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FORORD

10 kogebøger! Hvis nogen havde sagt til mig, da jeg 

begyndte på min første kogebog tilbage i 2003, at 

jeg ville udgive 10 kogebøger, så havde jeg rynket 

lidt på næsen. Men ikke desto mindre er det her 

min 10. bog – og hvilken rejse det har været at skri-

ve den – ikke kun kulinarisk, men også personligt 

med tilbageblik på mine tidligere bøger og for min 

familie, der har smagt på maden og givet input til 

mine opskrifter og idéer. 

Da jeg skrev min første bog, var jeg endnu ikke 

blevet far, men boede på Nørrebro med min kære-

ste. Nu, 18 år senere, er jeg ikke kun far, men far 

til to halvstore børn, Sejer på 14 år og Liv på 11 år. 

Denne bog er derfor noget helt særligt, da både 

mine børn og min (nu) hustru har været en stor 

hjælp og inspiration. Både med idéer til opskrif-

ter, men så sandelig også med hjælp til at lave og 

smage på maden og til at få taget billeder af alle 

retterne. Derudover har de, især børnene, været 

mine bedste kritikere. De har åbent og ærligt givet 

deres uforbeholdne feedback. Selvom man ikke 

må bande, klinger udråb som ’Fuck, hvor smager 

det godt’ rigtig godt i ørerne, når det kommer fra 

dem. Men også deres kommentarer omkring smag 

og konsistens har gjort, at alle opskrifter er blevet 

optimeret og nu er endnu bedre, end de ellers vil-

le have været. Derfor vil du, der har mine tidligere 

bøger, måske også støde på opskrifter, du synes, du 

før har set fra min hånd. Og det er helt bevidst, for 

jeg har forsøgt at lave den ultimative kogebog, hvor 

jeg har samlet alle mine bedste opskrifter – og du 

sidder nu med det endelige resultat i hånden. Alle 

retter er tilpasset og justeret, så de smager endnu 

bedre end før – og hvis du ikke tror på mig, så spørg 

bare Liv og Sejer 😊

Som noget nyt har jeg brød, kager og desserter med 

i bogen. Og uanset, om du skal lave aftensmad, hol-

de en god middag for familien, dine gode venner, 

holde fødselsdag eller planlægger en festmiddag, 

vil du kunne finde gode og velsmagende opskrif-

ter i denne bog til enhver anledning. Som altid har 

jeg forsøgt at gøre opskrifterne så nemme og enkle 

som muligt, for at sikre, at alle, uanset alder og er-

faring, kan være med – det er nemlig hele pointen 

ved madlavning. Maden skal ikke bare smage godt, 

den skal også være noget, man kan lave sammen – 

god mad lavet sammen giver endnu mere velsmag. 

Ud over, at mad lavet sammen smager bedre, så vil 

det også få både børn og voksne til at åbne op for 
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