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FORORD

Kære læser af denne superenkle og klare tilgang til noget så væsentligt som 

madlavning i hverdagen.

Det er med garanti ikke tilfældigt, at Casper Sobczyk har truffet beslutningen 

om at hjælpe alle os danske madelskere. Casper er et enestående menneske 

med et kæmpe hjerte. Jeg fik fornøjelsen af at samarbejde med ham, da han ”til-

lod” sig at revolutionere madkulturen i København ZOO, hvor jeg er administre-

rende direktør. Hans tilgang, åbne personlighed, faglige kompetencer og evige 

jagt på altid at lave og skabe det, som alle i virkeligheden ønsker, gør, at han 

selvfølgelig også vil hjælpe os med at tage hånd om det vigtige hverdagsmåltid.

Verden er af lave, tiden flyver, aldrig har vi som befolkning haft mere travlt, 

og det med et grundlag bestående i, at vi aldrig gennem historien har været 

mere oplyste og orienterede, end vi er nu. Vi befinder os i en særlig tid i disse år, 

COVID-19 har sat sit stærke aftryk, og vi er, som nation, blevet ramt af noget så 

fremmed som at være hjemsendte, have tid til at bruge med familien, og som 

aldrig før at skulle øve os i at være nærværende og til stede.

Jeg har tilladt mig at opfinde et ord for tiden, vi nu lever i, som skal dække 

over den rejse, vi nu sammen skal igennem, før vi igen kan starte på fremtiden. 

Ordet falder mig så naturligt, og derfor lever vi nu i ”nytiden” – en ny tid, som 

stadig skal bestå af travlhed og nye udviklingsmuligheder for os alle, men som 

i særdeleshed handler om det, jeg ovenfor skrev, vi alle måtte øve os i, da CO-

VID-19 tog sit stærke greb i os – for i denne tid skal vi lære at mestre nærværet.

Som tidligere koncerndirektør for fem dagligvarekæder, inklusive MENY i 

Danmark, var det tankevækkende, at 60 % af vores daglige kunder ikke anede, 

hvad de skulle have til aftensmad, når de stod i vores butikker. Netop derfor er 

Caspers bog jo redningen for alle os, som gerne vil have hjælp med en enkel 

tilgang til at lave den gode gamle mad i nytidens rammer.

Conscience, ready-to-cook, takeaway samt udespisning er vokset dramatisk 

over de seneste år, udelukkende med afsæt i mangel på tid. Derfor gør Vin-

termad netop op med det fortravlede uden indhold, det tilfældige uden smag, 

og tidens tempo, som desværre sørger for, at vi ikke oplever det væsentlige 

nærvær som familie.

Så derfor tillykke med din nye madplansbog, som tager os alle med derhen, 

hvor vi HOLDER AF HVERDAGEN sammen.

God læse- og madlavningslyst.

Kærlig hilsen

Jørgen Nielsen

Adm. direktør København ZOO
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VELKOMMEN TIL VINTERMAD

De fleste vil gerne lave god mad i hverdagen. Men én ting 

er gode intentioner, og noget andet er rent faktisk at få gang 

i de gode vaner. Dette gælder både i hjemmekøkkenet, på 

den travle restaurant eller i arbejdskantinen. Det er derfor, du 

nu sidder med denne bog mellem hænderne.

I Vintermad finder du:

-  Fire ugentlige skemaer fyldt med udførlige opskrifter på varierede og lækre 

retter (én for hver dag i måneden)

- Fire færdige indkøbslister klar til brug (én for hver uge i måneden)

-  En oversigt bagest i bogen, der gør det muligt at tilpasse indkøbslisterne ud 

fra flere personer

-  19 ekstra opskrifter til at sikre variation og give dig mulighed for at eksperi-

mentere (inklusive smørbøffen)

- Masser af tips og tricks fra det professionelle køkken til hjemmekokken

Når det kommer til at lave god mad, er det ikke så meget et spørgsmål om hvor-

for (god mad er en af livets største glæder), men om hvordan man overhovedet 

kommer i gang.

Det første og største problem, vi støder på i en travl hverdag, er netop også for-

beredelsestiden og planlægningen. Entusiasmen kan være stor, men i det øjeblik, 

vi sætter os ned og skal i gang med forberedelserne, begynder det hele at falde fra 

hinanden. Vi drukner i indkøbslister, køber alt for meget eller alt for lidt, halvdelen 

ryger i skraldespanden (hvilket ikke gør noget godt for samvittigheden og miljøet), 

eller vi taber motivationen, fordi vi ikke har styr på, hvad der skal ske i morgen.

Forberedelse er vigtig. God forberedelse er faktisk det, der gør alt andet let.

Når først du har fået overblikket, og der er gang i gryderne, vil du se, at god mad 

ikke behøver kræve lang tid, og at den tid, du (og familien) bruger, kan forvandle 

sig til fantastiske stunder med masser af hygge, varme og nærvær – hvis altså 

bare du har planen i orden.

Med denne bog i hånden er alt det værste forarbejde allerede klaret. Det eneste, 

du skal gøre, er at finde en dag på ugen til at gøre dine indkøb ud fra listerne. I 

dag har mange af de store dagligvareforhandlere en online bestillingsservice, 

og du kan bare klikke dig ind på en af deres hjemmesider og bestille varerne 

hjem til søndag – så er den klaret. Hvis du foretrækker at tage turen selv, så hiv 




