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Forord

Denne måneds magasin kommer i en online version, og vi

har derfor kunne bruge lidt dyrere produkter i denne måneds

Gastrobox. I kan tilgå magasinet ved at åbne kameraet på

telefonen og scanne QR koden nederst, eller ved at gå ind på

www.gastrobox.dk/pages/gastrobox-magasinet 

Vi har udskiftet træulden, hvis funktion er at passe på de

skrøbelige produkter i kassen. Vi har forstået på jer, at det

sviner for meget, så vi vil i stedet fylde den med biofyld, der

er lavet af majsgranulat og er 100% komposterbart.

Vi tester en ny forsendelsesleverandør, som nogen af jer vil

modtage pakker fra. Vi har modtaget meldinger om, at den

tidligere partner ikke har fungeret optimalt og det er

selvfølgelig ikke i orden. 

Den sidste måned er gået rigtig hurtig i Gastrobox. Vi har

fordoblet vores medlemstal på bare én måned og derfor vil vi

gerne sige merci beaucoup til alle jer dejlige medlemmer! 

Vi har i løbet af måneden fået mange ideer, henvendelser og

forbedringsmuligheder tilsendt fra jer. Vi lytter til alle jeres råd

og vi har derfor valgt at prøve nogle af jeres ideer af:
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Forord
Vi håber, at disse ændringer vil kunne mærkes positivt, men hold

os endelig informeret, hvis I hellere i fremtiden vil have det

fysiske magasin tilbage eller ikke synes de andre ændringer er

gode. Husk, I er med til at skabe Gastrobox!

Og nu til maden! Denne måneds Gastrobox hylder det franske

og alle dens specialiteter. Vi har samlet en Gastrobox, der får

tankerne til en forårstur til kærlighedens by: Paris. Det har vi

gjort fordi vi simpelhent savner at rejse, ligesom alle jer andre.

Forhåbentlig kan denne Gastrobox mætte jer og jeres rejsetrang

for en stund, mens vi lader som om at vi sidder ved Seinen og

drikker et glas hvidvin og nyder de franske specialiteter.

Vores valg af produkter, producenter og opskrifter vil I som altid

kunne finde i vores magasin (nu online). Opskrifterne kan

inspirere dig i din madlavning, men du er også velkommen til at

spise produkterne som de kommer i Gastroboxen. Det kunne

være de sublime sardiner, hvilke bliver serveret direkte fra dåsen

på nogle af de danske Michelin restauranter. 

Det vigtigste for os er, at du forkæler dig selv i denne tid. 

Mange madglade hilsner

Nikolaj, Niclas, Thomas, Daniel og Jacques
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Vi spiser os igennem Frankrig

Jomfruhummerbisque
Økologisk æblecider eddike 

Terrine de campagne

Sables små kager

Grov dijon sennepSardiner i citron





J O M F R U H U M M E R B I S Q U E
F R A  L A  P A I M P O L A I S E

Den familie drevne forretning ligger i den lille fiskerihavn

Paimpol i det nordlige Bretagne og har været i stand til at

forblive tro mod sig selv ved at bygge på  tre

grundlæggende principper: indkøb af de friskeste lokale fisk

og skaldyr, høj  produktkvalitet og konstant inddrage kunder

og partnere i alle processerne.

La Paimpolaise er skabt for at videredele de autentiske og

originale smage, som repræsenterer Bretagnes regionale arv

og inviterer på en rejse gennem den udsøgte fiske- og

skaldyrs verden. Alle deres produkter er produceret uden

brug af tilsætningsstoffer og konserveringsmidler.

Din jomfruhummerbisque der kommer i denne måneds

Gastrobox er klar til at spise - lige som den kommer i

kassen, men kan bruges på flere måder. Den kan varmes

over lavt blus og bruges som den er, eller tilsættes

croutoner med revet ost eller "rouille" (en blanding af

mayonnaise og chili) - typisk fiskesuppe tilbehør. Eller du

kan selvfølgelig lave vores opskrift med jomfruhummerhaler,

som virkelig kan anbefales! 

