




F O R O R D

Rigtig god fornøjelse. 

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

Sommeren er begyndt at sætte sit præg på det ganske danske land. Vejret er

blevet varmere, nætterne er lyse, og duften af grill er blevet et fast løfte om

hyggelige sommertimer. Vi håber, du har haft muligheden for at få prøvet flere

af produkterne fra sidste måneds grill-tema, men hvis ikke det er tilfældet så

fortvivl ej. Vi har nemlig sammensat en augustbox, som komplimenterer og går

rigtig godt i spænd med juliboxen, og som giver mange muligheder for at

eksperimentere og afprøve nogle spændende sommeretter.

Flere af os havde måske planlagt eller allerede bestilt en ferie, men måtte tage

til takke med en sommer i Danmark. Sommerhusene har aldrig haft så høj

efterspørgelse, og lysten til at gå på opdagelse i Danmark er steget til nye

højder. Det er den samme lyst, som vi har, og som vi tror, at du som medlem af

Gastrobox går med i køkkenet. Vi ønsker at overraske dig og introducere dig til

nye produkter, der kan inspirere dig. Med denne box vil du opdage nogle

produkter, som har en bred vifte af muligheder og som ikke mange har stiftet

bekendtskab med tidligere. Vi håber, at vi med disse opskrifter og produkter,

kan udfordre status quo i dit sommerkøkken og bidrage til endnu flere skønne

sommertimer om spisebordet i det danske sommerland.

Denne måned er inspireret af temaet ”sommersalater”, som er noget, vi selv

holder meget af her om sommeren. Uanset om salat skal være det bærende

element din ret, eller du har brug for en salat til grillmaden, vil du få mulighed

for at tilføje et unikt og forhåbentlig udsøgt twist til din favorit salat med denne

måneds 5 spændende produkter.





G O U R M E T P L A D S E N

Det er et af produkterne fra deres egen produktserie, som vi i denne måned vil

præsentere dig for. Gourmetpladsen har gennem en lang årrække fået gode

kontakter rundt på den danske gourmetscene, og her er de stødt på flere unikke

produkter, som bliver kreeret i køkkener på de fine restauranter, men som de

ikke kunne finde på hylderne i supermarkeder eller i specialbutikker.

Gourmetpladsen har derfor skabt nogle unikke produkter, som vi er sikre på, du

vil synes om. I denne måned får du fornøjelsen af Syltede Grønne Jordbær.

Gourmetpladsen er startet med et mål om at levere fødevarer og specialiteter af

høj kvalitet. Deres ambition er at gøre det muligt at finde autentiske produkter.

De fleste er direkte importeret fra nogle af de bedste producenter i hele verden,

mens andre kommer fra dem selv. Tjek deres fantastiske produkter på

www.gourmetpladsen.dk

Gourmetpladsen fokuserer på sundhed og forsøger altid at finde økologiske

produkter, hvor det er muligt. De ønsker dog ikke at gå på kompromis med den

gode smag, og derfor er de ikke 100% økologiske endnu. 





S Y L T E D E  G R Ø N N E
J O R D B Æ R  F R A

G O U R M E T P L A D S E N

På de næste sider finder du opskrifter, hvor jordbær er et bærende element.

De fleste af os spiser kun jordbær, når de er søde, saftige, solmodne og røde. I

denne måned udfordrer vi dette, da du skal præsenteres for, hvor lækre de

tidlige grønne jordbær kan være, hvis de behandles korrekt.

Grønne jordbær er jordbær, som vi kender dem, men som er høstet før, de får

den velkendte dybrøde modne farve. De har en behagelig frisk og mild syrlig

smag. De er meget eftertragtet af gourmetkokke og dermed retaurations-

køkkener og har bl.a. været på menukortet hos Geranium, Malling & Schmidt og

Mielcke & Hurtigkarl, for bare at nævne et par stykker. Bærrenes lette syr-

lighed giver et godt modspil til mange fede og søde retter i både det salte-  og

dessertkøkkenet. Anvendes i fiskeretter, salater og desserter. Citron og hylde-

blomst er særdeles velegnede komplementære ingredienser til grønne jordbær.

