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Opskrifter:





Håndtering af emballage

Dansk produceret kassefyld fremstillet af biologisk

materiale. Dette kassefyld er nyeste innovation inden for

emballage. Produktet er fremstillet af majsgranulat – et

restprodukt af majs. Dermed minimeres spild ved

produktion, og miljøet tilgodeses. Kassefyldet kan

bortskaffes i papiraffaldscontaineren, i skraldespanden

eller på kompostbunken. Kassefyldet er et økologisk

naturprodukt, som opløses når det kommer i kontakt

med vand, idet det er et nedbrydeligt materiale og kan

derfor også skylles ud.

Fremstillet af certificeret papir på dansk fabrik.

Op til 70 % genbrugspapir.

Kan bortskaffes i din papbeholder.

Vores magasin er Svanemærkecertificeret, hvilket

betyder, produktionen lever op til de strengeste

miljømæssige krav.

Magasinet er produceret på papir fra europæisk,

miljøcertficeret og bæredygtigt skovbrug. Det betyder, at

papiret ikke stammer fra ulovlig skovhugst. Papiret

kommer fra træplantager, hvor der løbende sker

genplantning, og hvor der plantes flere træer, end der

fældes. Kan bortskaffes i din papirbeholder.

Pakkefyld

Kasser

Magasin

Nedenstående finder du information og bortskaffelse af vores

emballage, samt magasin.





Så blev det sommer!
I denne måned fejrer vi sommeren, solen og grillen. 

Det er lige så sikkert, som amen i kirken, at så snart det er sommer og

sol, så trækker danskerne ud og grillen bliver tændt. I 2010 overgik

danskerne faktisk amerikanerne, målt pr. indbygger, som dem der

grillede mest. Det må vi kunne gøre igen. 

Derfor hjælper vi jer på vej til at gøre jeres grill-oplevelse endnu

bedre, og middagen til en sikker vinder. For vi kender det nok alle. Vi

har vores grill-klassikere, som vi går tilbage til igen og igen. Men med

denne måneds produkter, som vi har fundet blandt danske og svenske

producenter, og med de nye opskrifter udviklet af vores kok, Jonas

Franck, sparker vi inspiration ind i gløderne, og tilfører jeres grill-

oplevelse, lidt ekstra sødme og syre, lidt røg, lidt fedme og de gode

krydderier. 

Gastronomi er læren om den højere kogekunst, hvor madlavning

ophøjes fra et håndværk til en kunst i harmoniske og æstetiske

måltider. Med månedens Gastrobox udfordrer vi din sommers grill-

måltider. For i vores madklub, der har vi måtte erkende, at vi ikke kun

spiser for at leve, vi lever også for at spise. Og så skal det være godt.

Tak fordi, du tog endnu en tur med os på vores kulinariske rejse. Vi

sidder som altid klar til både ris og ros, og til at høre hvilke ønsker du

har, for at vi kan gøre din Gastrobox oplevelse endnu bedre. Find os

på Facebook, Instagram eller send os en mail. Vi er blot et klik væk.

Rigtig god sommer.

Nikolaj, Niclas, Thomas, Daniel, Jonas og Jacques





G R Ø N N E  T O M A T E R  F R A
S Y L T E T

Har du endnu ikke smagt en syltet grøn tomat, så er det på

tide. De syltede grønne tomater, som vi har med i

månedens box, er så nænsomt syltet, at de har bevaret den

fornemmelse af sprødhed, vi kender fra friske tomater.

Selvom de er syltet med kanel og vanilje, så er de dog

tiltænkt det salte køkken. De er produceret af udvalgte

råvarer fra de bedste danske producenter, og det hele

produceres i hånden.

De syltede grønne tomater stammer fra et jysk firma, bag

hvem vi finder Fie, der i den grad, deler vores passion for

mad. Fie startede produktionen af de syltede grøntsager, da

hun ikke selv kunne nå, at lave alle dem hun selv ønskede at

bruge i eget køkken. Og da hun ikke kunne finde dem på

hylderne i butikkerne, valgte hun at gå i køkkenet med

Rasmus Bundgaard, der var ass. restaurantchef på Michelin

restauranten Gastromé, og sammen udviklede de der, de

første fire opskrifter på syltede grøntsager, og resten er, som

man siger, historie. Siden 2017 har Fie syltet tonsvis af

friske grøntsager under det så fantastiske navn Syltet. 

Hos Gastrobox er vi pjattede med, hvad syltede grønsager

smagsmæssigt, kan bidrage til i vores køkken. Og det er

langtfra kun til en burger eller en god salat. For de syltede

grønne tomater, er så rige i smag, at de kan løfte en tatar

mad, et stykke med gravet laks eller den hjemmelavede

salsa.