Det er et gastronomisk håndværk fra Bretagne, som vi håber

falder i din smag.
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Ø K O L O G I S K
Æ B L E C I D E R E D D I K E  F R A

A  L ' O L I V I E R

Rigtig god fornøjelse! 

I 1822 blev A L’Olivier grundlagt i kvarteret Marais i hjertet

af Paris. Monsieur Popelin, som var farmaceut, startede en

butik, der var afsat til olivenolie. En pioner og en visionær,

der allerede i 1822 vidste, at oliven var det rene (grønne)

guld. I årenes løb hyldede han dyderne til olivenolie, som

han havde opdaget efter flere ture til Provence.

Virksomheden hentede hele to sølvmedaljer på

verdensmesser (Expositions Universelles) i 1867 og 1889.

Den økologiske æbleeddike fra A L'Olivier, som du finder i

denne måneds Gastrobox er himmelskøn og dejlig syrlig.

Prøv at smag den på en ske og se for dig selv. Æblerne og

den fremstillede cider kommer fra Normandiet i Frankrig.

Den har en dejlig smag af æbler med en harmonisk surhed.

Brug eddiken i den daglige madlavning f.eks. over salaten

eller over en stegt kylling. 

Derudover passer den super godt med en ren olivenolie, i

en vinaigrette eller i en fransk løg suppe!





T E R R I N E  D E  C A M P A G N E
F R A  C L O S  S A I N T  S O Z Y

Der er ingen opskrift med til denne terrine, men kommer

derimod med en lille opfordring. Smør den på et stykke

brød, med et par cornichons og eventuelt et strejf af sennep

- dét slår virkelig en dansk leverpostejmad med længder 

 (selvom det også kan være godt).

La Quercynoise er en gruppe af producenter, der blev

etableret i det Nord for Toulouse for over 40 år siden. De

nuværende 150 landmænd går utroligt meget op i at opnå

den højeste kvalitet når det kommer til ænder, svin og

andre dyr. 

Hele værdikæden overvåges fra den spæde start, lige fra

valg af dyr til det færdige produkt bliver sendt. De sikrer

sporbarhed og en sydvestlig beskyttet geografisk indikation,

der garanterer den certificerede oprindelse af deres

produkter.  Det er din garanti for et lokalt produceret

produkt fra det Sydlige Frankrig. 

Fransk terrine er lavet ud fra klassiske landstraditioner.

Navnet betyder "terrine fra landet" og er en vidunderlig

rustik terrin. Den franske producent Clos Saint Sozy har

siden 1975, stået bag mange franske specialiteter såsom

foie gras, rillette, paté. Produkterne indeholder ingen

tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler, bare virkelig

god smag og høj kvalitet. 
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S A B L E S  S M Å K A G E R  F R A
L A  M È R E  P O U L A R D  

Sables småkagerne kommer fra La Mère Poulard fra Mont-

Saint Michel i Frankrig. Madame Mère Poulard startede for

over 100 år siden et lille, eksklusivt gæstgiveri (som er et

sted der tilbyder rejsende mad, drikke og overnatning,

primært til pilgrimsrejsende) på øen Mont-Saint Michel.

Mont-Saint Michel ligger på grænsen mellem Bretagne og

Normandiet i Frankrig. 

Mère Poulard åbnede sin kro på Mont Saint-Michel der var

henvendt til pilgrimme og madelskere. De strømmede til og

opdagede en type madlavning, der senere blev berømt over

hele verden. Kendt for hendes  omkring 700 opskrifter, fik

Mère Poulard den prestigefyldte franske titel 'Mère' som

anerkendelse af sine kulinariske talenter.  

Hendes madlavning har været en reference i fransk

gastronomi grundet hende varierede og opfindsomme

køkken, der blander tradition med kvalitet og enkelthed.

Det samme er tilfældet med hendes berømte småkager,

som du finder i denne måneds Gastrobox. Småkagerne

smelter på tungen, og smørsmagen er overvældende for

hver bid du tager. 

