

kvalitet, ensartethed 

og en god dialog 

med kunderne.

arbejder i toholdsskift for at sikre, 
at vores kunder til stadighed får de 
friskeste og bedste udskæringer, 
forklarer Charles Christiansen, 
der er salgsleder i inco Danmarks 
kødafdeling.
På årsbasis har de 11 faguddan-
nede medarbejde i produktionen 
mere end 700 tons kød mellem 
hænderne - alt sammen kød, der 
er ”håndplukket” fra nogle af de 
bedste producenter i Europa, Syd- 
og Centralamerika, New  Zealand 
og selvfølgelig Danmark.
Hertil kan lægges små 3.000 tons 
kød årligt, som har sin vej gennem 
inco Danmark koncernen.

Ensartethed i kvaliteten
- Vi har en tæt dialog med alle 
vores leverandører af kød - og 

det er uanset om der er tale 
om vores samarbejdspartnere 
fra Grambogård på Fyn, vores 

Fakta
inco Danmarks centralind-

køb importerer fersk kød fra 

hele Europa, blandt andet 

sødmælkskalve fra Holland 

og fransk fjerkræ. Derudover 

grainfeed amerikansk oksekød, 

sydamerikansk oksekød og irsk 

lam. Af frosne importvarer kan 

fremhæves new zealandske lam 

og fransk fjerkræ og vildt.

Hertil kommer fersk dansk 

svine kød, oksekød, fjerkræ 

samt kalve- og svinekød.



På årsbasis håndterer afdelingen kød fra nogle af de bedste producenter i verden.
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leverandør af new zealandske lam eller 
sydamerikansk oksekød. Vi ønsker en 
ensartethed i kvaliteten, så kunderne ved, 
hvad de kan forvente.
- Ved at fastholde vores egen opskærings-
afdeling sikrer vi både kvaliteten, ensartet-
heden og fleksibiliteten i forhold til vores 
kunder. Uanset om du er kunde i Jylland eller 
på øerne. 
- Afdelingen her klarer alle slags udskærin-
ger, og vi kan modne de enkelte kødstykker 
eller hele dyr præcist efter kundens ønske. 
Så længe det sker indenfor lovens rammer, 
pointerer Charles Christiansen med et smil.

Kom med i kølerummet
Han benytter sig derfor ofte af muligheden 
for at invitere kunderne direkte med ud i 
kølerummene for en snak om beskaffenhed 
og muligheder.
- Der er i dag et enormt spænd fra det 
bedste til det dårligste kød - også selv om 
det umiddelbart lyder til at være den samme 
vare. Herude kan kunderne ved selvsyn 
konstatere, hvad de får for pengene. Og se 
forskellen.

Få slagteren i røret
Men det er ikke kun kunderne, der har jævn-
lig kontakt til afdelingens mange slagtere. 
- Vores sælgere ude i marken eller i telesalg 
kan selvsagt ikke have detailkendskab til de 
tusindvis af varenumre, vi har i inco Dan-
mark. Derfor bruger de os som backup i 
tvivlsspørgsmål, eller sikrer at kunden får en 
slagter i røret, hvis der er tale om meget kon-

Spot  på  en  a fde l i ng  -  Køda fde l i ngen

Fakta
Den Hvide Kødby, der blev opført i perioden 1931-34, var dengang et 

moderne funktionalistisk betonbyggeri og rummede slagteri, lokaler til 

kødforarbejdning og salgshaller.

Et nøje planlagt anlæg med en produktionslinje, som en amerikansk bilfa-

brik, hvor det levende kvæg kom ind i den ene ende, og de forarbejdede 

kødstykker ud i den anden, og hvor alt var gjort for at sikre hygiejnen.

I dag har Den Hvide Kødby fået flere funktioner, idet der er rykket nye 

trendy restauranter, fitness-centre, kunstnere, gallerier og barer ind. 

Kilde: Kulturarvsstyrelsen



krete spørgsmål. Og den viden 
har - og bevarer - vi netop, fordi 
vi udskærer så store mængder 
kød. 
Charles Christiansen er heller 
ikke bange for at påstå, at fælles 
for medarbejderstaben i inco 
Danmarks kødafdeling er, at der 

er tale om faste og meget stabile 
medarbejdere med mange års 
erfaring indenfor branchen.
- Konkurrencen på kød er hård, 
og vi kan kun ”vinde” ved at 
satse på kvalitet, faglighed og 
service ud over det sædvanlige.

Stig Stephansen
Stephansens Hotel i Randers:
- Jeg køber ret meget oksemørbrad, og da inco Danmark typisk 
har 4-5 forskellige bud på det, er det vigtigt for mig at kunne for-
nemme forskellen. Kød er jo ikke bare kød. Eksempelvis køber jeg 
ofte en velhængt, irsk mørbrad, som nok er dyrere, men også klart 
bedre. Og hvis jeg er i tvivl, kan jeg altid spørge og få konkret viden 
om forskellene. Det kan du jo ikke, hvis du bare bestiller via nettet. 
Derfor kører jeg også gerne til Århus.

Nikolaj Rønne, 
Køkkenchef Cafe Europa 1989, København K:
- For os er udvikling og samarbejde centrale parametre. Jeg har 
ikke behov for at komme jævnligt i kødafdelingen, men fokuserer 
på at have en god sparring, have samarbejdspartnere der kan om-
sætte vores ideer, eller selv byde ind med forslag. Og så skal de 
kunne gøre det nemt for os at bruge det i cafeen. Og vi har udviklet 
mange spændende ideer med inco Danmark – og de fleste er gået. 
Men der vil jo være ”smuttere”, når man er på forkant.
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Leverandør  i ndb l i kke t  -  Magn ih i l l

Svenske Magnihill har på små 10 år fået solidt fod-

fæste på det danske cateringmarked. Opskriften er 

fokus på kvalitet, innovation og økologi.

Frost f å r  i k k e  l æ n g e re

den kolde skulder
- Overhovedet ikke. Det er til stadig-
hed et emne til debat i branchen. Jeg 
tror til gengæld, at det i høj grad hand-
ler om information og erfaring med 
frosne bær og grøntsager. For selv-
følgelig kan produkter som vores ikke 
erstatte de friske alternativer. Men de 
kan supplere - og de kan bruges med 
god samvittighed. Også af kvalitets-
bevidste kokke.
Svaret kommer fra Lisbeth Vittrup, 
divisions- og eksportchef for svenske 
Magnihill, på spørgsmålet om, hvor-
vidt danske kokke betingelsesløst har 
overgivet sig til frosne grønsager. 
- Selvfølgelig er der kvalitetsforskelle 
indenfor dybfrost. Men faktum er, at 
dybfrossen frugt og grønt ofte inde-
holder flere vitaminer og mineraler 
end de friske. Alene af den grund at 
de ikke høstes før de er helt solmod-
ne og spiseklare. Friske varer høstes 
tidligere, fordi modningen delvist sker 
under transporten, og dermed får du 
uvægerligt et andet produkt.
- Tag eksempelvis vores ærter - de 
dyrkes mindre end en times kørsel 
fra virksomheden i Mörarp udenfor 

Helsingborg. Tiden fra de høstes til 
de ligger på frostlager er ganske få ti-
mer. Da tabet af vitaminer og mineraler 
stort set sættes i bero, når indfrysnin-
gen sker, fås ikke bedre råvarer til en 
lang række retter, pointerer Lisbeth 
Vittrup.

Overblik og kontrol
Magnihill forlanger optimal kvalitet af 
alle sine leverandører og samarbejds-
partnere, og det betyder blandt andet, 
at virksomheden generelt følger råva-
rerne intenst fra frø til færdig føde. Det 
gælder især produktionen af ærter og 
rodfrugter i området omkring Skåne 
og de råvarer, som hentes i Danmark.
- Det er os selv, der indkøber og leve-
rer frøene til vores avlere, vi tager jord-
prøver hos de enkelte avlere, ligesom 
vi beslutter, hvilke produkter der skal 

dyrkes på de respektive marker. Øko-
logiske såvel som konventionelle. Det 
er tillige os, der bestemmer, hvornår 
der skal høstes - og vi kommer med 
egne høstmaskiner. Tiden imellem har 
vores avlere ansvaret for produkterne, 
men vi står altid til rådighed, hvis de 
får problemer.
På spørgsmålet om hvorfor virksom-
heden ønsker så massivt overblik og 
kontrol svarer Lisbeth Vittrup prompte:
- Det er simpelthen nødvendigt for at 
kunne styre kvaliteten af slutproduk-
tet. Når råvarerne er på fabrikken, 
har vi overtaget ansvaret og dermed 
bærer vi også risikoen, hvis disse er 
for dårlige. Men det sker selvsagt i et 
godt samarbejde med vores avlere, 
for vi har alle samme mål: At fremstille 
de bedste råvarer.

Magnihill og udlandet
Når det handler om import af bær og 
en række grøntsager som broccoli, 
bønner og majs må virksomheden 
dog frasige sig ønsket om nærhed. 
- Men vi følger de enkelte producenter 
tæt, blandt andet besøger jeg jævnligt 

- Udvikling af nye produkter samt genop-
dagelsen af tidligere tiders sorter har en 
central rolle i virksomheden. Vi er konstant 
på udkig efter nye måder at snitte og 
blande vores sortimenter på samt meget 
lydhøre overfor, hvad der kan gøre 
 kokkenes hverdag lettere - uden at de 
går på kompromis, siger Lisbeth  Vittrup, 
 divisions- og eksportchef for svenske 
Magnihill.

Tiden fra de høstes til 
de ligger på frostlager er 

ganske få timer.
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Leverandør  i ndb l i kke t  -  Magn ih i l l

vores udenlandske samarbejdspartnere. Derudover er vi 
BRC-certificeret (British Retail Consortium), hvilket sikrer, 
at der er den rette sammenhæng mellem sikkerhed og 
kvalitet. Kendetegnende for vores import er, at vi henter 
produkterne der, hvor de har de bedste vækstbetingelser. 

Innovation og økologi gør forskellen
Lisbeth Vittrup oplever, at især konceptrestauranterne og 
stadigt flere kantiner og storkøkkener har fået øjnene op 
for Magnihills produkter, men hun vurderer samtidig, at 
denne tillidserklæring ikke skyldes et tilfælde:
- Udvikling af nye produkter samt genopdagelsen af tid-
ligere tiders sorter har en central rolle i virksomheden. Vi 
er konstant på udkig efter nye måder at snitte og blande 
vores sortimenter på samt meget lydhøre overfor, hvad 
der kan gøre kokkenes hverdag lettere - uden at de går 
på kompromis. Og i de seneste år har det betydet en 
betydelig udvikling indenfor groftskårne grøntsager, både 
konventionelle såvel som økologiske.
Hun spår også en kraftig udvikling af sunde convenience 
food-produkter samt flere grove versioner med skræl på.
- De fleste kokke og forbrugere har allerede taget kar-
tofler med skræl til sig. Smagen er god, og der sidder 
mange vitaminer og mineraler i den del af grøntsagerne. 
Vi vil sandsynligvis inden længe markedsføre spæde gu-
lerødder med skræl, og jeg tror på, at de bliver hilst vel-
kommen, lyder det fra Lisbeth Vittrup.

Gourmetkokke på frost?
Trods den stigende interesse for kvalitetsfrostvarer er-
kender hun gerne, at Magnihill endnu ikke har fået mange 
gourmetkokke på ”frostvognen”.

