




F O R O R D

Tak for det feedback vi har fået igennem spørgeskemaer, anmeldelser på Face-

book og direkte henvendelser. Det betyder meget og gør, at vi kan forbedre os.

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

I sidste måneds Gastrobox introducerede vi vores medlemmer for en række

danske produkter med et asiatisk tvist. Temaet var bygget op omkring det

kinesiske nytår, og rammerne for et festmåltid var sat med spændende pro-

dukter fra nogle danske ildsjæle! 

Denne måneds Gastrobox var oprindelig planlagt til at ligge i januar, men blev

udskudt til februar. Det valgte vi at gøre, da Thomas fra Gastrobox ganske

nævenyttigt spurgte, om vi andre troede, at vores medlemmer var en del af dét

segment, som anser brød og pasta for det rene gift i januar måned. Vi blev

hurtigt enige om, at vi simpelthen ikke turde tage chancen og sende en box

fuld af fristelser, hvis bare ét eneste af vores medlemmer ville føle afmagt over,

at vi forsøgte at lokke i fordærv med månedens ufatteligt lækre tema. Når det

så er sagt, håber vi, at du synes om indholdet i denne måneds box.

Månedens tema er nemlig ”pasta”, og vi må bare sige, at det har været en

kæmpe fornøjelse at finde produkterne til jer. Det danske marked for niche-

produkter leveres af producenter, som brænder for det, de laver, og det kan

mærkes.

Måske er du allerede velbevandret i dette tema, men vi er sikre på, at vi har

fundet nogle spændende produkter, som kan overraske og udfordre dig i køk-

kenet. 

Idéen med madklubben er også at skabe rammerne for sparring med lige-

sindede i det gastronomiske univers. Vi er som altid interesseret i at høre dit

feedback, og vi vil gerne åbne dialogen med medlemmerne fra start, så du kan

være med til at påvirke retningen og gøre madklubben til mere end bare en

madklub. 





T U N  F R A  G R Ø N D A L S

Opskriften fortsætter på næste side.

Martin, der har stiftet Grøndals, har en stor passion for bæredygtighed og

fødevarer af højkvalitet. Med et dansk forbrug på mere end 50 mio. dåser

tunfisk om året, er der rigelig forskel at gøre, hvis kvaliteten og bære-

dygtigheden kan løftes på denne velkendte spise. Martin har sammen med

Santa Carina på Azorerne, lavet en velsmagende tunfilet med fennikelfrø og

olivenolie. Med høj kvalitet og nye smage, synes vi, at dette produkt kan give et

nyt syn på fiskekonserves. Tunen er fanget med line, for at sikre skånsom fangst

og minimering af bifangst. Tunen er en skipjack-tun fra Atlanterhavet, som er

den mest bæredygtige tunfisk der kan fanges. Olivenolien og fennikelfrøene er

lokalt fra Azorerne og alle de gode råvarer svømmer rundt i en BPA-fri dåse.

Brug tunen hvor du ellers ville bruge tun eller prøv den i denne skønne pasta-

ret. Frokost beregnet til 4 personer.

Ingredienser: 

- 3 majskolber eller 1 dåse søde majs

- 400 g tørret pasta af høj kvalitet– gerne fussili 

- 1 stort løg

- 2 fed hvidløg

- 3 stænger blegselleri

- 2 gulerødder

- 1 rød peberfrugt

- 70 g tomatpure

- 600-800 g tomatpassata (tomatpassata er purreret tomat, som typisk kan

findes på glas i dit supermarked)

- 1 spsk rørsukker

- 1 spsk tørret timian

- 1 spsk tørret oregano

- Salt og peber 

- En dåse tun fra Grøndals





Opskriften er udviklet af Christina fra eatmyheartoutcph.