Den verdensberømte kok Paul Bocuse (grundlæggeren af

Bocuse d’Or) sagde engang: "La Mère Poulard: dét er

Frankrig." Nyd kagerne som de er, eller brug dem til at lave

en citron tærte. 6





G R O V  D I J O N  S E N N E P  F R A
R E I N E  D E  D I J O N

Reine de Dijon har produceret autentisk sennep fra

Bourgognes planteavl siden 1840. Reine de Dijon

producerer økologisk sennep og var i slut 90’erne pionerer

inden for økologisk sennep. Sennepen er lavet på 100%

sennepsfrø, som er groet i Frankrig og helt uden

konserveringsmidler. Denne sennep betegnes som tyk med

hele sennepsfrø, hvor dufte af vineddike og krydderier giver

den en behagelig og harmonisk smag. 

Sennepsproduktion har altid været placeret i vinområder

såsom Bourgogne. Dette skyldes, at eddike, en af de

vigtigste ingredienser til sennep, typisk kommer fra vin. Før

det 18. århundrede brugte man verjus, hvilket er en meget

sur juice, som  var lavet ud fra umodne druer. 

Det ændrede sig da eddike producenten fra den franske by

Dijon, Jean Naigeon, valgte at erstattet verjus med eddike

for at forbedre smagen. En officiel opskrift blev derefter

defineret i 1937. Siden da har alle sennepsproducenter

brugt eddike og navnet 'Dijon sennep' blev verdenskendt. 

Vi har valgt denne sennep, da den i vores øjne kan noget

helt specielt! Derudover  vil vi gerne vil udfordre jeres

smagsløg en smule med en lidt mere grov Dijon, end hvad i

måske plejer at bruge i jeres madlavning.
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S A R D I N E R  I  C I T R O N  F R A
L A  B E L L E - I L O I S E  

I denne Gastrobox får du de ikoniske små delikate sardiner

der er dækket af ekstra jomfruolivenolie og citronskiver, der

giver et strejf af friskhed. 

Historien om Conserverie la belle-iloise er først og fremmest

sagaen om Hilliet-familien. Havet har været rammen om

denne historie i flere generationer. Det hele begyndte med

en visionær grundlægger Georges Hilliet, søn af en

robådsfisker, grundlagde Conserverie la belle-iloise i 1932

lige ved fiskerihavnen i Quiberon, Frankrig. 

Massedistribution af fisk opstod i 1960'erne og ændrede

spillereglerne totalt. Da de første superbutikker åbnede i

Frankrig, konverterede andre fiske konserves firmaer

gradvist deres produktionsteknikker for at reducere

omkostningerne og for at reagere på markedets pres.

Georges kunne ikke få sig selv til at udføre en teknisk

transformation, der kompromitterede hans værdier og

smagen af hans sardiner. Han valgte derfor at forfølge han

store passion: sardiner i høj kvalitet. Og dette er en sardin i

høj klasse!
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J O M F R U H U M M E R B I S Q U E  M E D
S M Ø R S T E G T E

H U M M E R H A L E R ,  G R I L L E T
B R Ø D  O G  M O J O

Forsættes på næste side.

Opskrift til 4 personer:

- Jomfruhummerbisque

- Jomfruhummerhaler (2-3 stk. pr. person)

- 1 dl. fløde

- 2 stk. tyndt skåret fennikel (alternativt gulerod eller porre)

- 1 potte bronze fennikel eller kørvel

- 4 styk grillet daggammelt brød 

Fremgangsmåde:

Jomfruhummerbisque varmes i en gryde sammen med fløde

under låg ved medium varme. Koges igennem i 3-4 minutter. 

Fennikel skæres i tynde skiver (eks. på mandolin jern) til en

fennikel crudité/salat.  

Jomfruhummerhalerne befris fra skallerne, hvor tarmene

efterfølgende tages ud. Tarmene er de små sorte hinder, som

sidder i midten af halen. Man kan med fordel lægge et fit snit i

ryggen og befri tarmen fra kødet forsigtigt med en madpincet.

Jomfruhummerhalerne steges på en pande ved høj varme med

en smule olivenolie i ca. 2 minutter på hver side. Tilsæt eventuelt

en skefuld smør ved stegning. 

