




F O R O R D

Tusind tak fordi du har lyst til at være med i vores madklub!

I sidste måneds Gastrobox var der god mulighed for, at vores medlemmer

kunne få varmen med alle de spændende og spicy produkter og opskrifter. I

sidste måned skrev vi også, at vi netop havde lavet en lidt ”varmere” kasse end

sædvanligt, fordi vi savnede solen og muligheden for at være lidt mere uden-

for.

OG, nu er solen altså begyndt at kigge frem til langt ud på eftermiddagen. Til

gengæld sidder de fleste af os indenfor i karantæne, arbejder hjemme fra og

sukker efter det gode vejr. Vi håber, at I har det godt og er ved godt mod. I

skal vide, at jeres medlemskab betyder noget – både for os og de mindre

producenter rundt omkring i Danmark, som oplever en nedgang i salget som en

konsekvens af de tiltag, der er truffet pga. COVID-19. TAK!

I Gastrobox har vi fordrevet tiden med at lave rigeligt mad og holde digital

fællesspisning og madlavnings aftener. Det er langt fra det samme, som når

man sidder med venner og familie rundt om bordet, men til gengæld kan man

slå lyden fra, hvis man bliver træt af at høre på dem.

På trods af at det ikke bliver den påske, vi alle havde glædet os til, håbet på

eller drømt om med familie og venner, så har vi alligevel valgt at præsentere en

aprilbox med inspiration til årets påskefrokoster. Aprilboxen lægger op til et

overflødighedshorn af gode danske retter og rigeligt med snaps. Vi har fundet

noget lækkert must-have tilbehør til påskebordet, nogle gode opskrifter og

ingredienser til påskeretterne, som vi håber, du bliver glad for!

Ideén med madklubben er, som altid, også at skabe rammerne for sparring

med ligesindede i det gastronomiske univers. Vi er altid interesseret i at høre

din feedback, og vi er taknemmelige for det, vi har fået. Vi vil gerne åbne dia-

logen med medlemmerne fra start, så du kan være med til at påvirke retningen

og gøre madklubben til mere end bare en madklub.





V E S T J Y S K E

D E L I K A T E S S E R

Sonja og Martin Mose har på deres nedlagte landejendom ved Tvis indrettet

værksted, hvor de blander og sælger vestjyske delikatesser.

Det begyndte som en sjov og anderledes hobby. Ægteparret ville bare lige lære

lidt om at blande krydderier og så tage det stille og roligt. Det blev bare alt

andet end stille og roligt. For det viste sig, at Sonja og Martin Mose havde ramt

en trend i tiden med deres krydderier, salte og de andre delikatesser, som de

begyndte at sælge i deres fælles virksomhed. Vestjyske Delikatesser hedder

den, og firmaet har til huset på Smedegårdvej 9 i Tvis på parrets nedlagte

ejendom, hvor de har indrettet værksted. Sonja og Martin blander selv deres

krydderier med håndkraft og putter dem selv på glas. Det er naturlige råvarer,

og så er de fri for tilsætningsstoffer. 

I Gastrobox har vi valgt at lægge en middelhavs-rub i din kasse denne måned.

Krydderiblandingen kan du bruge til at lave en lammekølle, hvis smag leder

tankerne til Sydeuropa. Følg denne nemme guide:

Fremgangsmåde: (grill)

- Find en meget skarp kniv frem 

- Rids lammekøllens fedtlag på kryds og tværs 

- Gnid rubben ind i kødet og læg på køl et par timer

- Lammekøllen lægges på den opvarmede grill og sørg for, at lammekøllen kun

får indirekte varme

- Lammekøllen grilles i ca. 1 – 1 ½ time (indtil kernetemperaturen er ca. 61-

63 grader)

- Når lammekøllen tages af grillen, skal den hvile i 20-25 minutter, inden den

skæres ud





P U K S  D E L I K A T E S S E R

Puk’s Delikatesser er en lille familiedrevet bornholmsk virksomhed, hvor der

bliver fremstillet specialiteter i verdensklasse. Alle produkter bliver håndlavet

efter gamle traditioner, og der bruges ingen tilsætningsstoffer. Ydermere er alle

produkter fri for gluten og mælkeprodukter.

Puk bruger sin tid på at udvikle et væld af velsmagende produkter, men det er

hendes sennepper, vi i denne måned vil introducere jer for. Bornholmsk sennep

er nemlig en ting, der går langt tilbage, og senneppen har hos mange en fast

plads på et påskefrokostbord. Vi håber, at I, ligesom os, kan fornemme om-

hyggeligheden i disse lækre sennepper.