- I gastronomien er det selvsagt de friske råvarer, der får 
den store opmærksomhed. Men jeg tror, at vi på sigt kan 
etablere en dialog og et samarbejde også med gourmet-
kokkene. Det bliver begribeligvis en faglig udfordring, 
men netop fordi vi er en virksomhed med stor fleksibilitet 
i produktionen, bliver der måske mulighed for at frem-
stille specialprodukter, som også de bedste kokke vil ef-
terspørge. Men det kan kun tiden vise.
Magnihill producerer på årsbasis omkring 11.000 ton 
dybfrosne produkter, heraf er cirka 20 procent økologisk 
dyrkede. Og denne andel er stadigt stigende.

ÆrTegazpacho m/ bacoNchips
(til ca. 10 personer)

250 g ærter

250 g tomater på stilk

150 g løg

  50 g hvidløg

250 g agurker

1 ¼ spsk. cayennepeber, salt, rørsukker

2 ½ spsk. hvidvinseddike

5 dl grøntsagsbouillon

20 skiver bacon

Fremgangsmåde:

Læg baconskiverne på et bagepapir og steg skiverne i ovnen i 

ca. 15-20 min ved 180 grader. Læg derefter baconskiverne på et 

stykke køkkenrulle, som kan suge det overskydende fedt.

Skræl løg og hvidløg og steg det i ovnen i ca. 5-10 min. ved 180 

grader.

Skræl agurkerne og snit derefter agurker og tomater i grove  

stykker.

Læg derefter ærter, tomater, agurker samt løg i en skål. Tilsæt 

sukker, salt og cayennepeber og lad blandingen stå ved rum-

temperatur i ca. 2 timer. Herefter blendes retten med is og gaz-

pachoen serveres iskold.

Ved servering: Stil nogle baconskiver i et smalt glas. Hæld gaz-

pachoen i et andet glas og server ved siden af hinanden.

- selvfølgelig er der kvalitets-
forskelle indenfor dybfrost. men 
faktum er, at dybfrossen frugt og 
grønt ofte indeholder flere vitami-

ner og mineraler end de friske.

Derudover er vi brc-certificeret, 
hvilket sikrer, at der er den rette 
sammenhæng mellem sikkerhed  

og kvalitet.

Varenumre finder du på inco.dk, 

fane inspiration, råvarens 

 opskrifter eller send en mail til 

knc@inco.dk
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Blue 
Shropshire 1,25 kg
En ny ost fra vores osteafdeling. 
En blåskimmelost lavet af komælk, der 
bliver håndlavet på samme måde som en Stilton; med anvendelse af vege-
tabilsk osteløbe og modnet i 10-12 uger. Smagsmæssigt ligger den mellem en 
Stilton og en Cheshire, med en god skarp, stærk smag og behagelig syrlig aroma. 
Samtidig også mere cremet end Stilton. Den orange farve kommer fra en tilsætning 
af annatto, som er et naturligt levnedsmiddelfarvestof. En ost, der gør sig godt på 
et hvert ostebord.
Varenr. 71685
C&C: kr. 116,60 • Lev.: kr. 129,95

Valpolicella, Ripasso Classico,  
Bruno Coati, Veneto, Italien 75 cl

Fra det lille, men meget velrenommerede, vinhus Corte Rugolin, 
kommer denne Valpolicella Ripasso af høj kvalitet. Ripasso be-

tyder, at den almindelige Valpolicellavin er eftergæret på drue-
skallerne, som bruges til den mere kraftige Amarone, og gør 
vinen mere kraftig, længere levende og kompleks. Alt ved 
denne vin er så vidt muligt håndlavet, og der stilles strenge 
krav til udbyttet. Den er lækker intens i duften med klas-
siske præg af kirsebær, blommer og marmelade. Smagen 
er fyldig med flere nuancer af vanille, sød lakrids, varme 
krydderier og godt afrundede tanniner. Der hviler en dej-
lig balance og harmoni i den lange eftersmag.
Varenr. 26353
C&C: kr. 87,50 • Lev.: kr. 89,75

Auricchio  
Gorgonzola DOP
En anden ny ost fra vores osteafdeling, bliver produceret af 
Caseificio Campiotti i den lille by Ludriano di Roccafranca, som 
ligger i Brescia provinsen i Norditalien. Der produceres kun 
600 ’hjul’ om måneden efter de oprindelige traditioner. Mæl-
ken kommer fra køer, som har græsset på de grønne frugt-
bare områder i Lombardiet. Lagring, udskæring og pakning 
foregår hos den noget større ostemester Mario Costa i Nova-
ra, Piemonte - selve ’hjertet’ 
for Gorgonzola lagring. 
Denne Gorgonzola er 
’dolce’ det vil sige mild 
og blød, men alligevel 
skærbar. Den ændrer 
ikke smag og kon-
sistens indenfor sin 
holdbarhedstid.
Varenr. 71161
Pris C&C: kr. 69,95
Pris Lev.: kr. 76,95

Belberry frugtsirupper 200 ml
Disse sirupper er et produkt, hvor tradition og innovation går 
hånd i hånd. Belberry har eksisteret siden starten af 1900 tallet, 
hvor firmaet begyndte at producere marmelader til det lokale 
marked. I 1956 overtog Vandererfen familien produktionen 
og så blev der for alvor udviklet på sortimentet, så virk-
somheden i dag er kendt for både sirupper og forskel-
lige saucer. Igennem alle årene har producenterne haft 
respekt for de fine råvarer, hvilket har gjort, at produkterne 
er blevet belønnet med en kongekrone 
på etiketten, som kun få belgiske produ-
center opnår. Sirupperne indeholder over 
80% af saften fra de forskellige frugter, så 
du vil opleve et meget intenst og smagfuldt 
produkt. Sirupperne smager godt på 
din yoghurt om morgenen, i din te el-
ler henover din is.
Blåbær: varenr. 76184
Tranebær: varenr. 76209
Sød hyldeblomst: varenr. 76280
Pris C&C: kr. 38,62 • Lev.: kr. 46,95

Spisemodne mango
En mango er en eksotisk frugt, som er 
kendetegnet ved sin meget sødlige 
smag. En mango kan have mange for-
skellige farver, men har altid et gulligt 
kød. Normalt spises hverken skindet 
eller kernen i mangoen, men kun selve 
”indmaden”. Mangofrugt indeholder 
en høj mængde af betakaroten, som 
er kendt for at være god for huden, C-
vitamin, som styrker immunforsvaret, kost-
fibre, der er god for fordøjelsen og kalium, 
der er blodtryksregulerende og hermed godt 
for hjertet. Men først og fremmest er mangoen 
smagfuld, som den er lige nu i vores grøntafdeling.
C&C Kbh.: vnr. 13149 
Lev. Sj.: vnr. 44387  
C&C/Lev. Jyll./Fyn vnr. 96140
Pris Lev.: Dagspris

Rengøring
Et produkt kan mærkes med Svanen, hvis det 
opfylder en række miljø- og kvalitetskrav. Kra-
vene fastsættes efter en samlet vurdering 
af produktets miljøbelastning fra ”vugge til 
grav”, dvs. fra råvarerne produceres og til 
midlerne udledes til vandmiljøet. Svanen 
sætter grænser for hvor giftige indholds-
stofferne må være og kræver, at de skal 
kunne nedbrydes i naturen. Det er også 
et miljøkrav for Svanen at minimere 
ressourceforbrug til emballager og 
samtidig begrænse emballageaffal-
det. Flere og flere virksomheder ind-
tænker miljø og et sundere og bedre 

arbejdsmiljø i deres hverdag – og med 
baggrund i det, er vi i inco Danmark stolte over 

at kunne præsentere vores privatlabel rengøringslinie, som 
er Svanemærket. Vi har naturligvis mange varianter og da-
tablade er naturligvis mulige at fremskaffe.
Universal 5 l: vnr. 40956 • Universal 1 l: vnr. 40957
Pris 5 l C&C: kr. 84,95 • Lev.: kr. 86,95
Pris 1 l C&C: kr. 19,95 • Lev.: kr. 20,95

Nyheder  i  so r t imente t

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Ice tea, Mangajo 33 cl
I den senere tid har te, både serveret varmt og som is-te, været 
meget ”in”. Det er ikke længere kun Earl Grey, der bliver serveret. 
Sorter som virkelig er kommet i fokus indenfor den senere tid 
er hvid- og grøn te. Årsagen kan være, deres høje indhold af 
antioxidanter. Den grønne te, er også hovedingrediensen i de 
nye ice-teas, hvor en af varianterne er baseret på ren grøn te, 
mens de andre varianter indeholder forskellige frugter og bær, 
fx det ”nyeste” bær, Gojibærret (dansk: bukketorn). Gojibær er et 
gul/rødt bær, som har været anvendt i den kinesiske lægekunst i 
tusinder af år, så helt nyt er bærret ikke.  
Acai-saft, blåbær & grøn te: varenr. 23478
Aronia-bær og æble m. rød te: varenr. 23469
Granatæble & æble m. grøn te: varenr. 23453

Lemon & grøn te: varenr. 23430
Goji-bær, mandarin & grøn te: varenr. 23458
Pris C&C: kr. 14,95 ekskl. pant • Lev.: kr. 16,95 ekskl. pant

Spiced Berry, Saftsirup, 50 cl
Vi har fået et nyt produkt fra Bottle Green i sortiment, 
der egner sig til den kolde tid, vi går i møde. Spiced 
Berry er en krydret saft, som med fordel, kan anvendes 
som Mulled wine eller gløgg - bare uden alkohol. Spi-
ced Berry indeholder solbær og aronia bær og denne 
kombination smager virkelig godt. Prøv den varm og 
tilføj gerne rødvin, så det bliver en klassisk Mulled 
wine eller gløgg. Leverandøren anbefaler også, at 
man anvender Spiced Berry som grundlage/sauce 
til sæsonens hjemmelavede rødkål. Prøv at lade 
den revne rødkål stå og trække i lagen i flere ti-
mer, mens du forbereder de andre ting (evt. drik-
ker et glas varm Spiced Berry!) og lun rødkålen, 
som du plejer.
Varenr. 22911
Pris C&C: kr. 33,33 • Lev.: kr. 39,95

Kød – Donald Russel
Kødafdelingen er stolte over at kunne fortælle, at vi nu er begyndt at få 
kød fra den irske kødproducent, Donald Russel. Det er et stykke kød 
med en god historie, da der bliver kræset om kødet lige fra farmen til det 
bliver slagtet. Kødet er 3 ugers krogmodnet, hvilket giver en bedre og 
mere naturlig modning – faktisk en metode, som man anvendte meget 
i gamle dage. At krogmodne er en god modningsproces, da det frem-
hæver smagen i kødet. Kødet er udvalgt, så størrelsen på kødstykkerne 
er ensartet med en god marmorering og som tillige er flot trimmet, så 
kødet er lige til at gå til, når det skal tilberedes. Alt kød fra Donald Rus-
sel er under en streng kvalitetskontrol og kødet er vakuumpakket for 

at holde kødet så friskt som muligt. Sporbarheden 
er også vigtig for Donald Russel, da alt kød er 

”ID-mærket”, som gør det muligt at spore 
hvert kød helt tilbage til gården, fød-

selsdagen, køn og ejerskab. Så 
ønsker man et godt stykke 
kød, ja så anbefaler vi kødet 
fra Donald Russel!