J O H N N Y ´ S  O R I G I N A L
S E N A P  

Til månedens grill-tema, har vi fundet vores senneps favorit

i den svenske Johnny’s Original Senap. Den er halmgul i

farven med en lækker tyk konsistens, og så er den krydret

med kanel, for at den får den helt unikke smag.

Den dufter helt, som en klassisk sennep skal dufte. Den har

en frisk og intens smag af grønne urter, og en syre der

stråler ud i næsen, som en rigtig god sennep skal, og

smagsoplevelsen forbliver i munden i lang tid.

Johnny, der stod bag opfindelsen af Johnnys’ Original

Senap, startede I slutningen af 80'erne, som sælger af sild.

Med bilen fyldt af friske sild, kørte han fra butik til butik, for

at få sine varer ud i butikkerne. En dag besluttede Johnny

sig for, at købe en lille sennepsproduktion i sin hjemby

Söderhamn, og det var der, i hans nye lokaler, at han

udviklede vores favorit. 

Selvom det var romeren, Linius den ældre, i år 42, der

opfandt sennep ved at knuse frøene og blande dem med

vineddike, så var det Johnny, der udviklede vores favorit

smag.

Johnny’s Original Senap er en klassiker på ethvert bord, og

passer perfekt til både gode pølser og burgere, og kan

bruges i saucer, dressinger og som marinade til både kød

og fisk.





S M O K E  I T  A L L -  V A D E H A V

Har du prøvet lidt røg, når du griller? Her tænker vi hverken

Kings eller Camel, men den røgsmuld der bruges, når du

ønsker røget fugl, fisk eller svin. Hvis ikke, så har vi nu gjort

det nemt for dig. Med Smoke It All, har vi fundet den

bedste røgsmuld, der ligger i alubakker, der nemt kan

placeres direkte i grillen.

Smoke It All fremstiller røgsmuld af ovntørret kvalitetssmuld

fra FSC-mærket bøgetræ. Smulden forarbejdes på deres

eget produktionsanlæg nord for Esbjerg. Her tilsætter de et

miks af tørrede bær, frugter og krydderier, hvorefter den

færdige blanding, pakkes i alubakker og forsegles med

aromatæt folie på toppen. 

Vadehav, som vi har valgt til denne box, er fremstillet af

ovntørret bøg med løg, sennep og krydderier, der giver god

smag til dine grillretter.

Smoke It All har et tæt samarbejde med GourmetSmokers,

som er en flok grill- og madentusiaster, der tester, udvikler

og tilsmager opskrifterne til røgsmuldsblandingerne, og vi

kan kun anbefale, at du kigger forbi smokeitall.dk, hvor du

kan finde spændende opskrifter, du kan bruge året rundt.

Her finder du også en lille film, der viser, hvordan du nemt,

får det bedste resultat af din røgsmuld, uanset om du

bruger gas eller kul.

Vi har valgt den røgsmuld, der går under navnet Vadehav,

der er velegnet til røgning af fisk, fugl og svin. 

http://smokeitall.dk/




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

I sidste måneds kasse introducerede vi jer for den japanske

mayonnaise Kewpie, der især er velegnet til sushi og

japanske retter, men til en dansk grill-aften, har vi valgt en

lidt anden type mayonnaise, og med en ganske anden

smag. 

Lie Gourmets mayonnaise Aioli, er en intens og lækker

cremet mayonnaise, der har et lille fint hint af hvidløg. Den

er produceret med 100% naturlige ingredienser, og der

bruges kun æg fra fritgående høns.

Bag firmaet Lie Gourmet finder vi Caroline Lie Korsgaard,

der for år tilbage, tabte sit hjerte til Frankrig, de franske

råvarer og det franske køkkens evne til at at gøre et

hverdagskøkken til en lille gastronomisk fest. I 2014

startede hun Lie Gourmet, hvor hun sælger lækre

delikatesser, der - naturligvis - er inspireret af det franske

køkken. Mens mange har været draget af det nordiske

køkken, har Caroline Lie Korsgaard været tro mod sin

kærlighed for det franske. I dag har hun et tæt samarbejde

med en række franske producenter. 

Lie Gourmets Mayonaisse Aioli er perfekt til grillet kød og

fisk, i en sandwich eller burger og som lækker dyppelse til

dine pomfritter eller friske grøntsager. 

Kunne en pommes frites takke dig, ville den gøre det her. 