I bornholmske sennepper møder man sjældent den store kraft, men i stedet

typisk søde noter. Derfor er én af produkterne en ræve sennep. Mange af os

kan genkende den klassiske Bäncke dilddressing til den gravad laks, som i år

bør erstattes af dette håndlavede alternativ. 

I kassen finder du også "Værtens bedste sennep". Dette er én af Puks favoritter

og også et hit her hos Gastrobox. Der er tale om en fantastisk sennep, som kan

bruges til glaseringer og dressinger, men den vil også skabe glæde på

påskebordet i værtskab med kødpålæg og i særdeleshed pølser. Ligesom ræve

senneppen er den honningbasseret, men i modsætning til ræve senneppen har

den både noget sødme og noget styrke. 

Læs meget mere om Puks univers på www.puksdelikatesser.dk





K A R R Y S I L D  T I L

P Å S K E B O R D E T

I denne måned skal du have en karry med i din Gastrobox, for det er blevet

sæson for karrysild. 

Denne karry er friskkværnet og fuld af aroma, så vi glæder os til at høre hvad,

du synes. Dette er en lækker og frisk fortolkning af karrysilden, som vi selv er

vildt begejstrede for. 

Opskrift på ca. 1 glas marinerede sild

Ingredienser:

- 75 g mayonnaise

- 100 g creme fraiche 18%

- 20 g Mandala klassisk karry

- 1 æble

- 1 rødløg

- 10 gram kapers

- 250 g marinerede sild i bidder (et normalt glas svarer til 230-260 gram)

Fremgangsmåde:

-Silden drænes, eventuelt tørres let med køkkenrulle

-Mayonnaise, creme fraiche, hakket løg, hakket æble og kapers, vendes

forsigtigt sammen med karryen og de afdryppede sild

- Sættes på køl til dagen efter, hvor de smages til med salt og peber

-Anret med kogte æg, syltede rødløg, ristet rugbrød og en kvist dild, karse eller

purløg, eller noget helt andet som du synes passer

Mulighederne er mange med denne ret. Holdbarheden er 5-8 dage, men lav

gerne karrysilden et par dage før, så alle krydderiernes nuancer trænger ud i

cremen.





M A N D A L A  O R G A N I C

For nogle af vores tidlige medlemmer er det et glædeligt gensyn, og for andre
har vi i denne måned et nyt bekendtskab med til jer. Hils på krydderi-
eksperterne fra Mandala Organic. 

I Bullerup på Fyn bor Mandala Organic og deres gamle stenkværn. For 4 år
siden installerede de 3 stiftere sig her, for at udleve deres passion for krydderier
– friskkværnede krydderier, vel at mærke.

Mandala Organic køber typisk hele produktioner hos små udvalge øko-
certificerede avlere, og betaler en pris så de også ved at avlerne eksisterer
næste år.  Det er ikke kun den høje kvalitet af råvarerne der gør Mandalas smag
særlig. Spørger man medstifteren, Kim er opskriften simpel:

”Når krydderierne knuses, frigøres de æteriske olier, og derfor kværner vi først
når vi får bestillinger. Så får kunderne krydderierne leveret et par dage senere”

Det er med friskkværnede krydderier, at du får den bedste duft og mest intense
smag. Mandala Organic slår et slag for økologiske og friskkværnede krydderier,
og er et opgør imod fyldemidler, smagsforstærkere, antiklumpningsmidler og
konservering, der i dag giver mange krydderier på markedet årtiers holdbarhed
på bekostning af smag.

Vil du smage mere på Mandala Organic’s univers, så kan du besøge dem
på www.mandala-organic.com





K R Y D D E R I E R  T I L  

H J E M M E L A V E T

P Å S K E S N A P S

De dygtige krydderi-eksperter fra Mandala har samlet denne blanding, der er i
år skal give dig mulighed for at prale med din egen hjemmelavet snaps. 

I denne version af påskesnaps, har Mandala nøje afmålt urterne, så det eneste
man skal gøre er at hælde 1 flaske vodka eller klar snaps på, og smage til
undervejs. Lad det stå på køl og ryst let i flasken en gang om dagen. Begynd at
smage på blandingen efter 3-4 dage. Blot en lille smule på en ske, så du ved
hvornår intensiteten passer dine smagsløg. 

Krydderiblandingen passer til 50-70 cl, og vi anbefaler en billigere flaske
vodka, da den er relativ smagsløs.

Den anbefalede trækketid som anvist på blandingen, kan svinge lidt, alt efter
alkoholens type og styrke. Sigt den til sidst over i din yndlings flaske og fortæl

stolt, at du har lavet din egen snaps. Skulle påskefrokosten i år blive rykket
nogle uger eller måneder, grundet omstændighederne omkring os, kan denne
snaps nemt holde sig.