Grill de tynde skiver brød på grillpanden, evt. tag et stykke

hvidløg og tvær ud over brødet efter det er grillet.

Bronze fennikel/kørvel plukkes og bruges til anretning. Plukket

bronze fennikel/kørvel kommes i en lille skål ved siden af, som

gæsterne selv kan drysse på deres tallerken, hvis ønsket.
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J O M F R U H U M M E R B I S Q U E  M E D
S M Ø R S T E G T E

H U M M E R H A L E R ,  G R I L L E T
B R Ø D  O G  M O J O

MOJO

- 3 stk. rød peberfrugt

- 2 stk. fed hvidløg

- 1.5 dl vindruekerneolie

- 2 spsk. æblecidereddike

- Salt og peber

Fremgangsmåde:

Peberfrugterne vendes i en smule vindruekerneolie og bages i

ovnen ved 250 grader i 12-14 minutter, eller indtil til de danner

en mørk farve. De bagte peberfrugter placeres i en skål og

dækkes til med folie, hvor de skal trække i 15 minutter. Herefter

pilles skrællen af og kødet, samt overskydende saft blandes med

de resterende ingredienser i en blender og blendes til ønsket

konsistens. Smag bagefter til med salt og peber. 

Anretning:

Fennikel/kørvel crudite blandes med mojo og smages til med salt,

peber og lidt olivenolie. Herefter anrettes blandingen i en dyb

tallerken. De stegte jomfruhummerhaler anrettes ovenpå. Bisquen

kommes i en karafel eller kande og hældes i skålen ved bordet.
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C R O Q U E  M O N S I E U R

Der findes ikke en bedre guilty pleasure eller

tømmermændskur, end en god croque monsieur. Denne

giver noget helt specielt, da den er lavet på Reine de Dijons

grove sennep, hvor der er hele korn i og sennepssmagen

virkelig kommer frem. Nyd den! Og husk at smide dig på

sofaen bagefter og tag en velfortjent lur. Du kan også

vælge at lave den til en croque madamme - så steger du

bare et spejlæg og putter oven på! God fornøjelse.

Opskrift til 2 personer:

- 4 skivesurdejsbrød

- 4 skiver kogt fransk landskinke

- 2 skiver gruyere ost

- 2 tsk. grov dijon sennep

Mornay sauce:

- 25 g smør

- 4 spsk mel

- 5 dl mælk

- 1 god håndfuld revet ost (evt. mozzarella)

- Salt og peber

- Revet muskatnød

Fortsættes på næste side.
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C R O Q U E  M O N S I E U R

Fremgangsmåde:

Smelt smørret i en gryde. Tilsæt mel og rør rundt i et lille

minuts tid så melet kan blive afbagt. Tilsæt derefter mælk

ad flere omgange - husk at piske det godt løbende til det

er en jævn sauce. 

Når al mælken er tilsat, lader du den koge igennem er par

minutter imens der fortsat piskes. Tilsæt ost og rør rundt til

den er smeltet. Smag saucen til med salt, peber og lidt

revet muskatnød.

Anretning/tilberedning:

Tænd ovnen på 220 grader grill.

Skiver af surdejsbrød, efterfulgt af et lag grov dijon sennep,

kogt skinke og gruyere ost samles som en sandwich. 

Læg sandwichen på en bageplade og overhæld med

mornay sauce (4 skefulde pr. sandwich)

Bag herefter i ovnen i 8 minutter, indtil mornay sauce

gratinerer.
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F O R Å R S S A L A T  M E D
C I T R O N  S A R D I N E R

Velbekomme!

Opskrift til 4 personer:

- 1 stk. romainesalat

- 400 g. kogte små kartofler skåret i halve

- 1 glas oliven i olie (evt. nocellara del belice oliven fra sidste

Gastrobox)

- 250 g. San Marzano cherrytomater i halve

- 4 æg - smilende og skåret i halve

- 1 dåse sardiner i citron

- Fransk vinaigrette dressing (se næste opskrift)

- ¼ bundt bredbladet persille

- Brød

Fremgangsmåde:

Kog kartoflerne i letsaltet vand med lidt peberkorn, laurbærblade

og et fed hvidløg. Når kartoflerne er færdigkogt og nedkølet,

deles de i to og bruges til salaten. Skær San marzano tomaterne i

halve.