Ribeye: varenr. 06480
Pris: Dagspris

Dow’s Trademark Port 
Finest Réserve 75 cl
Trademark Port er lavet på nøje ud-
valgte druer fra Dow’s 2 egne meget 
velrenommerede vinhuse, Quinta do 
Bomfim og Quinta da Senhora de 
Ribeira. Trademark Port er en saftig 
og fyldig portvin med en attraktiv un-
dertone af krydderi. Den har en god 
koncentration og er rig på frugt- og 
bærnuancer. Efter lagring i godt 4 
år på egefade, er taninnerne stadig 
fremtrædende, men med et rundt, 
blødt og velafbalanceret præg, 
der i den lange eftersmag afslut-
tes med yderligere strejf af vanille, 
sød lakrids og tobak.
Varenr. 25571
Pris C&C: kr. 69,75   
Lev.: kr. 74,93

Fisk - Lodderogn, rød og sort 350 g
Lodden er en fisk, der fanges primært i havet omkring Island. Rognen herfra er 
små salte æg, som er velegnede til pynt og anvendes som den kendte stenbidder-
rogn. Mange producenter oplever, at det er blevet for dyrt at producere rogn udfra 
stenbiderrogn og derfor er man begyndt at produktudvikle og er kommet frem til, 
at rogn fra Lodden er god – og betragtes i Rusland og Japan som en delikatesse. 
Lodderogn kaldes også ishavscaviar eller ishavsrogn i handlen.
Lodderogn sort: varenr. 65010 • Lodderogn rød: varenr. 65013
Pris C&C: kr. 47,95 • Lev.: kr. 53,95

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Okseleverpostej 200 g, Aalbæk Specialiteter
Nu har distributionen også fået den lækre økologiske okseleverpostej i sortiment. I 
2009 blev Aalbæks specialiteter hædret med en kvalitets- og fødevare 
innovationspris efter en årrække med fokus på udvikling 
af økologiske produkter, hvor brugen af 
nitrit, fosfater og kunstige smag-og far-
vestoffer helst helt skal undgås. Resul-
tatet er ikke udeblevet og Aalbæks Spe-
cialiteter har mange lækre produkter, både 
pølser, skinker, div. fedtfattige produkter og 
patéer og postejer, heriblandt okseleverpostej 
i deres sortiment. Okseleverpostejen er let at 
smøre på rugbrødet og har en mild smag.
Varenr. 07181
Pris C&C: kr. 16,68 • Lev.: kr. 17,95

Chardonnay,
Papaioannou 75 cl
Lækker sprød økologisk Chardon-
nay fra Corinth i Nemeaområdet. En 
elegant hvidvin der med frisk frugt, 
eksotiske toner og læskende ci-
trussyre, er rigtig frisk og indby-
dende. En flot Chardonnay der 
er fremstillet uden fadlagring, 
hvilket giver flotte rene og in-
tense nuancer. Super balance 
i vinen uden at være for fed 
eller flommet i smagen. Frisk 
eftersmag der hænger fint. Vi-
nene fra Papaioannou dyrkes 
biodynamisk.
Varenr. 26147
Pris C&C: kr. 64,75
Pris Lev.: kr. 76,13

Mannagryn 1 kg, BIOGAN
Biogan blev grundlagt i 1996 og har i årenes løb opbygget en stor vi-
den omkring økologiske varer. Biogans 3 grundværdier ligger til grund 
for hvilke produkter de har i sortiment, 
så ved alle deres produkter er der ind-
tænkt: 1. Større personlig sundhed 
gennem rene fødevarer, 2. Hensyn 
til miljøet og 3. Større dyrevelfærd. 
Mannagryn har en mandelagtig 
sødlig smag og anvendes oftest 
i grød, buddinger eller vællinger 
og ses ofte som ingrediens i 
en klassisk Russisk dessert 
med ribssaft og creme. Vi har 
mange produkter fra Biogan i 
sortiment, så spørg os endelig, 
så vi kan være dig behjælpelig 
med det produkt, du ønsker.
Varenr. 75522
Pris C&C: kr. 27,95
Pris Lev.: kr. 29,95

5-gryns blanding 1 kg,
Kornkammeret
I inco Danmark er vi heldige at have mange insti-
tutioner, restauranter og caféer, som har en god 
portion hjemmelavet grød på menuen om morge-
nen. Det har altid været kendt, at grød er sundt 
og serveret med lidt frugtmos, med en klat smør, 
sirup eller blot au naturel er det faktisk helt i or-
den! Mætheden varer længere og mange siger, 
at kornblandingen fra Kornkammeret smager af 
mere, hvilket kan skyldes, at økologisk korn får 
tid til at udvikle sine næringsstoffer fuldt ud, hvil-
ket giver kornet mere smag.
Varenr. 69227
Pris C&C: kr. 15,95 • Lev.: kr. 17,95

Øl fra Rise Bryggeri, Ærø
Bryggeriet fokuserer både på brygning af kon-

ventionelt og økologisk øl, men i tråd med, at 
danskerne er blevet mere og mere interes-
seret i økologi, udvikler Rise Bryggeri flere 
og flere økologiske øl. Heriblandt findes 
India Pale Ale og Dark Ale. India Pale 
Ale 5,5% alkohol, er en øl med et højt 
indhold af humle og netop det har gjort, 
at øllen har en klassisk og aromatisk 
smag. Dark Ale, 6,0% alkohol, som 
er en øl med mahognirød farve og en 
smag med et anstrøg af lakrids og 
en frugtagtig bitter eftersmag.
India Pale Ale 50 cl: varenr. 20056
Dark Ale 50 cl: varenr. 20055
Pris C&C: kr. 19,95 ekskl. pant 
Pris Lev.: kr. 21,95 ekskl. pant

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Økologiske ærteskud fra Odense Statsfængsel
I vores grøntafdeling er vi begyndt at sælge økologiske ærteskud dyrket 
af de indsatte i Odense Statsfængsel! Det at afsone er også at kunne 
varetage et arbejde, tage en uddannelse, modtage behandling eller 
sagt med andre ord, at lære at tage ansvar for sin fremtid og et sun-
dere liv. Statsfængslet er et åbent fængsel med plads til 134 indsatte, 
som har til huse på en gammel herregård midt på Fyn. I de seneste 2 
år har fængslet produceret økologiske krydderurter, hvor 40-50 indsatte 
er dagligt beskæftiget under ledelse af faglært personale, hvorved kvaliteten 
sikres. Statsfængslets overordnede mål er at begrænse kriminaliteten ved at støtte 
og motivere den indsatte og udvikle individuelle kompetencer.
C&C Kbh. vnr. 13055 • Lev. Sj. vnr. 44713 • C&C/Lev.Jyll./Fyn vnr. 96902
Pris: Dagspris

Juice fra SVANE
SVANE ApS startede for omkring 15 år med at producere økokologisk 
juice. Kendt er især den økologiske hyldebærsaft og tranebær, men ud-
viklingen er hele tiden i gang og sidstnævnte har vi igen fået på hylderne. 
Juicen har en fyldig og rund smag. Tranebær er kendt for sine helseegen-
skab, især mod blærebetændelse. Forskellige undersøgelser viser, at tra-
nebærjuice fra SVANE har et højt indhold af de stoffer, som er gode mod 
blærebetændelse, så et glas juice hver morgen, er godt for sundheden. 
Udover Tranebærjuicen, har vi også fået Tomatjuice i sortiment. Tomaterne 
til juicen er håndplukkede og juicen har en fyldig og kraftig smag. Tomater 
er også kendt for sin helsemæssige egenskab, da tomater er rige på både 
A-og C vitamin samt en række carotenoider heriblandt Lycopen, som me-
nes at kunne forebygge en række kræftformer.
Tomat 1 l: varenr. 93478 • Tranebær 1 l: varenr. 93480
Pris Tomatjuice C&C: kr. 13,73 • Lev.: kr. 15,95
Pris Tranebærjuice C&C: kr. 14,95 • Lev.: kr. 17,95

Øl fra Skagen Bryggeri, 50 cl
Øl fra Skagen Bryggeri brygger efter egne opskrifter og brygger altid efter årsti-
den, hvilket deres sortiment er eksempler på. Varianten, Væltepeter 7,5% alko-
hol er en kraftig øl, som kan få selv den mest robuste til at tilte eller Skawskum 
5,0% alkohol, som minder om den klassiske bayerske øl med masse af fylde og 
smag. Udover bryggeri, har Skagen Bryggeri også en restaurant, der hvert år 
arrangerer en stor Oktoberfest i uge 42, hvor der er livemusik og høj stemning, 
hvilket virkelig er et besøg værd.
Væltepeter: varenr. 20015 • Sandmilen: varenr. 20016 • Nordlys: varenr. 20032 
Skawskum: varenr. 20021 • Gl. Skagen: varenr. 20028
Bundgarn: varenr. 20031 • Krøyer: varenr. 20024 • Drachmann: varenr. 20030
Pris C&C: kr. 24,15 ekskl. pant • Lev.: kr. 25,95 ekskl. pant

Drikkeyoghurt med Aronia 260 ml,  
Naturmælk
Nu har vi igen den økologiske drikkeyoghurt fra Na-
turmælk i sortiment. Drikkeyoghurten er et friskt pro-
dukt, der er lavet på økologisk kærnemælk, nænsom 
smagt til med kardemomme, reven citronskal og 
økologisk rørsukker. Indholdet af fedt og sukker le-
ver op til ernæringskravene, da indholdet af fedt 
er mindre end minimælk og indholdet af sukker 
ligger mellem de anbefalede 9-11 gram pr. 
100 g. I drikkeyoghurten er der tilsat saften 
fra Aroniabær, da bærret har et meget højt 
indhold af antioxidanter og vitaminer. Prøv 
drikkeyoghurten fra Naturmælk, når du 
er på vej og har lyst til noget let at spise, 
men stadig er interesseret i økologi og 
sundhed. 
Varenr. 11569
Pris C&C: kr. 7,95 • Lev.: kr. 8,50
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HjertepandekagerAmerikanske pandekager

læs mere på www.eggsite-pro.dk

I DANÆGs sortiment indgår også andre lækre pandekager – både neutrale og med appetitvækkende fyld.

Middagspandekager m/u sukker

DANÆG er mere eND
bAre ÆG …
DANÆG leverer friske æg og ægprodukter af høj kvalitet 
til hele Danmark, men vi kan også tilbyde meget mere …

nyeste skud på stammen

DANÆGs nyeste skud på stam-
men er rodfrugtpandekagen, 
som er en middagspandekage 
uden tilsat sukker, hvor der i 
dejen er indbagt revne kartofler, 
gulerødder og løg.

Rodfrugtpandekagen er et 
spændende og velsmagende 
alternativ til den almindelige 
middagspandekage.
 
Servér f.eks. pandekagen som 
vegetarret med grøntsager, frisk 
salat og et godt stykke brød  
eller prøv med lækkert fyld af 
kød eller fisk. 
 
Pandekagen er enkeltfoldet, 
vejer 40 g. og leveres løsfrosne 
med 65 stk. i kartonen. 
 

