




F O R O R D

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

Nu er det endelig december. Vi glæder os til at pynte op til jul, hente juletræ,

købe julegaver, finde bedstemors opskrifter frem og forberede os på en rigtig

hyggelig juleaften. I år skal der pyntes ekstra op, juletræet skal være lidt højere

og gaverne lidt større og maden, ja, den håber vi at kunne hjælpe med at gøre

lidt bedre. For er der noget, vi trænger til, så er det et afbræk fra tingenes

tilstand. Vi ser frem til juledagene, hvor vi sætter hverdagen på pause og

skubber bekymringerne til side, mens vi hygger med vores nærmeste. Det har

vi fortjent. Temaet for denne måneds kasse er derfor, naturligt nok, julen. Og

har du fx endnu ikke dyrket dine fantastiske frø, er det bare med at gøre det, så

de kan bruges til julemaden. 

Gastrobox har nu været i gang et helt år, og det her er vores 13. kasse. Vi

arbejder stadig på fuld tryk på at finde de inspirerende producenter, som vi har

i Danmark og på at forbedre konceptet. Vi er som altid glade for jeres støtte og

feedback og hører den gerne, hvis du har en god idé til, hvordan vi bliver

bedre. Og når kl. slår 00.00 nytårsnat så vid, at der et sted i Danmark blandt

fire venner bliver udbragt en skål for alle Gastrobox medlemmer, og den fine

støtte vi har modtaget. TAK!

Glædelig jul og godt nytår.





K E R N E G A A R D E N

F E J Ø  C A L V A

På Kernegaarden drives foruden økologisk frugtavl og cideri, også en Tapas

Cafe`, Gårdbutik, Bed & Breakfast, samt udlejning af ferielejligheder på gården,

som bestemt er et besøg værd. Anita og Kai er ægteparret bag Kernegaarden,

som stolt viser gården og frugtplantagen frem.

Ægteparret har i mange år produceret deres sublime cider, mens det først var i

2014-2015, at de introducerede den nyeste serie af eksklusive æbleprodukter,

kaldet “Fejø Calva”-serien efter seriens flagskib, den fadlagrede brændevin af

cideræbler fra Fejø. Serien er udviklet i perioden 2014-2015 i samarbejde med

Økologisk Landsforening, og de første produkter ramte hylderne i efteråret

2015.

Ægteparret havde hele tiden følelsen af, at de der cideræbler simpelthen havde

så meget potentiale, at Calva-serien måtte blive det næste naturlige skridt. Kai

er en mand, som altid har haft mange jern i ilden, og det har været svært at

finde plads i programmet til fuldt ud at udfolde de ting, han er rigtigt

passioneret om. Men det føles anderledes med Calva-projektet. Han kan

mærke, der er noget ved det, der fascinerer ham voldsomt, og det mener vi

også, at der er god grund til.

Hvis du er typen, der er til Calva, så bør du give Fejøs Calva et forsøg. 

Læs mere om dem på www.fejocalva.dk





F E J Ø  G A S T R I K

Fejø Gastrik laves af cider, der er produceret af frugten fra deres egen

æbleplantage på Kernegaarden. I modsætning til langt størstedelen af den

ciderproduktion, der foregår i Danmark, har Anita og Kai valgt at anvende

traditionelle franske cideræblesorter, hvilket ændrer smagen fundamentalt. De

franske cideræbler er små, syrlige og bitre, og de har en tyk skræl. Meget langt

fra de børnevenlige spiseæbler du kender men fantastiske til at give aromatisk

dybde, kompleksitet, karakter og smagsintensitet til en cider, og derfor vil du

også finde dette i denne fantastiske gastrik.

Nogle af jer kender til gastrik, fra da vi havde Meyers gastrik med i juniboxen,

hvilket var en kæmpe sucess ifølge de mange tilbagemeldingerne fra jer. Til dig

som ikke er bekendt med gastrik, så er det en karameliseret økologisk æblecider

eddike. Denne Fejø Gastrik er fremstillet af Kernegaardens økologiske æblecider,

udviklet til æblecider eddike, indkogt med karamel, og vi må bare sige, at den

simpelthen er en himmelsk smagsgiver, som du heller ikke bør undvære i dit

køkken.

Fejøs Gastrik fremstår som en intens og pirrende bittersød sirup, som kan

tilføjes i en bred palette af muligheder, hvor den ikke bare sætter prikken over

i’et, men også sætter to streger under. Det er den rene sovse magi, og vi

vurderer, at man simpelthen ikke kan holde rigtig jul uden at være i besiddelse

af en Fejø Gastrik.

