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H
vad filan 
laver jeg 
herude ... 
har manden 
taget tykt 
gas på 

mig og givet mig en forkert 
adresse bare for at se, om han 
kunne lokke mig helt herud?

"Vi mødes på Kystvejen 42 
i Kastrup," lød det i mailen 
fra Torben Klitbo, da vi skulle 
aftale et sted for interviewet.

Og Kystvejen, det klinger 
da troværdigt, fashionabelt, 
eksklusivt og smart og helt 
afgjort som et sted, hvor man 
kunne placere sin luksusvilla 
med udsigt til vandet. Altså, 
hvis man har brugt 10 år på at 
banke en succeshistorie på 
benene, så har man da også 
råd til at bosætte sig på en fin 
strandvejsadresse, tænker jeg.

Men Kystvejen i Kastrup er 
en lidt anden historie.

Her møder man en enorm 
parkeringsplads tæt pakket 
med udlejningsbiler. Et højt 
hegn med pigtråd og gule 
skilte med ‘adgang forbudt’ 
hjælper ikke på gæstfriheden. 

Bag pigtråden letter og lander 
flyene i lufthavnen et par 
hundrede meter væk. Selve 
bygningen er en lav industri-
agtig kasse. Grå og anonym på 
en østeuropæisk måde. Ikke 
engang den parade af nordi-
ske flag, der hænger livløse på 
flagstængerne foran indgan-
gen, orker at peppe atmosfæ-
ren lidt op. Her er ikke et øje. 
Mystikken breder sig.

Torben Klitbo er manden 
bag Cofoco, der søsætter den 
ene restaurant efter den an-
den; Höst, Les trois cochons, 
Vespa, Spuntino, Oysters&Grill 
for blot at nævne nogle. Og 
hvis man ejer to håndfulde 
restauranter på dyre adres-
ser i hovedstaden, hvorfor i 
alverden så indkalde til møde 
herude?

Hænderne nede i suppen
Forklaringen følger et øjeblik 
efter, for det er Torben Klitbo 
selv, der åbner den tunge dør 
til Cofoco Airport Solutions. 

Klitbo er tilsyneladende ikke 
den slags bagmand, der sidder 
på en smart café i Indre By, 

drikker latte og styrer sit for-
retningsimperium fra sin iPad. 
Nej, manden er iført kokkeuni-
form og opsmøgede ærmer. Er 
det sved på panden? 

Klitbo er den slags chef, 
der selv står med hænderne 
nede i suppen. Som tager en 
tørn med at pakke kasser med 
sandwich, eller hvad der nu 
ellers er behov for i catering-
køkkenet. 

Der er lige et par medarbej-
dere, der skal have de sidste 
beskeder, før chefen har tid til 
interviewet. Beskederne bliver 
afleveret på engelsk, og de to 
medarbejdere forsvinder bag 
endnu en tung dør.

“Det hele begyndte faktisk 
tilbage ved årtusindeskiftet,” 
fortæller Torben Klitbo, mens 
han byder på kaffe – ikke fra 
en stempelkande, men fra en 
automat i kantinen. 

I år er det ti år siden, at den 
første Cofoco-restaurant slog 
dørene op, men kimen blev 
altså lagt nogle år forinden.

“Dengang i 99 ville alle bare 
have store og flotte og dyre 
årtusinde-menuer til den store 

nytårsaften. På det tidspunkt 
var jeg kokkeelev på Restau-
rant Konrad, men jeg lavede 
nytårsmenuerne ved siden af, 
og jeg fik da lavet 138 kuverter 
til otte forskellige selskaber. 
Det gav mig blod på tanden, 
og siden da er det bare vokset 
og vokset. Nytårsmenuerne er 
grundpillen i forretningen.” 

Da 2012 blev til 2013, kunne 
Klitbo og hans medarbejdere 
levere 13.152 nytårskuverter til 
2.044 forskellige nytårsfester. 
Han siger det ikke pralende. 
Mere som en slags basal infor-
mation, han deler. Men smilet 
på læben afslører, at han er 
tilfreds med bedriften. 