Opbevar den færdige snaps på køl. Over tid kan snapsen danne en smule
bundfald, men dette er helt uskadeligt og udelukkende udtræk fra urterne.

Får man ikke drukket al påskesnapsen, så prøv den som en anderledes Mojito.

Rørsukker, mynte og lime muddles (bartenderudtryk for at mose noget i et glas
med en stump genstand), snapseblandingen hældes på og røres grundigt
rundt. Tilsæt en masse knust is helt op til kanten, og top til sidst med mild
Tonic.





D E V I L E D  E G G S

I den nært kommende påsketid er æg et element, der går igen på mange
påskeborde. Skal du prøve noget anderledes med dine æg så giv denne opskrift
et forsøg. 

- Kog 6 æg til de er hårdkogte
- Pil æggende og skær dem på langs
- Pil forsigtigt blommen ud og placer i en skål

Tilsæt følgende til blommerne og bland med en håndmixer eller lignende: 
- 2 spsk af Værtens bedste sennep   
- 2 spsk mayonnaise   
- 1 spsk cremefraiche   
- 1 tsk hvidvinseddike

Smag nu massen til med salt, paprika og lidt chilisauce. Gerne Veras grønne
Habanero Sauce fra seneste Gastrobox.

- Fyld massen i en frysepose med et afklippet hjørne og fyld hullerne i de
halverede æg
- Pynt til sidst med eksempelvis paprika eller purløg
- Anret på et fad - evt. som på billedet på en bund af spinat

Velbekomme





P L A N T E M A G E R E N

Den positive modtagelse I har givet vores venner fra Plantemageren og deres
flydende urter fra tidligere kasser (flydende chili fra december og flydende
ingefær fra januar) har været en af årsagerne til, at vi i denne måneds
Gastrobox har valgt at præsentere dig for deres formidable flydende Rosmarin.
Du kan f.eks give din lammekølle et uovertruffen twist af intens rosmarin.

Vi kan forsikre dig om, at flydende rosmarin hurtigt bliver en af dine favoritter,
fordi den kan bruges så nemt til så mange retter og smager fantastisk. De
fleste gryderetter kan piftes op med denne. Bøffer, kylling og lam får en lækker
smag, hvis det marineres i rosmarin, inden det steges. Grøntsager stegt på
panden og vendt i rosmarin er en sikker vinder. Er du vild med risotto, kan du
også nemt tilføje krydderiet.

Med flydende Rosmarin fra Plantemageren åbner sig en bred pallette af
muligheder for at pifte dine retter op med smag af rosmarin. Årsagen til at den
fortjener sin plads i denne måneds Gastrobox, er fordi vi selv er helt vilde med
den rosmarin og hvidløgs marinade, som vi præsenterer i den næste opskrift på
lammekrone med rosmarin. Det er et sikkert hit.

Velbekomme!





L A M M E K R O N E  M E D

R O S M A R I N

Ingredienser:
- 2 lammekroner
- 3 spsk flydende rosmarin
- 3-4 fed hvidløg
- 1 spsk flagesalt
- 1/2 tsk sort peber, friskkværnet

Fremgangsmåde:
- Dup lammekronen med køkkenrulle, så den er helt tør
- Rids derefter fedtet i ternet harlekinmønster – prøv kun at skære igennem så
det går lige ned til kødet men uden at ridse i kødet
- Kom salt, hvidløg og flydende rosmarin i en morter og stød det til grøn
duftende rosmarinsalt
- Bland med peber og gnid lammekronen med blandingen, så det kommer
godt ned i de ridsede tern
- Kom lammekronen i et ovnfast fad og bag dem i ovnen ved 175 grader
varmluft med fedtsiden opad i 20-30 minutter 
(afhængig af hvor rød/rosa/gennemstegt den skal være). Vores fik 24-25 min.

- Lad derefter hvile i 10-15 minutter, inden den skæres ud





H R .  S K O V

Hvis ikke du allerede kender Hr. Skov for deres vidunderlige kirsebærsovs i

vores decemberbox, så er det med glæde, at vi kan præsentere dig for vores

venner fra Hr. Skov, som har en ”slikbutik” for voksne madelskere som os. Hr.

Skov har deres egen gourmetbutik i Blåvand, hvor de sælger deres egne

specialiteter og delikatesser. Hvis du er velbevandret i de danske delikatesse-

og specialbutikker, så kender du måske til Hr. Skov. Hvis dette ikke er til-

fældet, så gør dig selv den tjeneste, at tjek deres udvalg ud på hrskov.dk -

dét vil du ikke fortryde.