Velegnet til sovs, blåskimmelost, glasering af kød eller grøntsager og kan des-

uden bruges i drinks og i dessertkøkkenet.

God fornøjelse! 





M E L L Ō W

Mellōw blev etableret i København i 2019 på et gammelt træloft. Målet var og

er stadig at fremstille chokolade af den reneste og fineste kvalitet på kun to

ingredienser bestående af omhyggeligt udvalgte kakaobønner og uraffineret

kokosblomstsukker. 

”Vores processer, produkter og målsætninger stammer fra en bæredygtig

filosofi om at arbejde med etisk kakao produktion, rene økologiske ingredienser

og bionedbrydeligt naturligt emballage. Vi udvikler vores processer fra et

videnskabeligt perspektiv i forhold til at bevare de højest mulige koncen-

trationer af antioxidanter, mineraler og vitaminer. Alle vores chokoladebarer er

håndlavet i små batches, og vi prøver altid at inspirere folk igennem gennem-

tænkte produkter, der bliver udviklet med hjælp fra lokale kunstnere og kreative

sjæle.”

Slave-fri kakao

Kakaoindustrien er længe blevet drevet af en ulige distributionskæde. Store

koncerner der holder chokoladepriserne nede med uholdbare metoder, har ført

til fattigdom iblandt kakaofarmere og til brugen af slave- samt børnearbejde.

Mellōws mål er at udbrede chokolade, der er 100% fri for slave- og børne-

arbejdere og lave en chokolade, hvor kakaobønnerne er dyrket under etiske og

bæredygtige forhold.

I Gastrobox synes vi, at både Mellōws produkt og filosofi er inspirerende. Da

december er en tid med masser af chokolade i alle afskygninger, er det oplagt,

at vi skifter det sædvanlige ud med noget nyt, selvom det også er traditionernes

tid. Mellōws chokolade er god samvittighed og kvalitet ned til sidste gram og

det vil vi gerne betale for. 

Opskrift på varm chokolade

- 30 gram chokolade

- 2 dl mælk

- 1 knivspids tonkabønne

- 1 knivspids kanel 

Blandes og varmes op under svag varme. Husk flødeskum på toppen!





G A S T R O B O X '

S O V S E M A G I

Opskrift til 8 personer.

Ingredienser:

- 3 store gulerødder

- 2 store løg

- 3 stængler blegselleri

- 2 fed hvidløg

- 5 laurbær og 5 salvieblade

- 1 kvist rosmarin

- 1 godt glas rødvin (gerne en kraftig en af slagsen)

- 1 liter vand

- 4 skiver god bacon

- 10 kyllingevinger/lår 

- Kraft fra kalkun/and/flæskesteg/gås

- 2 spsk Fejø Gastrik

- 2 stjerneanis

- Salt og friskkværnet peber

- Olivenolie

Fremgangsmåde:

- Skær grøntsagerne ud i grove stykker. Hvis du bruger kyllingelår så giv dem

et bask på benet med "ryggen" af en tung kniv

- Smid det hele i en bradepande, sammen med et stykke god bacon og tilsæt

salt/peber og olie

- Sæt det i ovnen ved 200 grader i 1,5 timer

- Hæld det i en gryde og mos det hele grundigt, så vi får smagen godt ud 

- Tilsæt så vinen og lad det koge godt ind. Så tilsætter du vand og lader det

koge godt sammen i ca. 45 minutter. Jo længere du koger det ind jo stærkere

og mørkere bliver det

- Si væsken (evt. med et klæde). Sørg for at få alt smagen med ud

På aftenen:

Skum væsken fra din flæskesteg/and mv. for fedt og tilfør grundsovsen.

Herefter smager du til med salt og peber og justerer med Fejø Gastrik og så er

din julemiddag i sikre hænder.





K A N E L S T Æ N G E R  F R A  

T I  K R Y D D E R I E R

Kanel er et af de ældste krydderier, som vi kender, og er blandt andet nævnt i

Biblen og derfor sjovt nok også en hoved krydderierne i meget af vores elskede

julemad – om det er brunkager, pebernødder, gløgg eller lignende.

Kanelstængerne fra TI Krydderier er fremstillet af tørret bark fra Cinnanomum

cassia træet fra Indonesien. Træerne tilhører laurbærfamilien og kan blive op til

18 meter høje, men de får normalt kun lov til at blive omkring tre meter høje.

Hvert andet år skæres de nemlig ned til grunden, og barken pilles af og tørres.

Mens barken tørrer, ruller det inderste af den sig sammen i ruller på cirka 2

centimeter i diameter. Efter tørring skæres de meterlange ruller ud i små

stænger, som ligner rør eller cigarer og sælges som hel kanel.