14774 Annonce Helside 187x254,5.indd   1 23/08/10   15.27
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Favoritråvarer i efteråret

Vox -pop  med  kunder

Dan Phung, indehaver af Restaurant 
Bangkok i  Slangerup og Vanløse
- Thailandsk mad er kendetegnet ved især to ting, nemlig mas-

ser af friske grønsager og et velafbalanceret måltid med indtryk 

af krydderi, sødme og ofte særdeles stærk chili. I Thailand siger 

man, at et måltid mad skal være en hyldest til selve livet, og det 

arbejder vi efter.
- I Thailand kender vi ikke så meget til begrebet sæson som her 

i Danmark. Thailand har fire sæsoner om året, og det betyder, at 

der altid er masser af friske grøntsager at vælge imellem. Men her 

i Danmark er jeg meget glad for efterårets porrer, som også er en 

kendt og elsket råvare i Thailand.- Porrerne er rigtig gode i wokmad, fordi de ved lynstegningen får 

en fin, sprød og let brændt smag, som passer specielt godt til fisk, 

svine- og oksekød. 
- For os er det vigtigt, at vi kan få grøntsager fra det meste af 

verden, for sådan er den thailandske mad. Jeg oplever, at mange 

af vores stamkunder netop kommer på grund af de mange grønt-

sager. På en tallerkenanretning er der ofte mere end 50% grønt-

sager, måske 20% ris og måske kun 30% procent kød. Så det er 

også meget sund mad.
- Men jeg kan da også godt lide en stor god bøf en gang imellem!

Anders Højmark Udengaard,  
medindehaver af Restaurant Unico, Højbjerg- Når vi snakker efterårsmad, skal det helt klart være vildt. Og gerne sikahjort. Kødet er meget mørkt og blodigt, og det smager af rigtig meget, da der er tale om reelt vildtlevende dyr. 

- Sikahjorten er ikke kræsen, når den går og roder i skovbunden efter græs, urter, bark, svampe, agern og bog. Og det giver et helt fantastisk stykke kød, som skal behandles nænsomt i tilberedningen. Det værste du kan gøre ved et stykke vildt er, at stege det for meget - og så går hele ideen simpelthen af. 
- Jeg ville nok servere et stykke godt sikahjort med svampe og sensommerbær og måske lidt granskud og timian. Dertil ville en anelse maltsmag, måske ville nogle små, ristede rugbrødsstykker være passende - og selvfølgelig masser af gode rod-frugter. Eventuelt som en grov mos. Og gerne nogle af de første, spæde gule beder på siden.

- Sovsen skal selvfølgelig være rigtig kraftig, lavet på afskæret fra vildtet og en god portvin eller madeira. Og gerne en lille smule lakridsrod for at fuldende oplevelsen.

Anders Hojmark Udengaard
Arhus

Dan Phung 
Kobenhavn
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Favoritråvarer i efteråret

Vox -pop  med  kunder

Jesper Østergaard, indehaver af 

Madhimlens Madhus og konsulent-

virksomheden Madhimlens Kantiner

- Efteråret er klart svampetid med masser af lækre muligheder 

både på engros siden og i naturen. Personligt er jeg ret vild med 

den traditionelle svampesuppe lavet på Karl Johan eller en god 

svampecreme med skalotteløg, hvidløg, fløde og sherry. Den går 

rigtig godt til både kød og fisk.

- Når vi snakker fisk, så er efteråret også tiden til torsk. Tilberedt 

på den rigtige måde, er der tale om en utrolig lækker spise - uan-

set om man foretrækker torskene fra Vesterhavet eller Østersøen. 

Det vigtigste er, at tilberedningen sker nænsomt og ved svag 

varme. Balancen mellem perfekt og ligegyldig er hårfin.

- På kødsiden er det klart lam, som er efterårets spise. Vi opdræt-

ter vores egne lam, dyrker korn til foder og sælger kødet og vores 

hjemmelavede lammespegepølser i egen gårdbutik. I restauran-

ten er der selvsagt køller og filet på menuen, men også braiseret 

lammeskank er en efterspurgt efterårsret.

- Ellers er efteråret også tiden, hvor vi henter frugt og bær fra 

markerne omkring gården, og der bliver syltet en del ned til de 

mørke vintermåneder.

Jesper OstergaardKobenhavn

Andreas BorosKobenhavn

Andreas Boros,  medindehaver af Wedofood på Halmtorvet

- Nu er vi på mange måder privilegerede, for vores mad er altid solgt på forhånd. 

Derfor laver vi udelukkende mad, som vi selv kan lide. Moderne storbymad med 

masser af smag. Og det kan sagtens være gode, solide braiseringsretter som lam-

meskank, coq au vin eller svinekæber med rodfrugtmos og friske krydderurter. Især 

her i efterårs- og vintermånederne.- Og det behøver på ingen måde være kedeligt, for med en ægte forkærlighed 

for råvarerne er det muligt at lave mad, hvor alle ingredienser kan smages. Hvor 

helheden fremstår som en særlig oplevelse, og man kan genkende råvarerne og 

samtidig overraskes over velsmagen.   
- Det unikke ved braiseringsmaden er jo netop det smagfulde kød, som bare falder 

fra hinanden. Og det behøver ikke være dyrt. Men det er ingen hemmelighed, at 

det sjældent er noget kunderne umiddelbart efterspørger. Så ideen skal måske 

”sælges”. Men de fleste elsker jo sådanne retter her i den mørke tid.

- I det mere ”lette ende” af efterårsmaden finder vi supperne. Jeg er selv specielt 

glad for indisk inspirerede græskar/karrysupper, hvor den brændte karry og efter-

årets sidste æbler går fantastisk i spænd med græskarrene. 



Kun 0,9% fedt. Så er det ingen kunst at servere mini latte i luksusklasse. 

NYHED

Det  
er lettere, end det  

ser ud til.

Udviklet af baristaer 
til baristaer. Lav fedtprocent 
og højt protein indhold gør 
den steamede mælk nem at 
arbejde med. 
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- Når du kender dine stærke sider, ved du også, hvor du 
skiller dig ud fra konkurrenterne. Dermed er du ikke nær så 

sårbar overfor 
den prismæssi-
ge konkurrence, 
for du har noget, 
kunderne efter-
spørger - noget 
de vil betale for.
Sådan lyder det 
fra ægteparret 
Lisbeth og Kurt 
Willadsen, som 
siden 1981 har 

drevet hotel sammen. I dag ejer de Skjalm Hvide Hotel i 
Jørlunde ved Slangerup samt det 29 værelses store Hotel 
Tiffany i centrum af København. Hotellet i Colbjørnsens-
gade købte de for 13 år siden - og i dag bor de på toppen 
med udsigt over hele København. Selskabs- og konferen-
cehotellet i Slangerup drives af sønnen og svigerdatteren 
med stadigt stigende omsætning over årene. Hotel Tiffany 
fremstår med en atmosfære og værelsesindretning ud over 

det sædvanlige. Professionel service samt en rengørings-
standard og en vedligeholdelsesplan, der ikke overlader 
noget til tilfældighederne. Men ingen restaurant.

Unikt morgenmadskoncept
Hotellet var ved overtagelsen i 1997 indrettet uden restau-
rantdel, men i stedet for at etablere en - for et lille hotel som 
Tiffany - omkostningskrævende restaurant, valgte ægte-
parret at gå en helt ny vej: Morgenmad på værelset. 
- Vores morgenmads 
koncept bygger i al 
sin enkelthed på den 
antagelse, at gæster, 
der er vant til at bo 
på hoteller, ikke nød-
vendigvis finder det 
spændende at skulle 
indtage morgenmaden i endnu en restaurant. Men hellere vil 
nyde den for sig selv, inden de måske haster videre. 
- Især vores kvindelige gæster har bekræftet os i, at kon-
ceptet er godt. Mange kvinder føler sig ”udstillet”, når de 
sidder alene i en restaurant, og vil hellere bruge tiden på 

Visioner og
vedligeholdelse

gør forskellen

Hotel- og restaurationsbranchen bør fokusere 

på holdbare forretningskoncepter og faglig 

stolthed frem for at konkurrere på priser, me-

ner ægteparret Lisbeth og Kurt Willadsen, 

der har gjort Hotel Tiffany i Colbjørnsensga-

de til noget helt unikt.
16

- som jeg ser det, påhviler 
det både Københavns Kom-

mune og staten at understøt-
te hotel- og restaurations-

branchen, så vi i højere grad 
kan skabe nogle rammer, 
turisterne vil betale for. - Vi skal være stolte af 

vores profession og 
søge at skabe endnu 

mere stil i staden.

Spot  på  en  kunde  -  Ho te l  T i f f any
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at blive færdig i ro og mag, forklarer 
Lisbeth Willadsen.

Friskbagt ved døren
Hver morgen leveres der friskbagt mor-
genbrød ved værelsesdøren samt en 
gratis avis i hverdagene, mens der al-
lerede dagen før er lagt juice, yoghurt, 
smør, marmelade, paté og oste i køle-
skabet. Opvasken lader gæsterne selv-
sagt stå. - Hovedparten af vores kun-
der er forretningsfolk, 
der ønsker komfort 
og god kvalitet til ri-
melige penge. Derfor 
er alle værelser ind-
rettet med tekøkken, 
hvor der er køleskab, 
mikroovn, brødrister 
samt kaffe- og tefaci-
liteter, tillige med mo-
derne bruse- og toi-
letforhold, hårtørrer, 
32” fladskærmstv, te-
lefon, gratis internet, 
safeboks og stryge-
jern, fortsætter Kurt Willadsen.
Hotellet tilbyder tillige en række busi-
ness-rooms med ekstra store enkelt-
senge, som i sommertiden tillige kan 
udlejes som dobbeltværelser til redu-
cerede priser.
- Når vi over årene har skabt os så 
god en forretning, som tilfældet er, 
skyldes det netop vores måde at tæn-
ke forretning på. Vi har noget unikt og 
vi har et koncept, som ikke kræver en 
masse ansatte. Faktisk har vi oplevet 
en fremgang på cirka 10 procent her 
i første halvdel af 2010, og det under-
støtter os yderligere i, at hele koncep-
tet er rigtigt.

Mere stil til staden
Men selv om det enkelte hotels kon-
cept, profil og beliggenhed er afgø-
rende fundamenter for at drive en god 

- Vores morgenmadskoncept bygger i al sin enkelthed på 
den antagelse, at gæster, der er vant til at bo på hoteller, ikke 
nødvendigvis finder det spændende at skulle indtage mor-
genmaden i endnu en restaurant. Men hellere vil nyde den 
for sig selv, inden de måske haster videre, siger Lisbeth og 
Kurt Willadsen, der til ære for fotografen har sat sig til rette i 
et af hotellets 29 topmoderne værelser.

- Vores morgenmads-
konceptbygger i al sin 
enkelthed på den anta-
gelse, at gæster, der er 
vant til at bo på hotel-
ler, ikke nødvendigvis 
finder det spændende 
at skulle indtage mor-
genmaden i endnu en 

restaurant.

forretning, mener Kurt Wil-
ladsen, at politikerne også 
må træde til, hvis København 
skal fremstå som en attraktiv 
hovedstad. Både nu og om 
10 år, når Østens turister for-
håbentlig kaster deres øjne mod 
Skandinavien. 
- Som jeg ser det, påhviler det både Københavns Kommune og staten at un-
derstøtte hotel- og restaurationsbranchen, så vi i højere grad kan skabe nogle 
rammer, turisterne vil betale for. Det vil blandt andet sige en ordentlig og velholdt 
by, hvor der generelt er ro og orden, hvor turisterne (og beboerne, selvsagt) kan 
følge sig trygge. - Derudover må politikerne 
nødvendigvis betragte branchen som et at-
traktiv for landet, og ikke pålægge os en 
masse tunge afgifter, som gør det umuligt 
at skabe vækst. Vi skal tro på, at vi kan gøre 
København attraktiv for fremtidens turister - 
vi skal være stolte af vores profession og 
søge at skabe endnu mere stil i staden.