Du kan i jordbærsæsonen være heldig at få fingrene i friske grønne jordbær,

men hos Gourmetpladsen kan du finde dem syltede året rundt. De flotte danske

jordbær du ser i glasset, er plukket tidligt i deres modningsproces og derefter

overhældt med en økologisk syltelage. Jordbærrene er derfor grønne og med

masser af sprødhed og smag. Vi håber, at du synes om de grønne jordbær.





S O M M E R S A L A T  M E D
A V O C A D O  O G  

G R Ø N N E  J O R D B Æ R

- Salaten passer rigtig godt til hvid fisk med dild fra SpicebySpice men kan også

nydes alene

Denne opskrift passer enormt godt til hvid fisk.

Ingredienser:

- 200 g grønne jordbær

- 2 modne avocadoer

- 100 g frisk babyspinat

- 1 spsk. citron perler fra Cavi Art

- ½ potte frisk brøndkarse

- 50 g friskbælgede ærter

Fremgangsmåde: 

- Skær jordbærene i skiver

- Halvér avocadoerne, og fjern stenen

- Tag avocadokødet ud med en ske og skær det i skiver

- Skyl og tør (eller slyng) babyspinaten

- Fordel citronperler ud over salaten





G R Ø N N E  J O R D B Æ R  O V E R
E N  H V I D  C H O K O L A D E

T O P P E T  M E D
C I T R O N P E R L E R

Opskriften fortsætter på næste side.

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 60 g hvid chokolade

- 100 g æggehvider

- 130 g flormelis (både til de små kys og sød cremefraiche)

- 60 g cremefraiche

- 1 tsk citron perler fra Cavi Art

- 1 l sødmælk

- 1 l fløde

- 500 g æggeblommer

- 400 g sukker 

- Evt. frisk hyldeblomst

Fremgangsmåde:

Hvide chokolade-grene

- Smelt ca. 60 g hvid chokolade i et vandbad (maks. 33 grader) og fyld på en

sprøjtepose

- Fyld et ildfast fad med isterninger og hæld vand på, så det dækker

- Lav et lille hul i sprøjteposen og tegn små grene i vandet

- Lad dem størkne i vandet i ca. 3 minutter og opbevar dem på køl indtil

servering





- Tilføj en kugle flødeis og afslut med et par små buketter hyldeblomst og de

små marengs

Små kys

- Pisk 100 g æggehvider med 100 g flormelis til marengs og fyld på en

sprøjtepose

- Lav et lille hul og dup små prikker af marengsen på bagepapir

- De skal bage (tørre) i en forvarmet ovn på 100 grader i ca. 30 minutter

Sød cremefraiche

- Rør 60 g cremefraiche med 30 g flormelis og smag til med citronperler

Flødeis

Køb en god eller lav din egen: 

- Kog 1 l sødmælk og 1 l fløde i en gryde

- Pisk 500 g æggeblommer sammen med 400 g sukker, indtil det er hvidt

- Hæld den varme mælk og fløde direkte i under omrøring

- Med et termometer varmes massen op under konstant omrøring til 84 grader,

hvorefter den sættes til afkøling

- Når massen er kold, hældes den på en ismaskine eller sættes på frys, hvor

den røres jævnligt for at undgå iskrystaller

Anretning:

- Læg en skefuld af cremefraichen i bunden af en tallerken

- Anret de kvarte grønne jordbær og den hvide chokolade herpå





M A N G O  V I N A I G R E  F R A
L I E  G O U R M E T

På næste side finder du en opskrift på rødbede- og rødkålssalat med Mango

Vinaigre.

Har du gået og ledt efter mirakelmidlet, som kan pifte enhver sommersalat op,

så den smager endnu mere af sommer og sol, så vil du blive rigtig glad for

denne Mango Vinaigre. Nogle af jer, kan måske genkende mærkatet fra Lie

Gourmet, som var med i juniboxen med sin uimodståelige løg confit. Lie

Gourmet har et utroligt sortiment for enhver mad connoisseur, som sætter pris

på gourmet vare fra øverste hylde. De har derfor lavet en hel serie af smags-

forstærkere, der er med til at løfte din gastronomiske kunnen i køkkenet til en

helt unik smagsoplevelse.

