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At arbejde sammen med en iron-kok som Per kræver, at jeg selv er klar. 

I et travlt køkken foregår samtalen ofte i bydeform. Det er som at trutte i en trompet 

– det er ikke muligt at kalde lyden tilbage, og sagt er sagt. 

Med Pers tilgang til faget kan han med karatefart og overblik forvandle fisk, kød og grønt 

til en herlig slagmark, før jeg som chef har nået at tænke mine egne ord til ende.

Heldigvis for andre chefer er Per selv endt som chef, og jeg har som gæstekok i hans køkken, 

hvor der blev lavet frokost til 500-600 personer, oplevet, 

hvordan han ikke blot gennemskuer en del af de kræsne,men også sætter sundhedsfreaks 

og hakkedrengene til vægs med sit eget køkken.

Erwin Lauterbach
Restaurant Lumskebugten, København





Jeg kender Per som en disciplineret og dygtig kok, som formår at skabe en afslappet og 

behagelig stemning i køkkenet, men som også er seriøs, når det kræves. 

Jeg havde fornøjelsen af at være køkkenchef for Per på Søllerød Kro i halvandet år sidst i 

1980’erne, hvor han i den første periode som stegekok havde ansvaret for alle 

kødhovedretterne og senere i fiskeafdelingen med de varme fiskehovedretter og forretter. 

Per interesserede sig for maden og de nye produkter, som han stiftede bekendtskab med i 

det franske køkken – han gjorde det arbejde, som han blev bedt om til perfektion. 

Michel Michaud
Ruths Hotel, Skagen



FORORD

Jeg ved fra mit daglige arbejde, at et kantinekøkken i en virksomhed kan være med til at inspire-
re folk til at spise mere fisk og grønt, end de måske gør derhjemme. Da jeg startede i ALK, spiste 
medarbejderne meget lidt fisk og grønt – på nær den traditionelle salatbar. I dag er indkøb af fisk 
og grønt mere end fordoblet på de tre år, jeg har været her. Vi serverer dagligt en varm fiskeret, 
en varm kødret og en varm grønsagsret samt diverse pålæg og salatbar med blandede salater. Vi 
laver mange ting fra bunden såsom marmelade, remoulade, mayonnaise, surdejsbrød, rugbrød 
og så videre. Det betyder også, at mit køkkenpersonale har stor respekt for de råvarer, som de 
dagligt får ind af døren, og behandler dem på en god måde. Denne indstilling smitter selvfølgelig 
af på de daglige gæsters opfattelse af vores mad i vores personalerestaurant.
 
I 1997 fik jeg verdens dejligste unger – det er de stadigvæk! Det var dog svært at få et familieliv til 
at passe sammen med et arbejde på restauranter med aften- og weekendarbejde. Jeg ville jo også 
gerne være en del af mine børns liv. Jeg valgte derfor at tage springet ind i kantinebranchen. Det 
var et stort spring, for jeg havde en forestilling om, at kantinemad bestod af dåse- og frostmad. 
Jeg blev heldigvis overrasket over, hvor god mad der laves i kantinekøkkenerne på trods af, at 
der skal laves mad til flere hundrede mennesker hver dag. Jeg savnede dog inspiration og ideer 
til, hvordan jeg sammen med mit køkkenpersonale kunne lave spændende mad til et så stort 
antal. I mange kantiner laves der dagligt mad til mellem 100-800 personer. Jeg begyndte derfor 
at lede efter kogebøger, der havde opskrifter til mere end blot 4-8 personer, men fandt ikke det, 
som jeg ledte efter, og ideen til denne kogebog blev født. 

Min bog adskiller sig fra andre kogebøger, fordi den henvender sig til alle, lige fra den enlige og 
familien, som skal holde stor fest, til storkøkkener, som har flere hundrede spisende gæster dag-
ligt. Alle retterne er lavet og serveret for medarbejderne i ALKs – personalerestaurant. Maden 
er en vigtig del af medarbejdernes hverdag, så mit køkkenpersonale og jeg sørger for, at de får 



en varieret og sund kost, de selv kan sammensætte, og som de heldigvis sætter stor pris på. De 
kommer med en positiv indstilling til frokost, og det er så vores job at servere et godt måltid. 

Jeg håber, at jeg med denne bog kan aflive de fordomme om kantinekøkkener, som jeg også selv 
engang havde. Et skridt i den rigtige retning er, at I fra køkkenpersonalets side kommer doven-
skaben, ugideligheden og manglende stolthed over den mad, I serverer, til livs. I skal lade jer 
inspirere, sørge for friske varer og turde prøve nye ideer af samtidig med, at I husker at fortælle 
gæster og medarbejdere om, hvorfor I serverer de retter, I stiller frem på buffeten, og hvordan 
de er tilberedt. Jeres fornemste opgave er at finde nye retter og lave spændende mad. Vores re-
moulade var for eksempel ikke populær til at starte med – vi fik blandt andet at vide, at den havde 
en mærkelig farve. I dag vil de medarbejdere, som har deres 
daglige gang i vores personalerestaurant, ikke have andet! 

Vi skal hver dag sørge for mad til mange hundrede men-
nesker, hvilket er meget anderledes end på en restaurant, 
da vi har de samme spisende gæster hver dag. Vi skal fin-
de på nye retter og anderledes måder at lave tingene på, 
så folk ikke føler, at de får det samme hele tiden. Det er 
selvfølgelig en udfordring, men en af de gode udfordrin-
ger! En dygtig køkkenchef sagde engang til mig: ”Hellere 
lave noget nyt og spændende end at lave det samme hele 
tiden. Lykkes det ikke, må man prøve igen, men lykkes 
det, er det en succes.”

Per Leth Jakobsen