- Når du kender dine 
stærke sider, ved du også, 
hvor du skiller dig ud fra 

konkurrenterne.

17
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branchen
har brug for en

 livline
Selv tror han ikke på, at 

 staten griber ind og indfører 

mindre moms eller bedre 

fradragsmuligheder for er-

hvervslivet, men der skal 

nødvendigvis ske  noget 

drastisk, hvis hotel- og 

 restaurationsbranchen fortsat 

skal levere stjernerestauran-

ter og kvalitetshoteller, som 

udenlandske turister vil rejse 

efter. For de danske kunder 

kan ikke gøre det alene.

- Et wakeup-call af dimensioner. Så-
dan beskriver Per Thøstesen de se-
neste knap to års krise i den danske 
restaurationsbranche. 
- Hvis der ikke gøres noget snart, vil 
det få indflydelse på den fremtidige 
danske restaurationsbranche, vores 
madkultur og gastro-turisternes syn 
på Danmark, siger indehaveren af Bi-
stro Boheme i København.
De seneste tre år har han sammen 
med et par kompagnoner drevet bi-
stroen på Esplanaden i København, 
og selv om hans egen opstart er gået 
over al forventning, frygter han især 
for branchens flagskibe på sigt.
- Et lille land som Danmark, der ikke 
kan lokke turisterne med spektaku-
lære naturfænomener, må i høj grad 
sælge sig selv på andre oplevelser. 
Og her får madkulturen selvsagt en 

central rolle. For vi har virkelig noget 
at byde på, hvis vi som branche får 
de rette betingelser, lyder Per Thøste-
sens vurdering.

Niveauet stiger stadig
- For 20-30 år siden så du masser af 
”skuddermudder-restauranter” og ca-
feterier, hvor maden simpelthen ikke 
var værd at skrive hjem om. Men de 
seneste 10 år har niveauet hævet sig 
betragteligt. Over hele landet. Jeg har 
boet og rejst en del i udlandet, og du 
finder ikke mange lande, hvor bund-
niveauet i dag er så højt, som her i 
Danmark. Og det er der en god grund 
til, pointerer han.
Han tæn-
ker især 
på Dan-
marks syv 
Bib Gour-
mand-re-
stauranter 
og 12 Michelin-restauranter, hvoraf 
den ene, Noma, er kåret som intet 
mindre end verdens bedste restau-
rant.
- Alle skal jo ikke være Michelin-re-
stauranter, men en restaurant som 
vores, lader vi os klart inspirere af 
de bedste. Du kan sige, at vi gerne 
hylder Michelin-restauranterne, men 
vi kopierer dem ikke. Det at vi har så 

mange stjernerestauranter i Køben-
havn stiller automatisk større krav til 
de resterende. Derfor har det danske 
køkken en utrolig høj standard, og det 
skal vi gerne blive ved med, pointerer 
Per Thøstesen, der ikke er bleg for at 
påstå, Michelinguiden ”snyder” Dan-
mark for flere en- og tostjernede re-
stauranter - og selvsagt en trestjernet 
til Noma.

Opråb til politikerne
- Skal bund- og topniveauet holdes 
fremover, må politikerne, både lo-
kalt og på Christiansborg, begynde 
at tænke utraditionelt og give hele 
hotel- og restaurationsbranchen en 

hjælpen-
de hånd. 
For bran-
chen har 
det sta-
dig hårdt. 
Selv om 

jeg ikke umiddelbart tror på, at vi får 
mindre moms eller større fradrag 
sådan lige med det samme, så skal 
der gøres noget, hvis Danmark skal 
opretholde den nuværende kvalitet.
- I en række af de lande vi ellers sam-
menligner os med, er momsen på 
madvarer lavere, ligesom udgifterne 
til personale mindre. Det giver en 
ulige konkurrence. Turisterne i dag er 

Du kan sige, at vi gerne hylder Michelin-restauranterne, men vi kopierer dem ikke.

De seneste 10 år har niveauet hævet 
sig betragteligt. over hele landet.
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Med

michelin
 

som ledestjerne

- Jeg må konstant presse vores egne 
leverandører til udelukkende at finde 
de bedste råvarer frem. Både fordi det 
er afgørende for vores egen eksistens, 
men også for at producenterne får øjne-
ne op for, at det stadig kan betale sig at 
satse på kvalitet. Derfor er en restaurant 
som vores helt afhængig af sæsonens 
friske råvarer - og gerne de danske, for-
klarer Per Thøstesen.
Alligevel tør han godt vedgå, at han ikke 
har nogen dogmetilgang til, hvor ingre-
dienserne kommer fra. Kvalitet vejer 
tungere end oprindelse og økologi.
- Selvfølgelig vil vi helst købe dansk og 
økologisk, men nogle gange er det bare 
ikke godt nok. Det er vi nødt til at se i 
øjnene. Derfor henter vi også en gang 
om ugen en række specialvarer hjem fra 
Paris, simpelthen fordi vi ikke kan få de 

Restauratør og 

kok Per Thøstesen 

 lægger ikke skjul på 

at det kan være en 

 udfordring at fastholde 

den  kvalitetsbevidste 

 tilgang til råvarer og 

tilberedning. Men uden 

den forsvinder Bistro 

Bohemes eksistens-

berettigelse, lyder det.

”troløse”, og rejser gerne 1.000 kilometer længere, hvis 
de får det, de ønsker.
- Med den økonomiske afmatning kan det ikke und-
gås, at flere danskere ”springer” et Michelin-besøg over. 
Og det er uheldigt. Faktisk er det nu, hvor det er blevet 
sværere for de bedste, at vi alle skal støtte dem. For vi 
kommer ikke udenom, at det er fra disse ildsjæle, at de 
mange nye retter og ideer opstår. Og vi har brug for dem 
fremover, hvis Danmark fortsat vil være med på det kuli-
nariske verdenskort. Ingen tvivl om det!

Turisterne i dag er ”troløse”, og rejser 
gerne 1.000 kilometer længere, hvis 

de får det, de ønsker.

respektive varer i en ordentlig kvalitet 
herhjemme. Men det ser jeg ikke som 
et problem - nogle råvarer er pr. defi-
nition bedre sydpå, og så må vi satse 
på dem. 

Skeler til stjernerne
- Vores mål er at forblive et eftertrag-
tet gourmetbrasserie, hvor gode og 
mere klassiske retter er i højsæde. Vi 
stræber ikke efter Michelinstjerner el-
ler andre store anprisninger - selv om 
vi da sætter pris på positive tilkende-
givelser. Men vi skeler da til ”stjerner-
ne”, og udvikler vores egne varianter 
af det bedste, som de kommer frem 
med. Hvem havde måske tænkt på 
hindbærkaviar før El Bulli præsente-
rede verden for den variant?
- Men vi er og bliver en bistro, et bras-
serie - og deri ligger også, at vi har 
fokus på klassiske retter, ligesom vi 
har en daglig fiskespecialitet, alt efter 
hvad fiskemanden bringer. 
- Vi tillader aldrig os selv at springe 
over, hvor gærdet er lavest, og sætter 
en store ære i både at have uddan-
nede folk i køkkenet og i restauranten. 

Og personale nok. Det er alt sammen 
en del af den oplevelse, gæsterne 
skal have hos os, pointerer Per Thø-
stesen.

Hvor meget kvalitet?
Han ærgrer sig dog over, at mange 
danskere fokuserer mere på, hvor 
store portionerne er, frem for hvilken 
kvalitet maden har. En ærgrelse han 
har på hele branchens vegne:
- Jeg møder i stigende grad men-
nesker som oprigtig talt mener, at 
de kan få tre retter mad af fornuftig 
kvalitet for 250 kroner. Men prøv lige 
at regne momsen, råvareprisen, loka-
leleje og personalelønninger fra - og 
gæt så hvor meget kvalitet du kan få.
- Mange mennesker betaler uden at 
brokke sig 700 kroner for en hånd-
værkertime, men i restaurationsbran-
chen er de fleste ansatte glade, hvis 
de kommer i nærheden af en timeløn 
på 200. Ikke mindst restauratørerne 
selv. Den opfattelse må vi have æn-
dret på, hvis den danske gourmet-
mad skal have en chance for at over-
leve, fastslår Per Thøstesen.
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Krabbe  
meD guacamole  
og bloDgrape

Fremgangsmåde:

Krabben røres med japansk mayonnaise, 

limesaft, syltede ingefær, vand, hakket 

dild, røget paprika, salt og peber.

Guacamole laves af modne avocadoer 

der bliver rørt med citronsaft, cremé 

 frãiche, lidt fint hakket hvidløg, hvorefter 

det smages til med salt og peber.

Vinaigrette laves af filtreret grapefrugt 

samt saften fra grapefrugten, tilsat hvid 

balsamico, olivenolie, agurk i tern, ci-

tronskal og brunet cashewnødder.

Alt skal stå og trække i et par timer hvor-

efter det anrettes og pyntes med forskel-

lige krydderurter.

rørT KalVeTaTar meD 
KarToFFelchips og 
TrøFFel

Fremgangsmåde:

Kalveyderlår ordnes og hakkes fint. Her-

efter tilsættes dijon sennep, ketchup, 

worchester sauce, olivenolie, trøffelolie, 

tabasco, citronsaft, cremé  frãiche, cog-

nac, hakket skalotteløg, hakket estragon, 

hakket persille, hakket chili og hakket 

kapers. Alle ingredienser røres godt sam-

men og stilles til at trække 10 minutter.

Kartoffelchipsene laves i mellemtiden. 

Kartofler skæres tyndt på mandolinen og 

skylles i isvand og steges i varm olie og 

drysses med salt. 

Til garniture skal der bruges 2 slags ka-

pers, rødløg i ringe, skalotteløg i ringe, 

peberrod, karse, kørvel, dijon sennep, 

vinaigrette, trøffelolie og revet frisk trøf-

fel.

Til sidst anrettes og serveres med ristet 

rugbrød og salat.

Opskr i f t e r

Find opskrifte
rne

med varenr. på:

inco.dk



Det uundværlige
pålæg kommer fra ZIMBO

Historien går tilbage til 1953, hvor Max Zimmermann i 
efterkrigsårenes Tyskland  spottede at der var et behov for friske 

pålægsvarer. Tænk at dét, der startede med en budcykel og en god idé 
skulle blive en virksomhed med 24 moderne fabrikker fordelt over 

Vest-, Central-, og Østeuropa!!!

Også i dag er vores mission, at højne kvaliteten på din frokost-
tallerken. Her et par eksempler på, hvordan du kan skabe succes for 

dine ›gæster‹ med Zimbos lækkerier. 

Risotto-tærte med salame finochiona

Bresaola med kartoffelblinis

middelhavs-specialiteter
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Flere små fødevareproducenter skal have  deres  varer ud i  

de lokale  restauranter. På den måde  understøttes Danmarks  

brand som det lille land med den store madkultur. 

- Med en dedikeret indsats kan det sagtens lade sig gøre,  

påpeger Georg Julin, der siden 2006 har  fungeret som leder af  

Dansk Videnscenter for  Oplevelsesøkonomi med domicil på Bornholm.

- Trods økonomisk krise vil rigtig mange  mennesker 
gerne betale for unikke oplevelser, unikke følelser. 