Fra bajere til sølvmedalje
Hvis der fandtes en pris for 
idérigdom i den danske restau-
rationsbranche, så ville Torben 
Klitbo være én af favoritterne 
til at løbe med titlen. For ud 
over at åbne restauranter, så 
står Cofoco blandt andet bag 
Cofoco Supermarché, madma-
gasinet Copenhagen Food, 4 
gourmet-takeaway-butikker, 
madbillet.dk, selskabslokaler 

hvordan kan man udvide sin forretning, så den vokser fra en 
til ni restauranter på bare 10 år? hvordan får man idéen til 
butikker, der kun sælger frosne retter? hvordan finder man på, 
at hovedstadens restauranter skal gå sammen om at sælge 
3-retters gourmet-menuer som slagtilbud i vinterferien? Visitor 
gik på jagt efter bagmanden, købmanden og kokken torben 
klitbo, for at få indblik i Cofocos hemmelighed.
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og Copenhagen Dining Week. 
“Sandheden er nok, at jeg er 

lige så meget købmand som 
kok. I folkeskolen handlede jeg 
med fyrværkeri og juledeko-
rationer. Og det blev ‘værre’ i 
gymnasiet, hvor jeg havde 20 
procent fravær. Jeg prøvede 
at være med i et band, men 
jeg havde ikke en tone i livet. I 
stedet begyndte jeg at sælge 
guitarer. Det var også i gym-
nasiet, at jeg fandt ud af, at 
jeg var ret god til at arrangere 
fester. Jeg ved ikke, om det var, 
fordi jeg havde et behov for 
bekræftelse, men jeg kunne 
godt lide at se andre menne-
sker glade. Det var ikke, fordi 

jeg selv skulle frem i spotlyset 
og hyldes. Jeg ville hellere stå i 
kulissen og nyde det, og sådan 
har jeg det også i dag,” siger 
Klitbo.

“Jeg har det bedst med, at 
det er Cofoco, der har succes. 
Det er ikke Torben Klitbo, det 
handler om.” 

Efter gymnasiet fulgte et 
job som bøfvender i Jensen's 
Bøfhus, og siden et ophold i 
Frankrig, hvor Torben Klitbo fik 
job på en restaurant. Der blev 
han for alvor tændt på en kar-
riere i restaurationsverdenen. 
Men fundamentet skulle være 
i orden, derfor valgte han at 
uddanne sig til kok. En uddan-

nelse, der blev afsluttet med 
sølvmedalje.

Höst i minikøkken
Netop dét, at chefen selv har 
prøvet at røre i gryderne, er en 
kæmpe fordel, når det handler 
om at få nye spisesteder 
skudt i gang, forklarer han:

“Når vi åbner en ny restau-
rant, så kan du godt blive 
mødt med den indstilling fra 
personalet, at det er hårdt, og 
at det ikke kan lade sig gøre. 
Hvis du ikke selv har erfaring 
fra køkkenet, så er det ret 
svært at sige til en ny køk-
kenchef, at han ikke skal bruge 
en formue på udstyr for at få 

et køkken til at fungere,” siger 
Torben Klitbo.

“Da vi skulle åbne Höst, 
vores nyeste restaurant, 
sagde alle, at køkkenet var for 
lille. Men så kan jeg pege på 
nogle ting, som alligevel gør 
det muligt. Altså, hvis du lader 
være med at køre komplice-
rede retter og kun har kolde 
forretter, så skal du ikke bruge 
ovnen så meget. Og på samme 
måde, hvis du har to desserter, 
men kun is i den ene, så skal 
du heller ikke bruge ismaski-
nen så meget.“ 

snup en genvej
Så dét, som Klitbo har spottet, 
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  sandheden er nok, at jeg er lige 
så meget købmand som kok. i 
folkeskolen handlede jeg med 
fyrværkeri og juledekorationer.
torben klitbo, Cofoco

BLÅ BOg

  torben klitbo, 34 år, er sam-
men med Christian Lytje og 
august Lund indehaver af 
Cofoco.

  Cofoco har i alt 400 med-
arbejdere, fordelt på ni 
restauranter, fire takeaway-
butikker, selskabslokaler 
mv. heraf er 40 kokke og 30 
kokkeelever.

  Cofoco står bag restau-
ranterne: Vespa, höst, 
the italian, 2 x scarpetta, 
oysters&Grill, spuntino, Les 
trois cochons, restaurant 
cofoco. derudover Cofoco 
supermarché, Copenhagen 
Food magasinet, madbillet.
dk, og arrangerer Copenha-
gen dining Week.

  Privat er torben klitbo gift 
med designeren Line hyld-
gaard klitbo, som han har 
døtrene Malin og dicte med. 
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Mopper – klar til brug
Ved korrekt vask af rengøringsartikler og arbejdstøj sparer du penge både i
driften og på længere holdbarhed for tekstilerne

� Effektiv hygiejne i ét programforløb med optimal restfugtighed: ’Ready-to-use’  

� Længere holdbarhed for mopper, klude, pads og arbejdstøj

� Ergonomi – Mieles specialprogrammer gør det muligt at efterleve de nyeste
trends inden for effektiv og ergonomisk rigtig rengøring

Lad vores specialister, eventuelt i samråd med jeres andre rengøringsleverandører,
hjælpe med at finde den optimale løsning for jer.

