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HVEM ER JEG?
Hvis ikke du er en af mine nære venner eller familiemedlemmer, så aner du nok 
ikke, hvem jeg er. Det er der sådan set også en god grund til, da jeg hverken er 
kok, ejer en madblog eller en Instagram-profil, hvor jeg deler min kærlighed til 
mad. Efter min mening er det dog heller ikke mængden af følgere eller offentlig 
eksponering, som afgør, om man kan finde ud af at lave mad. Alle kan lære at 
lave god mad. Men hvem er jeg så?

Jeg er en ung studerende, som har nydt godt af en dejlig opvækst i både Bra-
silien, USA, Tyskland og mine forældres og mit eget hjemland, nemlig Danmark. 
Mad er en ting, vi samles om og generelt gør meget ud af i min familie, og det er 
formegentlig en af grundene til, at jeg altid har haft en stor kærlighed og inte-
resse for madlavning. For at det ikke skal være løgn, så skrev jeg rent faktisk 
min første ”kogebog” med pen og papir i en alder af 12-13 år, hvor hver opskrift 
startede med ordene ”Vask hænder”. Denne lille hygiejniske finurlighed tænker 
jeg dog ikke skulle være nødvendig at nævne i de følgende opskrifter. 

For mig er aftensmaden dagens højdepunkt. Om du så spiser alene i din 1-væ-
relses studiebolig, sammen med dine venner, kæreste eller familie, så er det 
altid noget værd at gøre noget ud af det, du spiser. Man bruger trods alt ret 
meget tid på at spise i løbet af et liv.  Mit indtryk er dog, at mange tror, at god 
mad er lig med dyr mad. Det vil jeg så gerne skrive under på, at det er det ikke 
nødvendigvis. 

Jeg vil derfor byde dig velkommen til denne lille inspirationskogebog. Den er 
dedikeret til dig derude, der enten lever livet på SU eller af andre årsager har 
et sparsomt madbudget, men gerne stadig vil spise lækker og varieret mad i 
hverdage såvel som weekender. Jeg håber, du vil tage godt imod opskrifterne 
og de små tips og tricks, som har hjulpet mig rigtig meget, dengang jeg flyttede 
fra reden. 