Noget der signalerer, at den  enkelte ”er på toppen af 
situationen”, siger  Georg Julin, seniorkonsulent i InViO, 

 Innovationsnetværk for Videnbaseret  Oplevelsesøkonomi.

Mere målrettet
gourmet

Mere målrettet
gourmet

Mere målrettetgourmet
For få år siden ville de fleste have haft 
kun skuldtertrækken tilovers for på-
standen om, at en ø som Bornholm 
kan lancere sit eget fødevarebrand. I 
dag ved de fleste i fødevarebranchen, 
at virkeligheden er anderledes.
- Det er en forsimplet opfattelse, når 
mange stadig tror, at oplevelsesøko-
nomi udelukkende handler om sjov, 
attraktioner og masser af nye turi-
ster. Oplevelsesøkonomi er også, og 
måske især, at skabe en værdikæde 
mellem en række virksomheder, der 
hver især har egne mål, men sam-
men tillige kan skabe et fælles. Hver 
enkelt virksomhed kan i sig selv ar-
bejde med oplevelsesøkonomiens 
modeller, men sammen bliver resul-
tatet bedst, forklarer Georg Julin, der 
i 2004 til 2006 var med til at brande 
Bornholm som fødevareambassadør 
og siden gennem arbejdet i Dansk 
Videnscenter for Oplevelsesøko-
nomi, Danvifo. I dag sidder han i en 
stilling som seniorkonsulent i InViO, 
Innovationsnetværk for Videnbaseret 
Oplevelses økonomi.
Som et af flere eksempler giver han 
Gourmet Bornholm, en forening af 
bornholmske fødevareproducenter, 
der forarbejder kvalitetsprodukter på 
den kendte ferieø. 

- Begrebet oplevelsesøkonomi kan 
være utrolig svært at forholde sig til, 
men du kan sige, at det specielle i tan-
ken er, at man eksempelvis indenfor et 
afgrænset, geografisk område sam-
mentænker en række forskellige er-
hverv og dermed udvikler helt nye for-
retningsmuligheder, fortsætter  Georg 
Julin.

Bornholm som  
skoleeksempel
I gourmetkredse er øen i dag kendt 
for blandt andet sin koldpressede 
rapsolie, håndværkschokolade med 
belgiske aner, en isproduktion baseret 
på fløde fra lokale Jerseykøer og sø-
det med bornholmsk honning. Tillige 
med sin egen bornholmerhane og en 
spritfabrik med fremstilling af akvavitter 
som tilbage i 1800-tallet.
- Trods økonomisk krise vil rigtig man-
ge mennesker gerne betale for unikke 
oplevelser, unikke følelser. Noget der 
signalerer, at den enkelte ”er på toppen 
af situationen”. Det konkrete produkt 
bliver derfor ikke det centrale, men 
måske det faktum, at ”jeg køber ude-
lukkende mine fødevarer fra…”. Dette 
behov for at købe en fortælling sam-
men med et produkt, har Bornholm 
formået at udnytte - og potentialet er 

nærmest ubegrænset for et land som 
Danmark. Hvis vi forstår at fokusere på 
de rigtige muligheder.

Enkelt men efterspurgt
Et andet eksempel er Naturmælk og 
inco Danmarks udvikling af en biody-
namisk cafémælk med unik struktur, 
konsistens og mælkeskum. Et projekt, 
der blev udviklet i samarbejde med 
Danvifo og cafe Europa 1989 samt 
landmændene, der leverer mælken.
- I princippet et ganske banalt produkt, 
der ved at blive sat i den rigtige op-
levelsesramme resulterede i et brand, 
som i dag efterspørges af cafeer lan-
det over, pointerer Georg Julin.
- Stik mod manges opfattelse ud-
springer produktudviklingen indenfor 
fødevarebranchen ikke fra supermar-
kederne. Men fra de små, spænden-
de og kvalitetsbevidste producenter. 
Derfra går de ofte gennem de bedste 
og trendsættende restauranter, med 
tilhørende omtale i medierne, for efter 
nogle år at havne i butikkerne. Og fint 
nok med det. På den måde sikrer vi en 
konstant udvikling og forbedring af fø-
devarerne generelt. Men det kræver, at 
de små producenter bliver bedre til at 
gå sammen med henblik på at udvikle 
og være stolte af det, netop de kan.
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Oplevelsesøkonomien
længe leve!

Den danske, efterhånden højtprofilerede, madkultur skal ses i lyset af mere end 

bare en mulighed for indtjening i hotel- og restaurationsbranchen. Der er nemlig 

tale om en såkaldt oplevelsesøkonomi, som får stadig større betydning i Danmark.

Professor John Sundbo ved en hel del 
om oplevelsesøkonomi, innovation, 
servicesektoren og overordnet virk-
somhedsledelse. Gennem årene har 
han tillige lært sig noget om restaurati-
onsbranchen.
- Skal jeg indledningsvis sætte restau-
rationsbranchen i relation til begrebet 
oplevelsesøkonomi, så handler det 
om, at gæsterne får nogle smags- og 
sanseoplevelser. En slags mental rejse 
hvor man får erfaringer og måske lærer 
noget om vores madkultur eller landet 
som sådan. Gæsterne bliver under-
holdt og engagerede, lyder den hurtige 
definition fra RUC-professoren.
Oplevelsesøkonomi er nærmest blevet 
et allemandsord indenfor de seneste 
fem år, og begrebet dækker over kul-
tur og medier, turisme og forlystelser, 
gastronomi og caféliv, sport, arkitektur 
og design, computerspil, oplevelser på 
internettet og mobiltelefoni. Oplevel-
sesøkonomien skønnes at udgøre 7-8 
procent af den danske økonomi og 
dens betydning er stigende.

Mere tid, flere oplevelser
- Når der de seneste år er kommet 
massiv fokus på god mad, på gour-
metmad, så skyldes det helt klart, at 
vi her i Vesten generelt lever i et over-
flodssamfund med god økonomi og 
væsentligt mere fritid end for bare 30-
40 år siden. Derfor begynder vi at inte-
ressere os for mere sofistikerede em-
ner som eksempelvis mad og musik. 
Det sjove ved disse oplevelser er, at 
der ofte er tale om relativt dyre oplevel-
ser, hvoraf intet er tilbage når vi kom-

mer hjem. Ud over erindringen - det vi 
husker, forklarer John Sundbo.
Men hvordan skal restaurationsbran-
chen efter hans mening så udnytte og 
understøtte denne nye bevågenhed?
- Hvis vi vil trække udenlandske turi-
ster her til landet, skal vi indledningsvis 
vide, hvilken konkurrenter vi er oppe 
imod. Lidt sat på spidsen kan du sige, 
at kineserne har kulturarv, spanierne 
har sport og fester på Mallorca, bel-
gierne fantastisk øl og hollænderne 
tulipaner i millionvis. Men jeg tror, at vi 
kan blive kendt som det lille, pudsige 
land med den unikke madkultur. Hvis 
vi holder os målet for øje.

Større samarbejde
- Nordisk mad er et begreb, der lang-
somt vinder udbredelse samt respekt, 
og restaurationsbranchen skal nok 
læne sig op ad denne tanke. Her er 
noget specielt. Vores madtraditioner 
er nok mere bundet til naturen end 
andre, og det skal vi udnytte. Det vil 
derfor være oplagt, at restauranterne 
eksempelvis formidler kontakt til de 
små producenter og gårdbrug, så 
turisterne kan opleve, hvor kødet og 
grønt sagerne kommer fra. Og om-
vendt selvfølgelig.
- Hele tanken med at spise ”ukrudt” 
og vildtvoksende urter fra naturen er 
spændende. Men den skal løftes væk 
fra Michelinrestauranterne, hvis det 
skal blive noget mellemklasseturister-
ne også vil efterspørge. I den forbin-
delse vil det være altafgørende med et 
velfungerende distributionssystem, så 
ikke alle skal ud i skoven. 

Markedshaller  
og andelsbevægelse
John Sundbo ser også muligheder 
i, at storbyer som København, Århus 
og Odense satser helhjertet på regu-
lære markedshaller, hvor småavlerne 
kan komme af med deres afgrøder. De 
store supermarkeder skal måske sam-
arbejde med småavlerne og de lokale 
restauratører om events med spæn-
dende tema- eller egnsretter.
- Man kan ligefrem forestille sig, at an-
delsbevægelsen får en slags renæs-
sance - dog i en helt ny form, hvor man 
arbejder sammen om en række fæl-
lesfaciliteter, men hvor det i bund og 
grund handler om at være forskellige. 
Om at levere forskellige råvarer.

Vi er jo afslappede
Endelig peger han på et andet dansk 
særkende, der med fordel kan dyrkes 
forud for de kommende årtiers gour-
metturister:
- Danmark er i mange lande stadig 
kendt for vores hjælpsomme og 
behagelige væremåde, og det kan 
branchen helt sikkert profitere af. 
Danske restauranter må gerne være 
afslappede og uhøjtidelige steder 
med hyggelige, belevne og kom-
petente fagfolk. Det tror jeg, at især 
mellemklasseturisterne mange år 
frem i tiden vil sætte pris på. Det vil 
også være oplagt, at restauranterne 
i højere grad bruger dansk design i 
indretningen, for på den måde at 
gelejde turisterne hen til næste mål. 
Næste besøg. Det er oplevelsesøko-
nomi i en nøddeskal.
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Rå fisk i ditto

omgivelser

Ingen strittende fingre her! Selv om 
maden måske kunne opfordre til det. 
Interiøret fra den gamle slagtehals 
sorte betongulv, de afskallede lofter, 
ditto vægfliser, baren i stål, afdan-
kede fodpaneler, stukstykker og døre 
fra en svunden tid, giver derimod et 
meget mere rustikt indtryk.

Råvaren satte Anders Selmer stævne 
for at finde ud af, hvad denne restau-
rant, som umiddelbart ligner stor-
byslum i den snart 80-årige Hvide 
Kødby, egentlig er for en fisk. 
- Jeg har beskæftiget mig med 
gourmetmad næsten hele livet, så 
jeg havde lyst til at lave et mere basic 

Anders Selmer og Bagge Algreen Ussing var enige om, at  København 

manglede en  lækker  fiskerestaurant, der var helt nede på jorden men 

 alligevel kompromisløs på  kvaliteten. Det blev i 2009 til  Kødbyens 

 Fiskebar og i år til status som Bib  Gourmand, Michelin-anprisningen, 

der gives til  restauranter med god mad til rimelige priser.

-Vi vil gerne skille os ud 
fra mængden.  Derfor 

serverer vi blandt  andet 
østers,  kammuslinger, 

ørredtatar, samt 
 forskellige fiskerogn.

Kødbyens Fiskebar ligner 
ved første øjekast regulær 
storbyslum, men der ligger 
mange tanker og arkitekt-
timer bag indretningen, som 
både føles behagelig og 
sydlandsk.

Foto af Thomas Busk. Foto af Thomas Ibsen.
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spisested uden dikkedarer. Gerne med fisk og skaldyr. Et 
sted man kunne komme med hele familien og vennerne 
uden at skulle være styltet helt op. Både Bagge og jeg 
var overbevist om, at der var ”et hul i markedet” for et 
sådan sted, og det har de første par år allerede bevist, 
siger Anders Selmer, der tidligere har arbejdet en række 
år som sommelier på Noma.