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk

SoftCare-tromle i alle maskinerne
sikrer mod unødig slid og giver be-
tydelig længere levetid for mopper
og tekstiler.
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  i nogle af vores restauranter 
har vi kun én type glas på bordet. 
ikke noget med både rød- og 
hvidvinsglas.
torben klitbo, Cofoco

NY dIREKTøR  
TIL COFOCO

selv om der er fuld fart på butik-
ken, er det ikke ensbetydende 
med et stabilt overskud. Derfor 
har Cofoco ansat thomas høy 
som direktør.

“Vi har været for dårlige til at tjene 
penge og i stedet haft fokus på at 
vækste. det har kostet på bundlin-
jen,” fortæller torben klitbo.
Med ansættelsen af thomas høy 
som direktør kommer der nu fokus 
på indtjeningen.
“Vi har 400 medarbejdere, så det 
er ligesom ikke for sjov. der følger 
et ansvar med, og vi skal være i 
stand til at udbetale løn i næste 
måned,” siger klitbo og erkender:
”Jeg er en god iværksætter, men 
jeg er dårlig til at tjene penge, så 
jeg har brug for en hård mand. 
det er der, thomas kommer ind i 
billedet.”

Med 400 medarbejdere og ni 
restauranter skulle man tro, at du 
efterhånden havde behov for at 
slappe lidt af?
“Nej, jeg vil åbne restauranter, til 
jeg dør. Jeg kommer aldrig i mål, 
for jeg bliver aldrig rigtig tilfreds. 
Når vi når 500 ansatte, så er 
målet jo bare 1.000 ansatte,” siger 
købmanden og idémanden torben 
klitbo.

er altså, at man godt kan 
tage nogle genveje, uden 
at det for alvor går ud 
over oplevelsen.

“I nogle af vores 
restauranter har vi for 
eksempel kun én type 
glas på bordet – ikke no-

get med både rød- og hvidvinsglas. Prøv at 
tænke på, hvor meget du kan spare på den 
manøvre. På samme måde kører vi som ud-
gangspunkt tre retter, som der på forhånd 
er dækket op til. For hvis du kører fire retter, 
så øger det også risikoen for, at tjeneren 
glemmer at komme med bestikket til den 
sidste ret. Og så har gæsten pludselig fået 
en dårlig oplevelse,” siger Torben Klitbo.

En anden hemmelighed er, at det gælder 
om at give gæsten mere, end han forventer.

“Vi prøver altid at give restauranten et 
ekstra tvist. Maden er i mine øjne kun 20-30 
procent af oplevelsen. Det gælder om at 
give noget overraskende. Og når gæsten 
får regningen, så skal han altså gerne stå 
med den der oplevelse af ‘hold da kæft, det 
var billigt’...” 

stordriftsfordele
En af årsagerne til, at Cofoco kan gøre 
det billigere, er volumen. Stordriftsfordele. 
Klitbo var den første i Danmark, der fandt 
på at køre med dobbeltseating, et koncept, 
han havde mødt i New York. 

“På kokkeskolen lærer du, at du skal 
gange råvareprisen med 5, så har du prisen 
på menukortet. Men jeg vil da hellere gange 

med 3 og så køre dobbeltseating. Det er da 
en bedre forretning.”

Sammenligningen med luftfartens 
Ryanair er han forresten ikke vild med. Så 
hellere Ikea eller butikskæden Rema 1000.

“Det er jo ikke for enhver pris, at det 
skal være billigt. Jeg vil hellere sige, at vi vil 
sælge kvalitet til den lavest mulige pris.”

Det store gastronomiske forbillede er 
Claus Meyer, men hans forretningsfilosofi 
deler Torben Klitbo ikke altid. 

“Claus Meyer, han gør det sgu godt. Han 
er en ildsjæl og en perfektionist, der prædi-
ker, at du selv skal bage dit brød og dyrke 
dine egne grøntsager. Det er også helt o.k., 
men jeg vil hellere lave det som dybfrost 
og på den måde få det ud til mange flere,” 
siger Torben Klitbo. 

Mod strømmen
“Det er sjovt med idéerne, for hvis nogen 
siger, at det er en dårlig idé, så bliver jeg 
endnu mere opsat på at gennemføre den. 
Jeg kan godt lide at rokke ved nogle fast-
groede opfattelser. Hvem siger for eksem-
pel, at uge 7 skal være den dårligste uge på 
hovedstadens restauranter. Vi kunne have 
sat prisen til 300 kroner pr. kuvert, og så 
havde vi måske kun solgt 5.000 kuverter – 
så er det da sjovere at sætte prisen til 200 
kroner og sælge 65.000 kuverter. Jeg tror, 
at mange af restauranterne, der er med, får 
årets bedste uge i uge 7. Det er det samme 
med vores dybfrostmad i Supermarché. 
Hvem siger, at dybfrossen mad skal være 
noget lort?”
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