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Jeg har i mange år dyrket kampsporten kendo (japansk sværdfægtning) på 
eliteplan. Min kendo træner og mentor idag er Nobuo Hirakawa, som er meget 
berømt i Japan for sin evne til, at håndplukke talenter og udvikle dem til de 
bedste kendoudøver i verden. 

I 2004 rejste jeg til Japan på et træningsophold i Tokyo. Efter træning, blev jeg 
inviteret ud og spise af lærerne på en af byens mange gode sushirestauranter. 
Det var en eye-opener. Japansk sushi smager af meget mere, og typisk har de 
japanske sushirestauranter 20 forskellige fisk på menukortet. 

I 2006 rejste jeg til Los Angeles, hvor jeg blev uddannet til sushikok & sake 
sommelier hos California Sushi Academy. 
Kurset blev ledet af den meget anerkendte, japanske instruktør Toshi Sugiura, 
som også er kendiskok i Hollywood og dommer ved sushikonkurrencer i Japan. 
Under mit ophold lavede jeg catering hos kendisser i Bel Air, Beverly Hills, 
Brentwood og filmselskaber i Hollywood.  
Min interesse sushi og det japanske køkken har betydet, at siden 2004 er jeg 
rejst til Japan hvert andet år for, at lade mig inspirere. 
 
For mig, er det vigtigt at skabe værdi for mine kunder, derfor har jeg kun 
positive kunder, og har et godt omdømme blandt kunderne, 
samarbejdspartnerne og i medierne.  

 

 
 



Primære ydelser:  
Sushikursus de luxe til virksomheder og private 
selskaber 
Sushikursus for begyndere til voksne og børn 
Sushikursus for vegetarer til voksne 
Kurser i traditionelle japanske hverdagsretter 
Japansk superfood – terapi for krop og sjæl 
Eksklusive pop-up sushimiddage 
Foredrag – Sådan finder du roen i hverdagen 
Foredrag – Sådan når du dine mål 
Foredrag – Japansk mad og kultur  
Foredrag og smagning af sake 

Teoretisk baggrund: 
2006:    Sushikok & Sake Sommelier, California Sushi Academy 
1997-1999: Markedsøkonom, Niels Brock Copenhagen Business College 
  
Kurser:  
2013:  Master’s Course, High Performance Academy, Brendon Burchard 
2013:  Unleash the power within, Anthony Robbins 
2012:  Tekniske færdigheder, California Sushi Academy 
2010:  Tekniske færdigheder, Tokyo Sushi Academy 
2009-2010: Sofia’s circle, Manning Inspire 
 
Udgivelser: 
2010:  Kogebogen ”Matcha, omakase og sushi” 

Omtale: 
Berlingske TV, Berlingske MS, TV3, online børnemagasin Lille Nord, 
Copenhagen Food, Mad & Bolig, Femina online, ALT for damerne, Femina, 
Forbrugerrådets magasin ”TÆNK”, Hotel & Restaurant, Kvinde guiden. 
 
 
 
 



Kontaktoplysninger: 
Mobil:  29 70 53 45 
E-mail:  info@sakana.dk 
Website: http://zoeescher.com/ 
                    www.sakana.dk  
                    www.copenhagen-sightseeing.dk/ 
 
Anderkendelser: 
2016:  I februar holdt jeg åbningstalen og åbnede messen Formland Spring 
                   i Messecenter Herning. Ved åbningen deltog 49 fra pressen, 20 VIP 
                   og 271 udstillere. 
2014:  vurderet kvaliteten på take-away sushi fra 8 forskellige  
                    sushirestauranter i København for forbrugerrådets magasin        
                   ”TÆNK”. 
2014: Medlem af juryen til Oplevelsesprisen 2014 
2013:  Nomineret til Oplevelsesprisen, du glemmer mig aldrig 
2013:  Udråbt til Danmarks sushiekspert nr. 1 af Irma 
 
Referencer: 
 
A.P. Møller Mærsk 
Novo Nordisk 
Novartis (Danmark & Sverige) 
Velux 
Hugo Boss Nordic 
Gorrissen Federspiel 
IBM (Japan) 
Quartz+Co  
Takeda Pharma 
Elbek & Vejrup  
Beierholm revision 
Haldor Topsøe 
Pascal 
Tværgadelægerne og Midtbylægerne (Silkeborg) 
Sanistål 
3F Ungdom 

http://zoeescher.com/
http://www.sakana.dk/
http://www.copenhagen-sightseeing.dk/


Høje-Taastrup kommune 
Sophie Amalie gården 
 

 

 

 