Råt og godt
På menukortet finder man mindst 15 fiskespecialiteter, 
alle med angivelse af fangststed, samt en enkelt kødret. 
Særegent for kortet er udbuddet af rå fisk. Ikke sushi 
men rå fisk i den gamle, danske forstand:
- Nu er der absolut intet galt med sushi, men der er vel 
omkring 60 sushirestauranter alene i København, og vi vil 
gerne skille os ud fra mængden. Derfor serverer vi blandt 
andet østers, kammuslinger, ørredtatar, samt forskellige 
fiskerogn: løjrom, kaviar og stenbider, forklarer Anders 
Selmer.
Foruden den nødvendige og forventede fokus på kvalitet 
og tilberedning, sætter de to indehavere en stor ære i, at 
råvarerne hentes så tæt på Danmark som muligt. Derfor 
er Europas have og vinmarker mål for deres daglige ind-
køb, og Anders Selmers 25 års erfaring med vine sikre 

håndplukkede vine fra især Frankrig. Foruden at han selv 
dyrker druer og laver egen vin.
- Stod det til mig, burde man indføre CO2 afgifter på va-
rer indført fra eksempelvis Australien. Det virker umiddel-
bart fjollet, at vi henter vin fra den anden side af kloden, 
når vi har så megen god vin i Europa.
 
Spis dig til varmen
Både han og Bagge Algreen Ussing tænker restaurant-
driften ud fra en gennemgående holistisk tankegang, 
hvor energisparende maskiner og genbrug af køkken-
varme er en naturlig del af konceptet.
- Eksempelvis har vi ingen faste varmekilder i restauran-
ten, men klarer os med det, der kommer fra mennesker 
i rummet og fra køkkenet. Derudover er mest muligt 
bygget i genbrugsmaterialer. 
Kødbyens Fiskebar blev i år udnævnt som Bib Gour-
mand af Michelinguiden, og om den hædersbevisning 
siger Anders Selmer:
- En Bib Gourmand får du for en restaurant med god 
mad til rimelige priser, så på den vis rammer den vurde-
ring præcis ned i, hvad vi har villet med fiskebaren. Og 
selvfølgelig er vi glade for den. Men det er gæsternes 
daglige ”dom”, som vi virkelig bekymrer os om.

- eksempelvis har vi 
ingen  faste varmekilder 

i restauranten, men 
klarer os med det,  

der kommer fra 
 mennesker i rummet  

og fra køkkenet.Foto af Thomas Busk.

Foto af Mette Helbæk.

Foto af Mette Helbæk.

Maden på Kødbyens Fiskebar er rå, 
velsmagende og uden dikkedarer.



No 06   |   Oktober   |   2010Råvaren
fødevarer til fagfolk

26

SPIS I EFTERÅRET SPIS I EFTERÅRET    SPIS I EFTERÅRET SPIS I EFTERÅRET

Sp is  i  e f te rå re t

SPIS I SÆSONEN SPIS I SÆSONEN    SPIS I SÆSONEN SPIS I SÆSONEN

Dådyr
Jagtsæson: Dåhjorte 1/9 - 31/1 • Dåer: 1/10 - 31/12
Dådyr er drøvtyggere og i familie med hjorten og kan blive op til 16 år. Den ligner på mange 

måder kronhjorten, men er mindre sky og er derfor god at tæmme til f.eks. dyreparker, 

hvor det er muligt at komme helt tæt på dyrene. Indenfor de senere år, er der sket 

en stigning i jagten på disse dyr og jagtperioden er for dåhjorte (hannerne): 1. 

september - 31. januar og for dåer (hunnerne): 1. oktober - 31. januar. 

Mange mener, at dådyrkød smager mildere end rådyrkød og har 

meget grovere fibre. Kød fra dåhjorte, der er i brunst (fra 

oktober til begyndelse af november) smager og lugter 

grimt og anbefales kun til krydrede spegepølser.

Dådyrkølle: varenr. 05257

Pris: Dagspris

Rådyr
Jagtsæson: 16. maj til 15 juli 
og igen 1. oktober til 15. januar
Rådyr er også en drøvtygger og samtidig Europas mindste hjor-

teart. Rådyret er meget almindelig i det meste af Europa og Lille-

asien. Rådyr trives steder, hvor der er gode græsningsmuligheder 

og mulighed for at leve i skjul i skov og krat. Om vinteren kan man 

dog opleve dyret mere synligt, da sulten driver dem hen til de ste-

der, hvor der findes føde. I naturen vil man ofte opleve rådyr og 

dådyr leve side om side, da de ikke lever af samme ting. Jagtsæ-

sonen er spredt over to perioder for disse små dyr: Jagt på som-

merbukke: 16. maj - 15. juli og senere fra d. 1. oktober – 15. januar. 

I dens sidste periode, hersker der en uofficiel regel, der siger, at 

man aldrig skyder gammelråen, da de små lam ikke kan klare sig 

selv helt endnu. Tidligere lod man kødet hænge længe til modning, 

men i dag hænger det unge dyr kun 1-2 dage og det ældre dyr 

mellem 8-10 dage. 

Rådyrryg: varenr. 05134

Pris: Dagspris

Fasanhøne / Fasankok
Jagtsæson: Fasanhøne - midt oktober til 
slut december • Fasankok - først oktober 
til midt januar
Fasanen er en stor hønsefugl der først blev importeret til Danmark i 

midten af 1500 tallet. Fasanen blev hurtigt udbredt til hele landet, da 

godser etablerede såkaldte Fasanerier, hvor fasanerne kunne yngle. 

Rent faktisk fandtes et Fasaneri ved Frederiksberg Have i København 

indtil 1785 og heraf opstod gadenavnene Nordre- og Søndre Fasan-

vej! Hønen vejer som udgangspunkt altid mindre end hanen

og har et mere mørt og ”sødt” kød. For at mørne hanens kød, an-

befales det ofte, at hanen ligger i en marinade inden stegning. Jagt-

sæsonen for fasaner er for hønens vedkommende fra midt oktober 

til slutningen af december og for hanens vedkommende fra først i 

oktober til midt januar.

Vigtigt! 

Da fasaner er en sæsonvarer i inco Danmark, findes både høne og 

kok først i sortiment, når jagtsæsonen indtræder.

Fasanhøne: varenr. 05362 • Fasankok: varenr. 05364

Pris: Dagspris

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Æbler Belle Boskoop:
An apple a day keeps the doctor away!

Sæson: September - april
Denne æblesort stammer oprindeligt fra Holland og ses første 

gang i 1850´erne i Danmark. Det er et godt æble til både bagværk, 

salater, grød og kompotter - men er også lækkert som et alminde-

ligt spiseæble, da æblet både har en 

kraftfuld og en syrlig smag på én 

gang. Æblerne skal opbevares 

så køligt som muligt. Æblerne 

kan godt overleve i frostvejr, 

hvis de overdækkes med 

et tæppe.

Æblet har sæ-

son fra star-

ten af sep-

tember, men 

da æblet er et 

udpræget vin-

ter/gemmeæble 

smager det også dej-

ligt i tiden efter jul og helt frem 

til april. 

C&C Kbh.: vnr. 14147 • Lev. Sj.: vnr. 44032

C&C/Lev. Jyll./Fyn: vnr. 96176

Pris: Dagspris

Rosenkål
Sæson: Oktober - februar
Før i tiden kaldtes rosenkål for Brysselkål (eng. Brousselsprout), hvilket kunne skyldes, at kålen havde sin oprindelse i nærheden af Bru-

xelles. I gamle dage var det overklassen der spiste disse kål, men måske fordi rosenkål kan tåle frost og dermed kan høstes hele vinteren, 

blev rosenkål en mere hyppig spise hos landbefolkningen. Rosenkål er ofte meget udskældt 

for sin ”pruttende” lugt, når den bliver kogt, men hvis man ikke koger dem længere end 6-8 

minutter, bevarer rosenkålen deres sprødhed og husker man at koge dem uden 

låg, bevarer de oven i købet deres smukke farve, så det ikke ligner noget brunt 

uappetitligt tilbehør på tallerkenen.

Rosenkål - og andre kåltyper – indeholder bioflavonoider som har antioxi-

dantisk virkning, idet de er blevet kendt for sin evne til at slå bakterier ihjel 

i maven, forebygge visse typer for kræft og mindske risikoen for udvikling 

af diabetes, så der er alt mulig grund til at spise disse små kål. 

Server dem til det stegte vildt; det smager både lækkert og er oven i 

købet sundt.

C&C Kbh.: vnr. 11041 • Lev. Sj.: vnr. 44216

C&C/Lev. Jyll./Fyn: vnr. 96094

Pris: Dagspris

Persillerod
Sæson: August - april
Persilleroden stammer fra middelhavslandene og blev i oldtiden 

anvendt som lægemiddel. Persilleroden ses i opskrifter i 1548 i 

England og blev dyrket i Tyskland på samme tid. I Danmark har 

den tidligere mest været kendt som en del af suppevisken. Ofte 

bliver persillerod og pastinak forvekslet med hinanden, men husker 

man, at persilleroden er høj mod toppen og pastinakken går ned 

med nakken er det nemt at kende forskel. Persilleroden tåler ikke 

frost og skal derfor dækkes mod frost ved at tage dem op som gu-

lerødder og henlægges. De unge blade kan bruges som erstatning 

for persille i det tidlige forår, når der er mangel på persille.

Prøv at rive persilleroden til råkost sammen med gulerødder og 

vend det i en frisk marinade – og server det til fasanen. Eller prøv 

den kogte persillerod i din almindelige kartoffelmos til osso bucoen 

og oplev en mere intens smag i mosen.

C&C Kbh.: vnr. 14309 • Lev. Sj.: vnr. 44934

C&C/Lev. Jyll./Fyn: vnr. 96240

Pris: Dagspris

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Rødspætte
Sæson: Hele året
Rødspætten er en bundfisk, der findes overalt i de danske farvande. Den 

foretrækker steder, hvor bunden består af sten, sand og grus. De små 

rødspætter findes på lavt vand, mens de voksne individer foretrækker det 

dybere vand. Rødspætten lever af små muslinger, orme og af småfisk. 

Både mængden af føde og vandets temperatur spiller en rolle ifht. rød-

spættens væksthastighed. Fiskens kød er saftigt, hvidt og med en mild 

smag. Rødspætten kan fås hele året og smager skønt paneret, stegt hel i 

smør eller som fileteret på julefrokostbordet.

Flået I: C&C Kbh. ∙ Lev. Sj. vnr. 65051

C&C/Lev. Jyll./Fyn vnr. 65541

Flået II: C&C Kbh. ∙ Lev. Sj. vnr. 65052

C&C/Lev. Jyll./Fyn vnr. 65541

Pris: Dagspris

Langefilet
Sæson: Hele året
Langen lever normalt i dybder på 50-600 meter og trives 

bedst ved hård bund. Langen er en rovfisk, som æder næ-

sten alle slags bunddyr og fisk. Den ligner en mellemting 

mellem en torsk og en ål med rund og blåligt skinnende 

krop. Karakteristisk for langen er de to rygfinner, først en 

kort og derefter en lang, der ikke hænger sammen med 

halefinnen. Den har et fladt hoved med lang skægtråd (og 

to små skægtråde ved næseåbningen). Langen er en god 

spisefisk med hvidt, magert og fast kød, der minder om 

torskens. Den kan derfor nemt erstatte torsken eller andre 

torskefisk og kan tilberedes på mange måder, fx koges, 

dampes eller grilles. Det er en mager fisk, der er særligt 

rig på selen. Den har sæson hele året, men spisekvalite-

ten topper i månederne oktober, november, december og 

januar.