Mango Vinaigreen er en mango eddike med en smule frugtpulp, som er

nænsomt tilsmagt med rør sukker og stænk af vanilje for at lette den spidse

smag fra eddiken og tilføje lidt sødme. Resultatet er et skønt sammenspil mellen

det syrlige og det søde, som får det til at gå op i en højere enhed. Et par dråber

af denne gule trylledrik, kan gøre enhver sommersalat endnu mere fortryllende,

end den er i forvejen. Den kan også bruges over grøntsager, desserter, kylling,

svin eller fisk. Det er kun fantasien, som sætter grænserne for mulighederne

med denne vinaigre.





R Ø D B E D E  O G
R Ø D K Å L S S A L A T  M E D

M A N G O  V I N A I G R E

- Hæld forsigtet Mango Vinaigre i. Mængden kan justeres efter ønske

Ingredienser:

- 4 rødbeder

- 1/2 rødkål

- 50 gram svesker

- 1 æble

- 50 gram valnødder (kan erstattes af andre nødder)

- 50 gram græskarkerner

- Flagesalt og friskkværnet peber

- Mango Vinaigre efter smag

Fremgangsmåde:

- Rødbederne koges. De skal dog stadig være faste

- Riv de afkølede kogte rødbeder samt rødkålen

- Hak æbler, svesker og nødder 

- Bland alt sammen i en skål og tilsæt lidt flagesalt og friskkværnet peber





C A V I · A R T ®

Balsamico Tang perler har som citron perlen en fin skal af tang, men balsamico

perlen har en indre flydende kerne balsamico eddike fra Modena i Italien –

perlerne har en fantastisk koncentreret og intens smag af sødmefuld balsamico

og er perfekte i diverse fiskeretter og salater. Perlerne kan bruges fuldstændig

som almindelig balsamico eddike, men giver et helt andet udtryk og så smager

den fantastisk også sammen med jordbær (yes, også den syltede grønne

jordbær) – enten i en salat eller en dessert.

Cavi·art® er grundlagt af en vestjyde med stor tilknytning til den jyske muld

og er fortsat 100% familieejet. De værdier former grundlaget for hele

virksomhedens værdisæt, lokal forankring. Det hele startede med endeløse

forsøg og mange vågne nætter, og så havde Jens Møller skabt plantebaseret

caviar.

Caviaren giver en god smag i munden. I dobbelt forstand. I køkkenet bidrager

de smukke tangperler til fortællingen om, at du er kokken, der iscenesætter

måltidet, med passion for det sanselige, det nytænkende og det bæredygtige. 

Ethvert måltid bør handle om andet og mere end bare mad og mæthed. Om

at overraske, imponere og om at udnytte innovative metoder til at skabe

totaloplevelser, hvor du får lov til at bruge dine sanser på nye måder. Vi ved,

at pynt kan favne meget mere end at dekorere et måltid og gøre det visuelt

indbydende. At pynte maden er et spørgsmål om at pirre flere sanser på

samme tid. Med smag. Med præsentation. Med konsistens. Og med duft.

Med Cavi·art® er det nemt at finde inspiration til nye og udtryksfulde op-

skrifter. Netop derfor mener vi i Gastrobox, at produkterne passer godt ind i

denne måneds box. Vi synes, at perlerne er så udsøgte og spændende, at vi

ville introducere dig til to vidt forskellige smage, som kan gå til mange af de

samme retter men give vidt forskellige udtryk.

Citron Perler

Citron Tang perler har en skal af tang med en indre flydende kerne af italiensk

citronsaft – perlerne giver et friskt pift til diverse fiskeretter, salater, desserter

og drinks. De er rigtig sjove og flotte at pynte sin mad eller drinks med. Vi

kommer som sædvanlig med nogle bud på, hvordan du kan sætte de skønne

perler i  fokus i din madlavning.

