
Pandekagedrengene rykker ind! 
 
I år har FoodExpo fået en helt ny udstiller i den populære Hal L. Det er den århusianske storkøkkenforhandler, 
Cosina, der lægger vejen forbi FoodExpo med lækre franske pandekager. 
 
De har, lidt utraditionelt, valgt at blive eksperter inden for en lille men voksende niche herhjemme, nemlig 
crêpemaskiner. Det sker i samarbejde med den mest anerkendte producent på markedet, franske Krampouz. 
 

”Den franske crêpe har gjort sit indtog i Danmark, og vi ser, at mange af vores 
kunder har fået så meget succes, at de næsten ikke kan følge med. Crêpesboden 
Blé Noir i Aarhus, står somme tider 1-2 timer efter lukketid og ekspederer sultne 

kunder på Trøjborg” 
Glutenfri pandekager kunne eksempelvis være noget vi kommer til at se mere til i 

2018” 
Jeppe K. Hansen, Partner hos Cosina Aps 

 
Hvem har ikke set en af de utallige crêpevogne der står klar med Nutella og bananer på b.a. Nyhavn i København 
og ved åen i Aarhus. De har nemlig opdaget, at der er et stort kundegrundlag og at man kan tjene gode penge på 
at sælge crêpes. 
 
Ifølge Cosina er det dog ikke kun de simple crêpecykler der har set muligheden. Der er på det seneste kommet en 
del high-end food trucks og crêperier, som har taget det til et helt andet niveau. De laver de klassiske franske 
galletes (salte pandekager lavet med boghvede) og crêpes (den søde pandekage), med ingredienser fra Bretagne. 
Mulighederne for variationerne er uanede, og det er tiltrækkende for mange restauratører. 
 
 
Inspirationstur til Frankrig 
Samarbejdet med producenten Krampouz, kom i stand på en messe i Tyskland og her blev partnerne bag Cosina, 
Jeppe Hansen & Mark Andersen, inviteret på besøg på fabrikken i Bretagne. Et tilbud de ikke var sen om at tage, 
og nogle måneder efter stod de midt i produktionen iført arbejdstøj og beskyttelseshandsker. 
 

”Det var en rigtig fed uge for os. Det gav os en helt anden forståelse for 
maskinerne, fordi vi så hvordan produkterne blev lavet. Det har givet os en 

fantastisk ballast, når vi i dag hjælper vores kunder med at finde det rigtige udstyr” 
Jeppe K. Hansen, Partner hos Cosina Aps 

 
Turen var tætpakket med møder hos produktionschefen og servicechefen og her fik de to ejere værdifuld viden om 
crêpesmaskiner, vaffelmaskiner og tilbehør til crêperier. 
 

”Det var vigtigt for os at trække på den mangeårige erfaring de havde. Sproget 
gav nogle udfordringer, men udbyttet var godt. Vi skrev efterfølgende guides til 
hvordan man bedst kommer i gang med crêpes, selv hvis man ikke har nogen 

erfaring” 
Jeppe K. Hansen, Partner hos Cosina Aps 

 
På selvsamme tur til crêpens hjemland, Bretagne, kom Jeppe og Mark i crêpeskole hos den franske crêpes-
ekspert Jean-Sebastian i Brest. Den karismatiske kok har startet franchise-koncepter op i Asien og Australien, og 
driver i dag det succesfulde creperi, Diwali. Han fortalte ivrigt om, hvordan man rører den perfekte dej sammen. 
Teknikken bag dejudlægningen blev også gennemgået inden Jeppe og Mark selv fik lov at lave crêpes. Jean-
Sebastian kom løbende med råd og det lykkedes til sidst at få helt styr på det. Jean-Sebastian kvitterede med et 
flot diplom, og et par trætte drenge kunde vende snuden hjem mod Danmark, meget klogere. 
 

”Mødet med Jean-Sebastian var utrolig inspirerende. Det er dejligt at lære af nogle 
der brænder for det de laver, og det gør han. Det betyder også at vi kan være der 
for kunderne, når de har spørgsmål efter købet. Det harmonerer godt med vores 

vision om at give en service, der er lidt bedre” 
Jeppe K. Hansen, Partner hos Cosina Aps 

 



Du finder Cosina i Hal L, hvor de står klar med lækre smagsprøver. De får endda fløjet en fransk crêpe-ekspert 
herop, som vil stå og demonstrere den fantastiske Krampouz crêpesmaskine. 
 
Historien bag Cosina ApS 
Som barn blev Jeppe Hansen (ejer) taget med på fødevaremesser og legede ofte i baglokalet imens de voksne 

lavede forretninger. Tiden gik, og med årene hjalp han til, hvor der var behov for det. Jeppe har arbejdet med salg, 

besøgt kunder, snakket med udenlandske leverandører, været med til at levere, arbejdet på værkstedet og hjulpet 

med at reparere maskiner. 

”Min farmor var restauratør. Min farfar havde sin egen kølefabrik. Og min far 

solgte maskiner til fødevareindustrien. Derfor lå det lidt i kortene, at jeg også en 

dag ville gå den vej.” 

Jeppe K. Hansen, Partner hos Cosina Aps 

I august 2014 gik Jeppe så sammen med sin gamle handelsskolekammerat, Mark Andersen, for at udvikle den 

virksomhed der i dag hedder Cosina. Mark havde indtil da siddet som konsulent i digital markedsføring for nogle af 

Danmarks største brands, og kunne byde ind med nogle andre kompetencer. 

På trods af uafbrudt vækst siden åbningen i foråret 2015, har de to ejere formået at optimere processerne og 

minimere de faste omkostninger, så forretningen kan drives uden showroom og en masse ansatte. Derfor er det 

muligt at give et konstant højt niveau i service og rådgivning. 

 

Cosina ApS forhandler maskiner og udstyr til storkøkken- og fødevarebranchen i Danark såvel som de nordiske 
lande. På kort tid har virksomheden oparbejdet et stort sortiment af lagervarer fra nogle af branchens bedste 
mærker inden for bl.a. ovne, køl og opvaskemaskiner. 
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