Kog æggene til de er smilende, hvor de efterfølgende nedkøles

og deles i kvarte. Sardinerne skæres i mindre stykker og

anbringes i en skål med tomater, oliven, kartofler og vinaigrette.

Bland ingredienserne grundigt og mix det hele med romainesalat

(som er skyllet og plukket i mindre stykker). Smag til med salt og

peber.

Servering:

Salaten anrettes på et fad, hvor de kvarte æg placeres ovenpå.

Husk at krydre æggene med salt og godt med sort peber. Til

sidst kommes grofthakket bredbladet persille ovenpå. 
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F R A N S K  V I N A I G R E T T E

Vinaigrette er en eddike- og olivenoliebaseret dejlig, let,

sund og syrlig dressing. Den fungerer super godt i salater,

på grønsager eller som dip. 

Man kan justere smagen ved brug af forskellige slags

eddiker. Brug vinaigretten til at marinere dit næste stykke

kylling, dyp til artiskokker blade eller i forårssalaten med

sardiner på side 10. 

- 2 tsk. grov dijon sennep

- 2 tsk. æblecidereddike

- 2 tsk. vand

- 1 tsk. honning

- 1¼ dl ekstraolivenolie 

- Salt og peber

- Evt. 1 fed friskpresset hvidløg

Fremgangsmåde:

I en lille skål piskes sennep, eddike, hvidløg, honning og

vand sammen til en ensartet masse. Pisk derefter en lille

smule olivenolie i (lidt ad gangen) indtil, du har en tyk og

blank dressing. Husk at krydre med salt og peber.
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T A R T E  F R A N Ç A I S E  A U  C I T R O N

Dej: 

- En pakke sables småkager

- 50 g. blødt smør

Citroncreme:

- 5 spsk friskpresset citronsaft

- 1 spsk majsstivelse f.eks. maizena

- 3 æg

- 150 g. sukker

- 100 g. blødt smør

Fremgangsmåde:

Dej:

Småkagerne knuses fint, evt. i en foodprocesser og anbringes i en

skål. Det bløde smør tilsættes lidt af gangen indtil massen samler

sig. Tryk dejen ud i en smurt springform (rul den eventuelt ud

mellem to stykker bagepapir). Put den i køleskabet i 30-60 min.

Forbag tærtebunden i en 175 grader forvarmet ovn i 12-15

minutter. Imens tærtebunden bages kan du begynde på fyldet.

Citroncreme:

Citronsaft og majsstivelse blandes sammen i en glasskål, hvorefter

æg og sukker røres i. Sæt skålen over et vandbad/bain marie og

varm blandingen op ved jævn varme og under konstant piskning,

til cremen bliver tyk og fyldig. Tag skålen af varmen. Pisk straks

smørklatterne i én efter én – tilsæt først en ny smørklat, når den

forrige er pisket ind i cremen. Hæld citroncremen i den forbagte

bund. Bag tærten færdig midt i ovnen ved 225° i 10 min.

Når citrontærten er let gylden på overfladen, er den bagt færdig

- også selvom cremen stadig føles meget blød. Lad tærten køle af

i bageformen på bageristen. Tag først citrontærten ud af formen,

når den er kølet helt af. 
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F R A N S K  L Ø G S U P P E

For mig bringer fransk løgsuppe mig tilbage til en kølig forårstur

til Paris, hvor jeg sad og kiggede ud over Seinen, mens jeg fik

denne klassiske franske ret, fyldt med løg og ost. Nyd opskriften

med et glas Viognier eller Pinot gris, som kan balancere de søde

løg.