Fremgangsmåde:

- Gør majskolber klar og kog dem i letsaltet vand i 8 minutter. Stil dem til side

og lad dem køle lidt af

- Kog pasta i rigeligt letsaltet vand til de er møre

- Snit løg og hvidløg

- Rens og hak bladselleri, gulerødder og peberfrugt

- Varm lidt olie op og tilsæt løg. Lad dem brune let ved middelvarme i ca. 10

minutter

- Tilsæt derefter hvidløg, bladselleri, gulerødder og peberfrugt. Lad det hele

varme godt igennem og tilføj evt. en smule vand undervejs og rør rundt, så

grøntsagerne ikke brænder på

- Tilsæt tomatpure og lad det brænde lidt af i gryden før 6-800 gram

tomatpassata tilføjes

- Rørsukker, tørret timian, tørret oregano, salt og peber kommes i gryden og

det hele simrer ved svag varme i ca. 15 minutter

- Skær majsene af majskolberne

- Til sidst kommes tunstykkerne, majs og frisk basilikum i saucen og den varmes

let–  det skal ikke koge

- Hæld pastaerne i saucen og tilføj evt. lidt kogevand, hvis saucen er blevet lidt

tyk

Anret gerne med friske basilikumblade og evt. lidt parmesan.





L E H N S G A A R D

Rapsfrø til Lehnsgaard rapskimolie kommer fra udvalgte bornholmske

landmænd. Hans og Henrik er selv ude i alle markerne ved blomstring og i

midten af juli lige før høst. Her beslutter de om kvaliteten, i hver enkelt mark, er

høj nok til bornholmsk rapsolie af rapsens kim. En nænsom behandling af

rapsfrøene helt fra modtagelsen til de forlader oliemøllen som olie er

altafgørende for den høje kvalitet og den gode smag. Frøene renses to gange

før de afskalles og efterfølgende presses. Herefter opbevares olien i

bundfældningstanke, inden den filtreres. Det sikrer, at kun den reneste og

fineste koldpressede rapsolie af rapsens kim kommer i Lehnsgaard flaskerne.

Lehnsgaard er en af Bornholms smukkeste og ældste gårde. Hans Hansen købte

Lehnsgaard i 1983 og efter 20 år som landmand var lysten og interessen til at

videreudvikle på en råvare dyrket i landbruget så stor, at han i 2003 købte

oliemøllen i Aakirkeby og startede dermed Lehnsgaard Rapsolie. Hans Hansen

har i dag en medejer Henrik Kai Hansen. Sammen danner de parløb for at

videregive håndværket omkring produktion af olie og sennep til næste

generation.

Lehnsgaard har i mange år haft stor fokus på at blive CO2-neutrale. Målet er at

blive 100% Co2-neutral allerede her i 2020 og de har pt. en ekstern

ingeniørvirksomhed til at gennemregne deres CO2-regnskab. De er meget tæt

på målet og håber at kunne fortælle mere efter sommerferien. Allerede nu

har Lehnsgaard en 100% CO2-neutral varmeforsyning og det er noget, som de,

forståeligt nok, er meget stolte af. De har flere tiltag i gang for at få deres store

ønske om at få dækket de sidste 30% af deres elektricitet af vedvarende energi.

Omkring 70% af strømforbruget dækkes af 300 stk. solceller (60 kW) på taget.

Desuden fokuserer Lehnsgaard på cirkulær økonomi og støtter op om

Bornholms Regionskommunes ”Bright Green Island” strategi, hvor de aktivt

deltager i relevante projekter.

Bornholmsk rapsolie er en vegetabilsk olie som udvindes af rapsfrø

fra rapsplanten. Rapskimsolien fra Lehnsgaard er ikke lige som den rapsolie du

kender fra daglivarekæderne. Måske tænker man ikke lige over, at der

står rapskimsolie på Lehnsgaardflasken, men ordet kim er faktisk grundlaget for,

at rapsolien fra Lehnsgaard er blevet et af de mest kendte gourmetprodukter

fra Bornholm. Men ordet er samtidig også en væsentlig faktor bag det lave

CO2-udslip.





B A S I L I K U M
R A P S K I M S O L I E

Læs meget mere om den sunde koldpressede rapskimolie fra Lehnsgaard

Bornholms Oliemølle på deres hjemmeside www.lehnsgaard.dk

Lehnsgaard producerer som de eneste i Danmark, rapsolie af rapsens kim.

