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RESTAURANT Som altid er uge 

6 sat af til spændende smags-

oplevelser i Køge, når en ræk-

ke lokale restauranter byder 

inden for til vinterudgaven af 

Smag på Køge.

Med i Smag på Køge-ugen 

er denne gang Duevangs 

Deluxe, Skipper Dreng, Re-

staurant  Limone, Bistro 17, 

Odd-Fellowgaarden, Bossa 

Nova, Rib House, Vin-O, Re-

staurant Arken samt Jenners 

Dockside.

I løbet af uge 6 vil de del-

tagende restauranter tilbyde 

hver sin tre-retters menu, som 

er særligt sammensat til den-

ne uge. Det sker i forbindelse 

med Ugeavisen Køges arran-

gement, Smag på Køge, hvor 

restauranterne udfordrer sig 

selv ved at invitere gæsterne 

inden for til en menu bestå-

ende af tre retter til en særligt 

lav pris.

Husk at bestille bord på 

forhånd og bemærk, at mens 

Smag på Køge varer fra man-

dag 6. februar til søndag 12. 

februar, så kan der være en-

kelte lukkedage i perioden 

hos nogle af de deltagende 

restauranter.

Smag på Køge 
hos 10 lokale 
restauranter
Vinterudgaven af Smag på Køge løber 
traditionen tro af stablen i uge 6

10 restauranter i Køge byder 
inden for til særlige madop-

levelser i uge 6. Foto: Jens 
Wollesen

”Smag på Køge”
”Smag på Køge”
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SMAG Der skåles i rød- og 

hvidvin på et stabilt niveau 

i Danmark. Vores vinforbrug 

er på ca. 160 mio. liter årligt, 

og det har det været siden 

2020, viser tal fra Danmarks 

Statistik.

Hvor placerer det os så 

som vinnation? Rygtet vil, at 

Danmark er blandt de lande 

i verden, som drikker mest 

vin uden selv at have en stor 

vinproduktion, og det er ikke 

helt lyv. OIV, the Internatio-

nal Organisation of Vine and 

Wine, opgør en liste med størst 

vinforbrug per indbygger. Den 

toppes af vinproducerende 

lande; Portugal, Frankrig og 

Italien, men også vindrik-

kende lande uden den store 

egenproduktion er med i top 

ti af vintørst – Luxembourg og 

Schweiz er eksempelvis foran 

Danmark. Indtaget placerer 

os ifølge verdenssundheds-

organisationen WHO på en 

8. plads, når vinen omsættes

i ren alkohol: hver dansker

drikker således 4,25 liter alko-

hol, hvilket er 0,75 liter mere

end svenskerne.

Indtaget behøver ikke være 

bekymrende. 

De store vinproducerende 

og -indtagende lande som 

Frankrig, Portugal, Italien og 

Spanien har veldokumente-

ret effekt af det indtag af an-

tioxidanter, som et moderat, 

stabilt vinindtag fører med, 

og det samme er gældende 

her i landet. En rapport fra 

Statens Institut for Folkesund-

hed fra 2020 over forbruget af 

alkohol i den ældre del af be-

folkningen viser, at langt de 

fleste ældre har et lavt eller 

moderat alkoholforbrug, og at 

disse ældre er karakteriseret 

ved generelt at have en bed-

re sundhedstilstand og høje-

re trivsel, sammenlignet med 

ældre i de øvrige grupper af 

drikkemønstre.

Vi er stadig glade for vin
Danskerne drikker stabilt, når det gælder vin. Moderate mængder har vi kun godt af

Vi danskere elsker et godt glas vin. Foto: Ingimage.com
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SMAG For nogle år siden lan-

cerede man en kampagne med 

det mundrette motto. ’Det er 

der ingen ben i’.

Det havde Gunnar og Min-

na ret i. Der er ikke mange ben 

i fisk, sådan kulinarisk set – 

fisk er noget af det nemmeste 

at gøre lækkert, indbydende 

og delikat. 

Og der er heller ikke man-

ge ben i fisk sundhedsfagligt 

– fisk og skaldyr er noget af det 

sundeste, vi har. Et af de offi-

cielle kostråd siger ”spis mere

fisk”, hvilket vil sige 350 g fisk

om ugen (for de fleste vil det

være i hus med fisk til aften

to gange ugentligt) og gerne

en fiskefrikadelle, sildemad

eller makrelmad i ugens løb.

3 skiver brød med fiskepålæg

er ca. 100 g fisk.

Vi er blevet lidt bedre til at 

spise fisk de seneste år, men vi 

skal gerne spise meget mere. 

Fisk er nemlig vigtige kilder til 

selen, jod og D-vitamin, som 

kroppen har brug for, men 

som kan være svære at få nok 

af i kosten i øvrigt. 

Fisk er kolossalt nemt at 

gøre lækkert. Man kan tilbe-

rede fisk kogt, dampet, stegt, 

bagt – sågar råt, hvilket sus-

hibølgen har vænnet os til – 

og man kan indarbejde fisk i 

salater og buffeter som små-

retter og tilbehør. Sæt fisk på 

tapasbordet som rejer i hvid-

løgs- chiliolie; som ceviche 

(fersk torsk marineret i lime 

og urter, hvorved det tilbere-

des af limens syre) eller som 

fiskefrikadeller, der kan vari-

eres i det uendelige – prøv fx 

at blande din egen eller fiske-

handlerens fars op med soja, 

ingefær, hakket forårsløg og 

sesam så det bliver en asia-

tisk delle.

Fisk er nemt og sundt 
mad for hele familien
Fisk er enkelt at gøre lækkert og indbydende at servere. Det 
bliver faktisk ikke nemmere

Laks er både velsmagende, lækkert og sundt, og tilbehøret kan 
kombineres uendeligt. Foto: Ingimage.com
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