S W I N E  S H I N E  B B Q

Hvad ville en bil være uden lakering? Det samme gælder et

par gode grill-ribs. For hos en rigtig grill-entusiast, vil de

først være helt perfekte, når de har en flot skinnende

overflade. Derfor har vi valgt Swine Shine BBQ til vores

grill-box, der er en tyk god glaze, som er perfekt til et godt

stykke grill-kød, og som giver dig lækre røgnoter, den gode

smag og et skinnende blankt ydre, uden at være alt for

dominerende.

Swine Shine BBQ glazen er lavet på tomatpuré,

brandyeddike, røget salt og krydderier, blandt andet en god

røget paprika. Det er en lækker glaze, der er lavet på de

bedste råvarer.

Bag Swine Shine BBQ finder vi firmaet By Boemsen og

Sven, som vi vist roligt kan kalde en rigtig grill-entusiast. I

2005 fik han sin første kuglegrill, og som han selv beskriver

det, her ramt af en grillfeber. Det kickstartede det eventyr,

der først var en hobby, men siden er blevet en livsstil og en

virksomhed. Han startede med at eksperimentere med nye

opskrifter, som han delte på sin blog. I 2016 begyndte han

at undervise andre grillentusiaster for Weber og i 2019 tog

han skridtet fuldt ud, og blev leverandør af egne

foodprodukter til grill, her blandt andet den lækre Swine

Shine BBQ som vi har valgt til din grill-box.

Swine Shine BBQ kan bruges som glaze til dit kød eller som

BBQ sauce til dine retter. 





M E Y E R S  G A S T R I K

Vi ved det. Det kan være svært at lave en sauce, som får

dine gæster til at dåne. Det de fleste dog ikke ved er, at

udover de gode råvarer og lidt øvelse, så har den brug for

lidt af Meyers Gastrik.  

Meyers Gastrik er en karamelliseret eddikesirup, der kan

bruges til justering af sauce og sovs, for at få dem til at

smage af meget mere. Den indeholder de smagstoner, der

kan være utroligt svære at tilføre enkeltvis til maden; som

bitterhed, tøjlet sødme fra karameliseringen af sukkeret,

restsyre, frugtighed og friskhed fra eddiken. Med Gastrik

skruer du op for sødmen, bitterheden og friskheden.

Bag Gastrik står virksomheden Løgimose Meyers A/S.

Løgimose, der var kendt for Falsled Kro, deres fantastiske

vine og fødevarer på de danske butikshylder fusionerede i

2015 med Meyers A/S, bag hvem vi finder den ikoniske

Claus Meyer, der blandt andet står bag den nordiske

køkkenbevægelse og Noma, som han stiftede sammen med

René Redzepi.

Gastrik kan bruges til din sauce og sovs - prøv at tilføje en

smule til din næste sauce og smag forskellen. Du kan også

bruge den til at glasere kød, fisk eller grøntsager og den

bruges i vinaigrette, desserter og drinks. Til det har vi blot at

sige, skål og velbekomme.





B B Q  S T E A K  R U B  –
M A N D A L A  O R G A N I C

Barbecue eller BBQ som amerikanerne også kalder det, er en

klassiker i grillkøkkenet, og smagen får vi fra Mandalas krydderi

BBQ Steak Rub, der er et unikt blandingskrydderi med den rette

blanding af spidskommen, tomat, røget paprika, himalayasalt,

løg, hvidløg, rørsukker, sort peber, sort sennep, oregano og

nelliker. 

Mandalas BBQ Steak Rub krydderi giver ethvert stykke kød den

rette smag af barbecue, som vi alle kender og elsker - men løftet

til et helt nyt niveau. 

Mandala Organic er vores go-to, nå vi har brug for sparring og

viden omkring krydderier, og vi er langtfra de eneste, da flere

danske Michelinrestauranter også benytter sig af Mandala

Organic.

Kim der driver Mandala Organic, er en gæv vestjyde og

uddannet kok i det klassiske franske køkken. Inden han startede

Mandala Organic, arbejdede han som DJ i Sydamerika, har drevet

cafeér og natklubber, og så har han været køkkenchef for

Metallica. Nu er han endt som, hvad han selv betegner som en

ægte krydderinørd, der laver økologiske krydderier af den bedste

kvalitet.  

Bland krydderiet med en god stegeolie og et skvæt citronsaft, og

mariner dit kød i et par timer, inden det lægges på grillen. Det

smager himmelsk. 





K O L D  K A R T O F F E L S A L A T
M E D  J O H N N Y S  G U L  S E N N E P ,

Æ R T E S K U D  O G  L Ø V S T I K K E

Fortsættes på næste side.

