
Boglancering; Cakenhagen udkommer som bagebog
5 hurtige til bogens forfatter; Chefkonditor Torben Bang

Cakenhagen er et konditori og café i Tivoli og nu også navnet på en ny bagebog. Bag Cakenhagen står bager, 
konditor og chocolatier Torben Bang - oprindeligt uddannet fra et lille bageri i Assens ved Mariager og sidenhen 
udlært konditor fra Kransekagehuset i København. Torben Bangs passion for det søde og delikate har ført ham vidt 
omkring fra Falsleds Kro til Knipschildts Chocolatier i USA. Han har opnået stor anerkendelse for sit håndværk 
gennem sin næsten 20 år lange karriere og medvirket i talrige danske og internationale konkurrencer og tv-program-
mer. Torben Bang er chefkonditor på Nimb og leder desuden Cakenhagen i Tivoli.

Hvordan vil du kendetegne Cakenhagen – både bogen og konditoriet?
Mit motto har altid været, at det skal være kalorierne værd. Det vil sige, at det som vi serverer, eller de opskrifter som 
jeg udvikler, skal være af  høj kvalitet og en æstetisk nydelse. Heller tre mundfulde der får nostalgiens sødme til at vælte 
dig bagover end 12 mundfulde, som du har glemt med det samme. Vi arbejder ofte med de klassiske opskrifter, som 
får et twist. Tivolikagen er blevet til en Tivoli flødebolle og Tosca mazarinen har fået et comeback i en delikat og 
forfinet form.

Hvad fik dig til at blive bager og konditor?
Jeg har altid ville bruge hænderne. Først ville jeg være slagter, så frisør, så bager. Min mor brugte også altid sine hænder 
til at kreere noget nyt. Hun syede, syltede og bagte og havde og har altid bagværk eller marmelader klar. I de senere 
år har jeg også haft lyst til at insistere på, at vi skal huske at nyde de ægte varer. Der findes masser af  bake-off  løsninger 
derude, men intet slår en ærlig kage bagt med ægte smør, vanilje og chokolade. Personligt vil jeg hellere undvære end 
at spise noget bagt med margarine og e-numre.

Hvad er din egen yndlingsdessert?
Det kommer helt an på hvilken dag det er, på sæsonen og på mit eget humør. Kager og desserter kan give dig nostalgi, 
nydelse og inspiration. De kan også være kærlighedserklæringer og give opmuntring og hygge. Jeg falder oftest for 
en klassiske, fransk citrontærte eller snupper en flødebolle, hvilket med det samme transporterer mig tilbage til barn-
dommen.

Hvornår er det en god dag i Cakenhagen?
Når kagerne står snorlige i montren og ser så smukke og indbydende ud, at vores gæster virkelig ikke kan vælge. 
Eller når jeg møder gæster, som takker for oplevelsen og fortæller, hvad de har nydt ved kagerne. Kort sagt; når vi 
har b(r)agt smilet frem hos andre.

Har du et tip til bogens brugere, når de går i gang derhjemme?
Man kan ikke få et godt resultat ud af  halv-dårlige råvarer. Så hellere bage lidt mere sjældent, men til gengæld bruge 
de bedste ingredienser. Og nyd hver mundfuld når kagen står foran dig, den er helt sikkert det værd.

For mere information, kontakt venligst:
Torben Bang, Chefkonditor
torben.bang@nimb.dk
cakenhagen@nimb.dk

www.nimb.dk/cakenhagen