Kanelstænger indeholder cirka fire procent æteriske olier. Desuden indeholder

især cassiakanel små mængder af stoffet kumarin, der har den karakteristiske

duft, som findes i tørret hø og i tonkabønner.

Kanel anvendes i en del bagværk, dog oftest i stødt form, da det kan være

vanskeligt selv at rive og knuse barken. Vi synes alligevel, at du skal give den

forsøget, da stødt kanel mister noget af den fantastiske aroma og smag ved at

henstå. Hvis det bliver for besværligt at rive kanelstængerne så hold dig til

bruge stødt kanel i kage og dessert opskrifterne og anvend hel kanelstænger til

at krydre varme drikke som gløgg, glühwein, te og chokolade. Desuden kan

hele kanelstænger koges med i risretter og kødretter med lam eller fisk, hvor de

langsomt kan afgive smag til retten.





T O N K A B Ø N N E R  F R A

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

Flere af jer har nok ikke glemt tonkabønnen siden vi præsenterede den i vores

allerførste gastrobox. Der herskede ikke megen tvivl blandt vores mange

fantastiske medlemmer, om hvorvidt den var et hit eller ej. Personligt har

tonkabønnen vundet sig ind i vores gastrohjerter og gjort sig til en fast

ingrediens på vores køkkenhylder. Vi vurderede derfor, at vi var nødt til at have

den med i denne decemberbox til ære for både nye og gamle medlemmer.

Tonkabønnen stammer fra Mellemamerika og det nordlige Sydamerika og har

foruden madlavning været brugt gennem årene i både parfume og tobak.

Tonkabønnens duft kan minde dig om vanilje, sød mandel og muskat, og

tonkabønnen er da også kendt for sin egenskab som substitut for netop vanilje.

Den vil passe perfekt ind i december-køkkenet som en interessant og ander-

ledes smag i primært det søde køkken.

Tonkabønnen er i sig selv ret sød og vil være fantastisk i samspil med noget

syre. En gin og tonic nytårsaften vil eksempelvis få et helt særligt twist med

fintrevet tonkabønne på toppen.





E N  V A R M  J U L E -

V I N T E R R E T  M E D  L A M  

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 400 g lammekød (i tern)

- 1 spsk karry

- Frisk eller tørret chili (efter smag)

- ½ tsk stødt koriander

- 1 tsk stødt eller frisk ingefær

- 5 fed hvidløg

- 500 g rodfrugter

- 2 dl drænet yoghurt

- 2 løg

- 200 g udblødte kogte kikærter

- 4 kanelstænger fra TI Krydderier

- 1 flaske mosede tomater

- 1-2 spsk Fejø Gastrik

- Saft af 1 citron

- Evt. små naan-brød

Fremgangsmåde:

- Brun kødet af på en varm pande i lidt olie sammen med karry, chili, koriander,

ingefær og hele fed hvidløg

- Skræl rodfrugterne, pil løgene og skær det hele i store stykker

- Kom kødet, rodfrugterne, løgene, kikærterne og kanelstængerne op i et ildfast

fad med låg, overhæld med de hakkede/mosede tomater og krydr med salt,

peber og gastrik

- Kom fadet i ovnen i 3-4 timer ved 100 grader

- Smag retten til med citronsaft og gastrik og servér med drænet yoghurt og

evt. naan brød til

Velbekomme!





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

T O N K A B Ø N N E R  O G

K I R S E B Æ R  C O U L I S  

Hvis du ligesom os synes, at ris a la manden bliver lidt ensformig år efter år, så

skal du give dig i kast med en eller flere af vores tre alternative bud på en

formidable juledessert, som vil få dig og din familie til at glemme alt om den

klassiske ris a la mande.

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

Panna Cotta

- 5 dl piskefløde

- 1 dl sødmælk

- 50 g sukker

- 1 tonkabønne

- 3 husblas

- 1 øko citron, skal herfra 

Kirsebær coulis

- 2 dl Kirsebær Coulis fra Hr. Skov

- ½ husblas 

Opskriften fortsætter på næste side.