Koldpresset rapsolie af raps-kim fra Lehnsgaard Bornholms Oliemølle er en

oplevelse og er svaret på ”Nordens olivenolie”. En jomfruelig olie som fortjener

meget større opmærksomhed i de danske køkkener. Koldpresset rapskimolie

har, i modsætning til andre olier, et naturligt højt indhold af omega 3-fedtsyrer

og et lavt indhold af mættet fedt. Balancen mellem omega 3-fedtsyrer og

omega 6-fedtsyrer gør olien til en af de mest sunde madolier på markedet.

Rapskimolie er også en af de få planteolier, der indeholder omega 3-fedtsyrer,

som vi normalt har svært ved at få fat i, og som kroppen ikke selv kan danne.

Afskalningen af de sorte frøkapsler sikrer dels, at oliens indhold af vitaminer og

næringsstoffer bevares intakt, samt at olien får en fin afrundet, nøddeagtig,

blød og mild smag. Afskaller man ikke rapsfrøene, så vil rapsolien have en

tendens til få en let bitter eftersmag. Hovedparten af den rapsolie, der er til salg

i Danmark, er produceret af rapsfrø, som ikke er afskallede. Samtidig er

Lehnsgaard rapskimolie koldpresset. Den skånsomme presning bevarer igen

langt flere vitaminer og antioxidanter. Det giver et lidt mindre udbytte, men en

langt bedre kvalitet. Koldpresset rapskimolie indeholder kun syv procent af de

“farlige” mættede fedtsyrer. Olivenolien indeholder f.eks. dobbelt så meget

mættet fedt.

Basilikum rapskimolien bruges primært sammen med pasta. Som et eksempel

kan nævnes at flere køkkener i daginstitutioner bruger basilikum rapskimolien i

pastasalater, for at give både smag og farve. Andre bruger den til at bage med

i primært madbrød og den er altid god til at hælde ud over en

tomat/mozzarella salat. Ønsker man sig en anderledes mayonnaise, er den

også rigtig god som oliedel i en hjemmerørt mayonnaise.





H J E M M E L A V E T  R A V I O L I
M E D  G O R G O N Z O L A

S A U C E

Opskriften fortsætter på næste side.

Ingredienser:

Ravioli pasta

- 400 g durummel

- 4 æg, str. l

- 1 spsk basilikumolie

- 1 nip salt 

Svampe og ricottafyld

- 30 g svampe, tørrede, fx karljohan og kantarel

- 250 g ricotta

- 1 håndfuld bredbladet persille, finthakket

- 1 fed hvidløg, presset

- 1/2 tsk salt

Gorgonzolasauce

- 50 g bacon, i skiver (undlades hvis vegetar)

- 170 g gorgonzola

- 1/2 løg, finthakket

- 2 dl piskefløde

Fremgangsmåde:

Ravioli pasta

- Mel og salt sigtes ned i en skål

- Lav en fordybning i midten af melet og kom æg og olivenolie deri

- Med en gaffel røres rundt i æggene, som langsomt tager mere og mere mel

ind, til det bliver en smidig dej som æltes godt til den er helt glat og smidig

- Sættes på køl i minimum en time eller til dagen efter

- Når raviolien skal samles, så rulles dejen tyndt ud på et meldrysset bord, med

en kagerulle eller pastarulle

- Tryk dine ravioli ud i cirkler med din dumplingsformer fra januarboxen, hvis

du var medlem her.





Fyld til ravioli

- Svampene udblødes i vand efter anvisning på pakken, vandet hældes fra og

de duppes tørre

- Hak svampe og persille fint og bland med presset hvidløg

- Rør sammen med ricotta og en lille smule salt

- Fyld raviolierne

- På hver cirkel pasta kommer du en lille klat fyld. Ikke ret meget, for de skal

kunne lukkes godt

- Foldes på midten, tryk dem sammen langs kanten og derefter trykkes med en

gaffel et fint mønster – det gør også lige det sidste, for at de lukkes ordentligt

- Koges i 3 1/2 minut i en stor gryde med kogende vand tilsat en spiseskefuld

olivenolie og et drys salt

Gorgonzolasauce

- Steg bacon sprød på panden (vegetarversion: bag SØL med lidt olie i ovnen i

20 min. på 175 grader varmluft)

- Tilsæt løg som steges gyldne og bløde

- Kom fløden og gorgonzolaen i en gryde og varm op for medium varme – det

skal ikke koge

- Lige før det koger skrues lidt ned for varmen

- Tilsæt den stegte bacon bacon og løg, kog op og server til ravioli med et drys

krydderurter





K E T C H U P  M E D  H A V T O R N

Derudover kan vi anbefale produktet til en god hjemmelavet burger eller i en

ristet hotdog der fortjener et tvist. 