Til ca. 4 personer

Kogte kartofler:

1 kg små kartofler (evt. små nye danske)

3 fed hvidløg

1 kvist rosmarin

3 stk. laurbærblade

Dressing:

250g. Creme fraiche 38%

6 spsk. Johnnys original senap

Saft fra ½ citron

Salt og peber

Ærteskud

Forårsløg

Løvstikke



K O L D  K A R T O F F E L S A L A T
M E D  J O H N N Y S  G U L  S E N N E P ,

Æ R T E S K U D  O G  L Ø V S T I K K E

Fremgangsmåde:

Kartofler koges i letsaltet vand med knuste hvidløg, rosmarin

og laurbærblade i ca. 7 minutter og lad dem herefter

trække i vandet i ca. 6 minutter således de har en smule

bid. Herefter køles de ned og deles i halve/kvarte.

Til dressingen blandes creme fraiche, Johnnys sennep, og

citronsaft. Smag til med salt og peber.

Ærteskud, forårsløg og løvstikke hakkes groft. Vend

halvdelen sammen med kartoflerne og dressingen og brug

halvdelen til pynt ovenpå salaten. 



G R I L L E T  N A K K E K O T E L E T  A F
G R I S  M E D  B B Q

Til 4 personer

4 stk. nakkekotelet med skaft 

4 fed hvidløg

4 kviste salvie

1 pose Swine Shine BBQ sauce 

Fremgangsmåde:

Nakkekoteletterne marineres i 1/3 af BBQ saucen i en time før,

de skal grilles. Hvidløgsfed knuses og drysses udover koteletterne

sammen med salvie for at afgive aroma til kødet. 

Kødet grilles ved høj varme således BBQ saucen karameliserer.

Tag kødet væk fra varmen og pensl endnu et lag BBQ sauce på.

Dette kan du gøre et par gange, indtil der ikke er mere BBQ

sauce og kødet er færdig tilberedt. Vær opmærksom på at kødet

skal have lov til at trække. En gammel tommelfingerregel lyde

“stegetid er lig med hviletid”.





G R I L L E T  A U B E R G I N E  S A L A T
M E D  M Y N T E ,  S E S A M  O G

G A S T R I K  S A U C E

Til 4 personer

2 store auberginer

3 spsk. olivenolie

1,5 dl. gastrik

2 spsk. Ristet hvid sesam

6 kviste mynte 

1 spsk. ras el hanout krydderi

Salt og peber

Fremgangsmåde:

Auberginer deles på langs i 6 lige store dele. Vende dem herefter

i olivenolie, ras el hanout, salt og peber. 

Auberginerne grilles på grillen, indtil de får mørke grillstriber og

falder en smule sammen. Når de er færdig tilberedt, vendes de

sammen med gastrikken og ristet sesam. 

Anret herefter i et fad eller en tallerken og drys med grofthakket

mynte. 
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B U R R A T A  P Å  G R I L L E T  B R Ø D
M E D  S Y L T E D E  G R Ø N N E

T O M A T E R ,  L I M E ,
O L I V E N O L I E  O G  K O R I A N D E R

Til 4 personer

4 tykke skiver surdejsbrød

4 spsk. olivenolie (gerne Romanico fra tidl. Gastrobox)

1 fed hvidløg

1 lime

1 glas grønne tomater fra Syltet

2 medium str. burratta (straciatella kan også bruges)

¼ bdt. koriander 

Salt og peber

 

Fremgangsmåde:

Start med at smøre en lille smule olie på brødet og grill

brødet på grillen – det må gerne få lidt mørke striber. Tag

herefter et pillet fed hvidløg og rids på brødet således, at

lidt af det friske hvidløg sætter sig på. 

Burrataen deles i 4 lige store dele og fordeles på brødene. 

De syltede tomater hakkes i grove stykker og anrettes oven

på burrataen, dryp med lidt olivenolie, revet limeskal, salt,

peber og grofthakket koriander. 





R Ø G E T  A N D E B R Y S T  M E D
B B Q  R U B  O G  R Ø G S M U L D

Til 4 personer

4 stk. andebryst

1 bk. Smoke it all røgsmuld

1 dl. gastrik

2 spsk. BBQ steak rub krydderi

Fremgangsmåde:

Start med at rense andebryster for sener og rids skindet. 

BBQ rub og gastrik blandes sammen i en skål som marinade

til andebryster, som vendes godt rundt i det. 

Tag bakken med røgsmuld og sæt i den ene side af grillen

og lad den tænde, således den begynder at ryge.

Andebrysterne lægges på grillen med skindsiden nedad

med låget på grillen og halvt åben spjæld. Grillen skal

gerne stå på 200 grader. 

Tilbered andebrysterne i ca. 8-10 minutter på skindsiden

og 2-3 minutter på kødsiden og lad dem herefter hvile. 

Andebryster kan køles ned og skæres i tynde skiver til en

salat eller blot serveres som hele bryster. 