C&C Kbh. ∙ Lev. Sj. vnr. 65034

C&C/Lev. Jyll./Fyn vnr. 65648

Pris: Dagspris

Rødfisk, filet
Sæson: Hele året
Rødfisken er kendetegnet ved at have en aborrelignende facon, orangerød ryg og 

store pigge, der dog ikke er giftige. Den lever mest i kolde og dybe farvande 

og lever primært af lyskrebs, lodde, torskeyngel og tanglopper. Fiskens 

kød er fast og minder i smagen om krabbekød. Rødfisk har sæson 

hele året, så man kan både grille, ovnstege og lave en lækker 

suppe med denne fisk. Prøv fx den klassiske Bouillabaisse med 

rødfisk, som en af fiskene i suppen og husk at server den 

med en rouille (en mayonnaise med rasp, hvidløg, safran, 

chili) og et godt stykke brød til.

C&C Kbh. ∙ Lev. Sj. vnr. 65050

C&C/Lev. Jyll./Fyn vnr. 65666

Pris: Dagspris

[ C&C Kbh.: Varenr. for Cash & Carry København • Lev. Sj.: Varenr. for levering på Sjælland
C&C/Lev. Jyll./Fyn: Varenr. for Cash & Carry Århus samt levering i Jylland og på Fyn ]
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Beringer Vineyards blev grundlagt i 1876 af 
brødrene Jacob og Frederick Beringer, som i 
1869 rejste fra Tyskland og bosatte sig i Ca-
lifornien. Beringer har siden grundlæggelsen 
produceret vin uafbrudt, da man i forbudsti-
den, fra 1929-1935, producerede altervin til 
de lokale kirker, hvilket var tilladt. Beringer er 
det vinhus der, af vinguruen Robert Parker, 
har modtaget flest 90+ point for deres vine. 
Desuden er Beringer det eneste vinhus der 
har vundet 1. præmie som ”Wine of the Year” 
for både en rødvin og en hvidvin i Wine Spec-
tator. Vinhuset Beringer henter deres druer 
fra egne marker rundt omkring i Californien, 
hvilket giver et sortiment, som består af en 
lang række indbydende lækre vine, med hver 
deres særpræg. Her finder man både den fyl-
dige aroma, modenheden, intensiteten, den 
dybe farve og den fremragende struktur. Det 
er vine med deres helt egen karakter. 

DRIK I SÆSONEN DRIK I EFTERÅRET

beringer Vineyards 
Beringer Zinfandel 2008 
Clear Lake Collection, 
 Californien, USA

Clear Lake-serien er en af Beringers top serier. 

Den har efter gæringen lagret i 12 mdr. på både 

franske og amerikanske egefade. De franske 

fade bidrager med nuancer af muscat, ka-

nel, nødder og lidt rustikke tanniner, mens de 

amerikanske fade giver et let præg af vanille og 

forstærker den krydrede, peberagtige karakter. 

Efter endt lagring tilsættes en lille smule vin lavet 

på druen, Petite Sirah. Dette tilføjer yderligere 

strejf af brombær og kirsebær. Der er en læk-

ker intensitet, koncentration og karakter af pe-

ber og søde krydderier i vinen, der kombineret 

med den blide vanille og fyldige frugt, giver en 

sofistikeret og dejlig oplevelse af en vin i ba-

lance og harmoni.

Varenr.: 25657

Pris: C&C kr. 129,00 • Lev. kr. 144,95

Dow’s Old Tawny Port  
40 Års

Dow’s old Tawny’s er velkendt for deres 

bemærkelsesværdige rosinholdige præg 

og tørrede fyldige frugter, samt deres 

udsøgte cremet konsistens og en usæd-

vanlig lang og dvælende finish. Denne 40 

års port er ingen undtagelse, og kun lavet 

på druer fra de højeste ”A”- klassificerede 

vingårde i Dourodalen, som hos Dow’s 

inkluderer Quinta do Bomfim og Quinta 

da Senhora da Ribeira. Det er en sjæl-

denhed af utrolig høj kvalitet, som virkelig 

viser den blenderkunst som Winemake-

ren besidder. Den har en flot ristet brun 

farve, med klare skinnende ravgyldne 

nuancer. Den har en kompleks aroma 

af nødder, rosiner, vanille, tørrede frugter 

(abrikos) og honning. I smagen er der 

en imponerende cremet fylde af tørrede 

frugter, krydderier, aromatisk træ og nød-

der, der med den velafbalancerede syre 

ender i en udsøgt silkeagtig lang finish.

Varenr.: 25603

Pris: C&C kr. 425,00 • Lev. kr. 519,95

Dow’s port 

Vinhuset DOW blev grundlagt i Porto i 1798 
af Bruno da Silva, der udskibede vine på han-
delsruten mellem Portugal og England. Navnet 
DOW’s stammer fra et opkøb i 1877 af firmaet 
DOW’s & Co. I 1912 blev Symingtonfamilien 
inddraget i firmaet, da den velansete skotte An-
drew J. Symington, som kom til Oporto i 1882, 
og inden da havde handlet med portvin i 28 år, 
blev optaget som partner. Hans 3 sønner fulgte 
ham ind i firmaet og efter 1. verdenskrig overtog 
de gradvist den komplette kontrol af firmaet. I 
dag er Dow’s en af ”kronjuvelerne” i Symington 
gruppen som bl.a. inkluderer Warre’s, Graham’s, 
Quinta do Vesuvio m.fl. DOW’s bedste Quinta 
er den smukke Quinta do Bomfim (som betyder 
”den gode ende”), der ligger i udkanten af Pin-
hao by midt i Douro dalen. Med Dow’s vintage 
Port i spidsen, byder Dow’s på en bred vifte af 
portvine som alle har hver deres særpræg og ry 
for god kvalitet. Symingtonfamilien er også med-
lem af den eksklusive gruppe, ”Primum Familiae 
Vini”, som er en gruppe på 11 ledende vinfamilier 
fra hele verden, og som bl.a. inkluderer Mouton 
Rothschild, Sassicaia, Antinori og Vega Sicilia.
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Der er masser af lækre produktbilleder at se på, når nye 
såvel som nuværende inco Danmark kunder klikker ind på 
incoNetShop.dk. Det lover it-chef John Svendsen, der de 
seneste seks måneder har været godt begravet i udviklin-
gen af det, som han uden tøven kalder branchens mest 
moderne og brugervenlige NetShop.
- Når vi nu tør gå ud og sige, at vi har fødevarebranchens 
bedste NetShop, er det udelukkende fordi, at vi fra første 
færd har haft fokus på, hvilke ønsker og behov vores kun-

der har. Vi har blandt andet været i dialog med en række 
større og mindre NetShop kunder, og vi har lyttet til vores 
telesælgeres erfaringer, og på den måde fundet frem til, 
hvor vi skulle forbedre systemet, forklarer John Svendsen 
om incoNetShop.dk.

Mere inspiration
- Det visuelle er højt prioriteret i den nye NetShop, da det 
er hurtigere at overskue i en travl arbejdsdag. Vi vil også in-

NB! Tilbud og billeder er blot eksempler!
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Nemmere,
hurtigere

og mere

inspirerende

spirere kunderne ved at udvide mulig-
hederne. Hvis du førhen skrev ”toma-
ter” i søgefeltet, Viste vi alle varer hvor 
ordet tomater indgik. Det er jo i prin-
cippet ikke godt nok med vores store 
sortiment. I dag får du både en billed-
oversigt med de friske råvarer samt et 
overblik over, hvad vi har af frosne og 
soltørrede alternativer samt dåseto-
mater og ketchup. Sådan vil det være 
med alle varer, og vi vurderer, at det er 
en forbedring, som kunderne vil sætte 
pris på, fortsætter it-chefen.
Derudover vil brugerne også kunne 
lade sig inspirere af funktionen ”Andre 
kunder har også købt..”, og måske få 
en reminder om en vare, man havde 
glemt at købe eller tjekke op på.

Nemmere og hurtigere
Et væsentligt argument for at opti-
mere NetShoppen har været bruger-
venlighed og hastighed.
- Som indenfor alt andet edb og soft-
ware går udviklingen af netshops for-
rygende stærkt. I det nye system har 
vi kunnet skrue op for hastigheden, så 
de enkelte sider og nødvendige infor-

mationer hurtigere vises på skærmen. 
En række nye og større ikoner gør 
det tillige nemmere at se, hvorvidt 
der er tale om eksempelvis frostvarer, 
tilbudsvarer eller ordre deadlines på 
eksempelvis snitgrønt, ligesom dis-
poneringslisterne er blevet mere dy-
namiske og mere funktionelle i hver-
dagen. De er også lige til at printe ud 
til brug for aftjekning inden køb eller 
ved levering. 
Det er selvsagt muligt at handle ind 
på NetShoppen døgnet rundt, lige-
som systemet via farverne rød, gul 
og grøn straks afslører, om varerne er 
udsolgte eller på lager i få eller rigelige 
mængder.

Større overblik
Med det nye system følger også mu-
ligheden for selv at hente fakturaer og 
kontoudtog direkte. Hver nat genere-
rer systemet endvidere en individuel 
Top 100-liste over de mest købte va-
rer. 
- Efter et konkret ønske fra en række 
kunder giver vi tillige mulighed for, at 
den enkelte kan lave fire individuelt 

tilrettede brugerprofiler i NetShoppen, 
hvis man er flere om at bestille varer. 
Det kunne være en person med alle 
rettigheder, en med mulighed for ude-
lukkende at se listepriser, en der ingen 
priser kan se og måske en til boghol-
deren, der kun skal se fakturaerne. 
På den måde kan indehaveren trygt 
overlade NetShoppen til flere medar-
bejdere, forklarer John Svendsen.
For yderligere at imødekomme et sti-
gende behov for overblik og kontrol, 
kan man via den nye NetShop tillige 
hente FoodSams produktdata via in-
coNetShop.dk, ligesom sikkerheds-
data for eksempel rengøringsmidler 
findes på varen.
- Vi er begribeligvis meget spændte 
på, hvordan kunderne modtager den-
ne forbedrede måde at handle på, og 
hører gerne om kundernes erfaringer. 
Gode som mindre gode. Selv er vi 
ikke i tvivl om, at dette er branchens 
bedst fungerende NetShop - og det 
vil vi gerne udfordres på, lyder det 
med et smil fra John Svendsen.

inco Danmark 

har netop 

 lanceret en helt 

ny NetShop, der 

skal gøre det 

mere attraktivt 

for kunderne at 

 handle ind.  

Døgnet rundt.



Økologi giver dig smØr på brØdet
 og en god smag i munden

Det er små ting, der viser, hvad dit køkken står for. 
Nu kan du servere Lurpak® økologisk smør 
i portionspakninger med 10 gram. 

Tænk på, hvor meget en lille pakke smør 
kan fortælle dine gæster. Nu kan du servere 
Lurpak® økologisk smør i portionspakninger 
– et bevis på din sans for det naturlige og dine 
holdninger til ordentlige råvarer. Lurpak® 
smør og det røde Ø-mærke siger dine gæster 
mere end tusind ord.

Smagen
Lurpak® smør er syrnet. Det giver en 
særlig pikant og kraftig smag. 
Dertil kommer smagsnuancerne 
fra mere end 100 aroma stoffer, som 
findes naturligt i mælken fra de 
danske køer. 