Fremgangsmåde:

Panna cotta

- Læg husblas i en lille skål med koldt vand

- Riv tonkabønnen og vend den med sukkeret

- Kom sukker, tonkabønne, piskefløde, sødmælk og citronskal i en gryde og

varm op under omrøring til kogepunktet

- Tag gryden af varmen og kram vandet fra husblas

- Rør husblas ud i tonkabønnefløden, til den er helt opløst

- Hæld tonkabønnefløden gennem en finmasket sigte i silikoneforme eller i glas

og stil på køl i mindst 3 timer (eller til dagen efter). Først derefter kan kirsebær

coulisen hældes på

Kirsebær coulis

- Kom husblas i en skål med koldt vand

- Varm kirsebærsaucen igennem til kogepunktet og vrid derefter husblas for

vand og rør det i den varme kirsebær coulis

- Lad det køle af til stuetemperatur og fordel derefter et lille lag på hver panna

cotta

- Stil på køl og lad det stå på køl mindst 3 timer mere inden servering

Tip:

Skal desserten serveres som et alternativ til risalamande – så kom evt. en

smuttet mandel i en af de julede panna cottaer.

Velbekomme!





I S  A  L A  M A N D E

Opskrift til 6 personer. 

Ingredienser:

- 3 æggehvider (evt. pasteuriserede)

- 3 æggeblommer (evt. pasteuriserede)

- 75 g sukker

- 1 tonkabønne

- 250 ml piskefløde

- 100 g marcipan

- 75 g mandler (smuttede)

- 50 g Mellow Chokolade

- Kirsebær coulis

Fremgangsmåde:

- Skær marcipan i små tern og hak Mellow chokolade og smuttede mandler

groft

- Pisk æggehvider luftige og derefter til en stiv marengs med halvdelen af

sukkeret

- Pisk fløde til flødeskum i en anden skål

- Riv tonkabønnen og bland i halvdelen af sukkeret. I en tredje skål skal du

piske æggeblommer med tonkabønnesukkeret til en lys og luftig æggesnaps

- Vend de luftige æggehvider forsigtigt i æggeblommerne og vend derefter

flødeskummet i

- Rør marcipan, mandler og chokolade i også og kom isen i en form

- Swirl et par spsk kirsebær coulis på toppen og kom den i fryseren natten over

Velbekomme!





C H E E S E C A K E  A  L A

M A N D E  I  G L A S

Opskrift til 4 personer. 

Ingredienser:

Kiksebund

- 100 g digestive kiks

- 50 g smør

Cheesecake fyld

- 2 dl piskefløde

- 200 g flødeost

- 4 spsk flormelis

- 1 tonkabønne

- 1 spsk citronsaft

- 50 g mandler

Topping

- 100 ml kirsebær coulis

Fremgangsmåde:

- Kom digestive kiksene i en frysepose og knus dem indtil du synes, de har den

ønskede konsistens

- Smelt smørret og bland det med de knuste kiks

- Fordel kikseblandingen i 4 serveringsglas og pres dem lidt sammen i bunden

- Smut mandlerne og hak dem semi-groft. De må ikke være for små

- Riv tonkabønnen og bland den med lidt flormelis

- Bland flødeost, flormelis, tonkabønnen, citronsaft og hakkede, smuttede

mandler sammen i en skål

- Pisk fløden til flødeskum

- Vend forsigtigt flødeskummen sammen med osteblandingen

- Fordel ostecremen i de 4 glas – brug evt. en sprøjtepose

- Stil glassene på køl til de skal serveres. De kan sagtens laves dagen før

Inden servering fordeler du kirsebær coulisen øverst i glassene.





K I R S E B Æ R  C O U L I S  

F R A  H R .  S K O V

Hr. Skov producerer selv, og har deres egen gourmetbutik i Blåvand, hvor de

sælger deres specialiteter og delikatesser. I sommers var Thomas fra Gastrobox

på ferie ved Vesterhavet og tog turen forbi Hr. Skovs gourmetbutik og kan

bekræfte, at det er en køretur værd. Produkterne er i topkvalitet, delikatesse

udvalget formidabelt og deres restaurant er bestemt heller ikke tosset.

Hr. Skovs produkter er af ypperste kvalitet og kan findes i en række special-

butikker rundt i det danske land samt bestilles på deres hjemmeside:

www.hrskov.dk

Holder du som os af ægte danske råvarer i din julemad, så vil du elske kirsebær

coulisen fra Hr. Skov, som udelukkende er lavet på danske kirsebær, hvor de

bruger hele bærret, som blendes helt fint. Det gør, at coulisen bliver helt

silkeblød. I deres lille produktionskøkken har de en helt speciel gryde, som

blender under tryk. Dette gør, at de formår, at bevare råvarernes farve og smag

i deres produkter. De danske kirsebær giver coulisen en dejlig frisk kirsebær-

smag. Den kan anvendes både kold og varm. Den er særligt velegnet til ris a la

mande, på skyr eller is samt opskrifterne i magasinet.