Balsamico Perler





K O L D S K Å L S I S P I N D  T I L
E N  V A R M  S O M M E R  D A G

- Spis isen med det samme eller frys ned til en anden dag

Opskrift til ca. 10 ispinde

Ingredienser:

- 4 dl kondenseret mælk

- 5 dl kærnemælk

- 2-3 spsk citron perler

- Ca. 400 g god chokolade til overtræk

Fremgangsmåde:

- Bland kondenseret mælk og kærnemælk i en skål og tilsæt lidt efter lidt

halvdelen citron perlerne

- Smagen kan justeres med mere citron

- Kom cremen i ismaskinen og kør til det er cremet, næsten som softice

- Har du ikke ismaskine, kan du sætte en skål i fryseren og røre i det mindst

hver ½ time

- Fyld isen i forme og tilføj et par perler undervejs. Afslut med en ispind

- Sæt det hele i fryseren til næste dag

- Smelt chokoladen over vandbad

- Hæld op i et stort glas eller lign., så isen kan dyppes helt i chokoladen 

- Læg isene på bagepapir til chokoladen har sat sig





M R .  D I P  F R A  
S P I C E  B Y  S P I C E

På næste side finder du en opskrift på tabouleh, hvor Mr. Dip indgår.

Spice by Spice er en familievirksomhed med benene dybt placeret i den

Himmerlandske muld. Æstetikken og autenciteten har altid været i højsædet

hos Familien Klausen, når der skulle serveres et måltid mad. Der skal både

være noget for øjet og for smagsløgene. Råvarerne har altid spillet en stor

rolle hos familien. Ib Klausen er uddannet slagter og har altid haft øje for

gode råvarer og har de sidste 30 år eksperimenteret og været passioneret

omkring gastronomi og nyudvikling af klassikere i det nordiske køkken. Derfor

oplever man også både et smukt nordisk design på flaskerne, samtidig med

at der ikke er gået på kompromis med kvaliteten af produkterne. Kun det

bedste er godt nok. Enkeltheden i det visuelle og mangfoldigheden på

smagsløgene kendetegner Spice By Spice´s koncept på en meget rammende

måde.

Det er en meget lækker blanding til chips, grøntsager, fisk eller kold sauce.

Denne dip kan også blandes med olie for en oliedressing til blomkål, kartofler,

salat mm.





T A B O U L E H

Vi anbefaler at servere salaten med torsk eller sprødt stegt kylling. Du kan

med fordel også tilføje frisk forårsløg og gul peberfrugt til salaten.

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 4 dl meget fint hakket blomkål

- 2 finthakket hvidløg

- 2 dl tomattern

- 2 dl agurk i meget små tern

- 4 dl hakket hakket persille

- 1 dl hakket mynte

- 2 spsk blåbær 

- 2 spsk balsamico perler

- 2 spsk olie

- 2 tsk Mr. Dip

- Lidt olie til panden

Fremgangsmåde:

- Blomkål og hvidløg svitses på en pande med lidt olie i 3-4 min. De må ikke

tage farve

- Smag til med salt og peber og lad det køle af mens du hakker de øvrige

ingredienser i små stykker

- Bland olie og Mr. Dip til en dressing

- Mix det hele sammen og hæld dressingen over. Lad det trække en times tid

inden servering

- Pynt med blåbær og balsamico perler lige inden servering





T A K

Velbekomme.

Del gerne din oplevelse med os

Vi håber,  du bliver inspireret af denne måneds produkter og får sammen-sat

en sommersalat, som du aldrig har prøvet det før. Vi vil meget gerne se dine

resultater, så hvis du har mod på det, må du meget gerne dele dem med os.

Tag dine billeder på sociale medier med @gastroboxdk

Ønsker til indhold

Hvis du går og drømmer om et bestemt produkt i vores Gastrobox, så må du

endelig sige til. Vi er  meget nysgerrige på dine tanker og forslag til

fremtidige boxe. Du er altid velkommen til at skrive til os – ikke blot om

enkelte produkter men også hvis du kender en spændende producent, der

har et mindre eller større udvalg af fantastiske produkter.  Vi kan kontaktes

på kontakt@gastrobox.dk eller direkte via sociale medier. Nu vil vi give dig

arbejdsro til månedens indhold. Vi vil samtidig arbejde videre med næste

måneds box. Vi er allerede i fuld gang, og vi glæder os til at præsentere dig

for indholdet.