Opskrift til 4:

-1½ kg økologiske løg

-3-400 g gruyere eller comtè ost

-1-1½ l oksebouillon

-2 spsk. økologisk æblecidereddike

-2-3 spsk. smør

-2 spsk. Hvedemel

-1 fed hvidløg

-1 flute

Forstærket købefond (valgfrit, men vi opfordrer til det)

-1 gulerod, 2-3 stk. laurbær, 2 kviste frisk timian, 8-10 stk. sorte

peberkorn, Persille, Parmesan bund

Fremgangsmåde:

Start med at forberede dine løg. Skræl dem og skær dem

derefter halvt over fra top til bund. Skær dem derefter tyndt fra

top til bund - som at skære med løgets linjer. Dette giver

skiverne mere strukturel integritet, så de kan modstå den

langsomme tilberedningsmetode.

Forbered derefter din fond. Ideelt set bruger du hjemmelavet

oksefond, men du kan også gøre en færdig købt fond mere

interessant. For at gøre det skal du tilføje din oksekødsbouillon til

en gryde og lade det simre. Tilsæt aromater som persille, skiver

gulerødder, timiankvist, hvidløg, laurbærblade, peberkorn, og en

parmesan bund, hvis du har en liggende. Lad det simre i 1 time.

Fortsættes på næste side. 14



F R A N S K  L Ø G S U P P E

I en stor gryde, tilsæt 2-4 spsk olivenolie og lad den varme op i

et minut. Tilsæt løgene, det vil se ud af meget, men de bliver

meget mindre. Karamelliser langsomt løgene på medium varme.

Hold dem i bevægelse og skrab ned i siderne af gryden. Løgene

er færdige, når de er bløde, syltede og karamelliserede med en

masse fond i bunden af gryden. Tilsæt 2 spsk mel til løgene og

kog i 1-2 minutter. 

Du skal derefter glasere gryden ved at tilsætte 2 spsk

æblecidereddike, mens du skraber bunden af gryden. Tilsæt

fonden, som du har sigtet alle aromater fra og lad det simre i 5-

10 minutter. Smag til med salt og peber. Skær tykke skiver brød

over, pensl dem med lidt olivenolie og bag dem 5 min i ovnen på

200 grader. Når de er færdige, kan du evt. tage et stykke hvidløg

du har skåret over og gnide over brødet.

Hæld suppen op i et stort ovnfast fad, eller i suppeskåle der kan

tåle varme. Tilsæt først et lag ost, derefter brødet også top med

ost igen. Sæt skålene i ovnen som er opvarmet på grill, og giv

den 3-5 min. indtil osten er gylden. Bon appétit!
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T A K  F O R  A T  S T Ø T T E
D A N S K  I V Æ R K S Æ T T E R I !

Daniel, Thomas, Nikolaj, Niclas og Jacques

Vores Gastrobox madklub har vokset sig til den dobbelt størrelse

på en måned!  Det har vi fejret ved at tage et smut til Frankrig,

igennem madlavning selvfølgelig. 

Hver måned gør vi vores ypperste for at inspirere jer, finde de

bedste produkter og de bedste tilbud! Derudover udvider vi også

holdet bag Gastrobox, for at få flere dygtige og madglade

partnere med. Det løfter vi snart sløret for, da det vil komme jer

til gode! 

Vi modtager fortsat feedback fra mange af jer, og det hjælper os

rigtig meget til at udvikle os fremadrettet. Vores mål er at udvikle

Gastrobox sammen med jer,  så I må endelig ikke holde jer

tilbage med feedback, ideer eller andet. Vi har som sagt prøvet

flere ting af i denne måned grundet jeres feedback: bl.a. et online

magasin. Vi samler op på jeres holdninger til de ændringer vi har

prøvet af fra denne måned og finder den bedste løsning.

Sidste måneds Gastrobox har været virkelig populær. Det glæder

os! Derfor  fortsætter vi med den sydeuropæiske smag i denne

og næste måned. Vi glæder os til at se, hvor denne måneds

Gastrobox tager dig hen og hvad du mener om den. 

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kontakte os på sociale

medier @gastroboxdk eller mail: kontakt@gastrobox.dk. Du er som

altid velkommen til at lægge din ret op og tagge os i den på de

sociale medier.

Mange madglade hilsner, 
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