Et påskebord er ikke et rigtigt påskebord uden ost. Hvis du står og mangler et

sidste lille element til ostebordet eller morgenmadsbordet, så introducerer vi

dig nu for vores favorit. Hr. Skovs havtorn marmelade er det perfekte tilbehør

til såvel bløde som faste oste - eller blot som ledsager til et godt nybagt brød,

foie gras, desserter og kager.

Hr. Skovs havtorn marmelade er håndlavet i Vadehavsområdet omkring Blå-

vand af vilde bær og frugter, som de selv plukker i naturen omkring Blåvand

eller har indsamlet hos lokale udvalgte danske avlere. Havtorn marmeladen er

smagt til med friske håndplukkede bær og andre smagfulde ingredienser fra

den danske natur. Hr. Skov har sødet de populære bær af havtorn for at

dæmpe den syrlige smag og jævnet med æbler.





H A V T O R N

N O R D E N S  C I T R O N

Havtorn, det lille gule bær, som du formentlig kender fra sit naturlige habitat

på den danske kystlinje, har været kendt i årtusinder, er blevet genopdaget i

det nye nordiske køkken. Den lille superfood er springfyldt med vitaminer

og antioxidanter og er et frisk og syrligt "krydderi" i retter. Forskere har

fundet ud af, at der er 15 gange så meget C-vitamin i et gram havtorn, som

i et gram citron og et enkelt havtorne-bær indeholder lige så meget C-

vitamin som en hel appelsin. 

Havtorn er kendt for sin syrlige smag, og er blevet en del af det moderne

nordiske køkken og egner sig særligt til det søde køkken. Dette har også

medvirket til, at den ikke bare bliver brugt som et tilskud eller supplement,

men også til at lave diverse retter med som f.eks. marmelade, snaps, is osv.

Du kan selv plukke havtorn, da havtornebuske vokser i hele landet - dog

oftest ude ved kysterne. Havtorn er i sæson fra august til oktober og modner

i september-oktober. Hvis du bare plukker et gult bær og spiser det, smager

det meget surt og snerper munden sammen. Havtorne-bær skal have frost,

før de er gode. Så hvis du plukker havtornebær, skal du putte dem i fryseren

et par dage, før du bruger dem.

Der findes mange forskellige opskrifter med havtorn, men som oftest bruges

de i det søde køkken, da syrligheden komplimenterer det søde. Vi kan på det

kraftigste anbefale at gå på opdagelse i det gastronomiske univers med dette

lille skønne bær, som kan bruges i saft, juices og marmelade, da de kan være

med til at balancere sødmen og smagen.

Hvis du i disse tider går og leder efter ekstra kilder til C-vitamin, så kan vi

varmt anbefale havtorn.





P A N N A  C O T T A  M E D

H A V T O R N

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

Bund

- 8 havrekiks 

- 50 g smør

Kernemælks-panna cotta 

- 3 blade husblas 

- 1 tonkabønne eller vaniljestang 

- 100 g sukker 

- 2,75 dl kernemælk 

- 2,5 dl fløde 

- 1 lille citron, saft og skal heraf

Fremgangsmåde:

Bund

- Smelt smørret langsomt så det ikke brænder på

- Knus kiksene helt fint og bland det sammen

- Fordel kiksemassen i 4 glas og mas det sammen

- Stil på køl til det er gennemkoldt

Kernemælkspannacotta

- Læg husblas i blød i koldt vand 

- Skrab vanilje ud af stangen. Kan med fordel fordeles i sukker, så det er

nemmere at blande med de andre ingredienser

- Bland vanilje, sukker, kernemælk, fløde, citronsaft og skal i en kasserolle og

giv det nok varme, til det når kogepunktet

- Vrid husblassen for vand og tilføj den i massen til den smelter 

- Køl det ned men vær opmærksom på at det ikke sætter sig

- Fordel det oven på kiksemassen i glassende og sæt på køl

Når pannacottaen er blevet kold efter et par timer, kan du med fordel fordele

2 spsk havtorn marmelade fra Hr. Skov.





T A K

Vores madklub vokser sig større hver eneste dag. Vi modtager fortsat feedback

fra mange af jer, og det hjælper os meget til at kunne udvikle os fremadrettet. 

Vi håber, at du fik varmen med sidste måneds box. Vi er utroligt glade for at se

jeres egne versioner af de forskellige retter, og hvordan I selv bruger ingredi-

enserne. 

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte os på

sociale medier @gastroboxdk eller mail: kontakt@gastrobox.dk

Vi er allerede gået i gang med næste måneds box, og vi glæder os til at vise

dig indholdet.

Velbekomme!




