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- Værsgo’ - sprødstegt på spyd direkte fra grillen, siger Jeanette og rækker en velduftende 

ribbensandwich tværs over disken fra ”Mosters2Go” - netop vendt tilbage til Bytorvet og nu med 

middagsåbent. Foto: Tage Uhrskou 

 

HEDENSTED - Efter en vellykket prøvetid før sommerferien er ”Mosters2Go” - med Jeanette Sand 

Jørgensen som køkkenchef og vognstyrer - vendt tilbage på Bytorvet i Hedensted. Og hun har med 

sin indbydende food truck kridtet skoene til et travlt efterår.  

 

”Prøveballonen” i Hedensted, hvor hun selv bor, blev gjort i april og maj, inden hun rullede til 

campingpladsen i Husodde med de spidstegte kyllinger og ribbensandwich. På trods af en noget våd 

sommer har der været masser af lækkersultne campister at betjene i juni, juli og august, så den 

destination har hun planer om at bevare. 

 

- Jeg søgte Hedensted Kommune om at vende tilbage til byen og agter at søge igen, når tidsfristen 

udløber. Så snart ”sandkassen” på torvet fjernes, rykker jeg som før på midten af pladsen, så 

fiskehandleren kan få sin vante plads, smiler Jeanette, der også har en salgsvogn permanent på 

Vejlevej i Torsted. 

 

Udvidet åbningstid 
Hun har som det nye udvidet med middagsåbent i Hedensted, hvor det i første omgang er 

ribbensandwich, der roterer på spyd. De kan til gengæld fås i fem forskellige varianter med både 

kylling og ribbensteg med sprød svær, der begge spydsteges. 

 

- Fra starten er det med grønne salater, som senere ændres til pastasalater, forklarer Jeanette og 

tilføjer, at det som før udelukkende er kyllingerne, der roterer fra kl. 16 på grillen.  

 

”Mosters2Go” er et amerikansk inspireret koncept, der er faldet i danskernes smag og foreløbig har 

bredt sig til byerne Rødovre, Odense N, Aalborg, Aarhus, Horsens - og altså nu også Hedensted.  
 

    Af Tage Uhrskou news8722@gmail.comlang kø 
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