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Mad, der får folk til at tale sammen 

Camillos Køkken sætter madoplevelsen og madglæden øverst 
på menukortet. Bogen beretter om alt det magiske, der op-
står, når vi samles om et veltilberedt måltid.

Jørgen Smidstrup er idémanden og forfatteren bag con 
amore-madkonceptet Camillos Køkken. Her er det smagen 
og kvaliteten af maden, der er i højsæde, såvel som det ind-
bydende rum og veldækket bord. I Camillos Køkken er der 
fokus på de retter, som skaber god stemning og givende sam-
taler. Her må man, når man har noget på hjerte, gerne tale 
med mad i munden.

Sanselighed og nærhed spiller en betydelig rolle, når mad 
skabes og opleves, men det er ikke blot opskrifterne i Camil-
los Køkken, som er indbydende. Hele bogen er en sanselig 
oplevelse. Retterne er inspireret af det italienske, franske 
og danske køkken – med drys fra den øvrige store verden. 
Opskrifterne byder på appetizers, salater, forretter, supper, 
pasta, risotto, hovedretter, brød, desserter og drinks. 
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Fra første til sidste side er bogen krydret med smukke farve-
rige billeder, stemningsfulde sort-hvide fotos, opskrifter og 
korte tekster om det gode måltids betydning for fællesskabet 
og vores sociale samvær – med tekst-bidrag fra rektor ved 
Designskolen Kolding Elsebeth Gerner Nielsen, professor i 
molekylærbiologi ved University of Potsdam Tilman Grune og 
journalist ved Politiken Erik Jensen. 

God, ærlig og kærlig mad giver næring til vores fysiske og 
åndelig velbefindende. Velbekomme.

Om forfatteren: 
Bag Camillos Køkken står Jørgen Smidstrup, som med 
sin kæreste og partner Helle Marietta Pedersen tilbyder 
pop-up-middage og madworkshops i både Danmark og Ber-
lin. Parret driver desuden design- og kommunikationsvirk-
somheden Lower East med baser i København og Berlin.