I Silkeborg har Henrik KUDSK konditorforretningen Le Gateau, som bl.a. leverer

bryllupskager af højeste kvalitet. Henrik har tidligere vundet Danmarks-

mesterskabet for bagere og konditorer og samtidig været holdleder for det

danske konditorlandshold. Dermed er der ingen tvivl om, at Henrik ved hvad

han laver. Desværre passer en bryllupskage ikke ned i vores Gastrobox, men det

gør produkterne fra Le Gateau’s delikatesseafdeling heldigvis. Delikatesse-

afdelingen hedder KUDSK.

KUDSK er født af smag, dufte, udtryk og kærlighed til kvalitet. KUDSK leverer

marmelade lavet af havtorn samlet ved Vesterhavet og karamelsirup, som

farmor lavede den.

I denne Gastrobox har vi vedlagt en tomatketchup, som er tilsmagt med en af

de stærke grøntsager fra den danske natur – peberrod. Derefter er tomat-

ketchuppen parfumeret med en anelse havtorn, der giver en fantastisk smags-

kombination.

Dette er ikke et sparetip til studerende, som spiser pasta med ketchup, men i et

skyldfyldt øjeblik, kan en pastaret få et gevaldigt løft med tilsmagning af sødme

fra en god ketchup.





P A S T A R I G E T

Pastariget har mange forskellige varianter af pasta og pesto. I denne Gastrobox

har vi udvalgt en Choko Pasta. Hvis du mener, det er et vovet valg, så skal du

ikke blive forskrækket. For Choko Pasta er en helt almindelig pasta. Der er bare

tilsat 13,3g kakaopulver i den portion, som du har modtaget. Kakoen giver

pastaen en fantastisk smag.

Pastaen i denne Gastrobox er en lille solstrålehistorie. Det særlige er, at pastaen

ikke kommer syd fra Rom, men i stedet fra markerne syd fra Svaneke. Vi er

lokaliseret på Danmarks solskinsø Bornholm. I Svaneke bor ægteparret Susanne

Bloch og Finn Harild, og de står bag Pastariget. Finn har boet på gården i over

40 år og står for landbruget, mens Susanne er tilflytter og er ansvarlig for

pastaproduktionen.

De mødte hinanden i 2006, og det var efter Susannes udsagn kærlighed ved

første blik. De flyttede sammen på Finn’s gård, og Susanne fandt ud af, at Finn

producerede hvede, spelt, rug, ølandshvede og ikke mindst durummel. Susanne

tænkte straks, at durummel kunne bruges til at lave den skønneste pasta, og

dermed var vejen banet for Pastariget, som slog dørene op i 2009.

Pastariget laver deres pasta af durummel og tilsætter friske danske økologiske

æg. Herefter blandes durummel og æg med udvalgte krydderier, inden

pastadelen kommer ud på pastabåndet, hvor den først kører igennem en

calibrator (en stor kagerulle), som ruller pastaen helt tynd. Derefter bliver

pastaen pasteuriseret og nedkølet, inden pastaen skæres i rette længde og

bredde. Til sidst bliver pastaen langsomt tørret i 18 timer ved en temperatur på

38 grader, før pastaen er klar til pakning.

Resultatet er pasta i topkvalitet, som bl.a. er vinder af Børsens fødevarerdiplom

for bedste smag og kvalitet. Nu tænker du muligvis, at tør pasta ikke er

topkvalitet, men her tager du fejl. Hvis du tager til Italien, så vil du opdage, at

supermarkederne primært sælger tør pasta. Det skyldes at tør pasta udmærker

sig ved at have et bedre bid og bedre smag. Frisk pasta er noget, Mama laver

hjemme i køkkenet.





C I T R O N  P A S T A  P E S T O

På næste side finder du en opskrift på pasta med citronkylling.

Pesto er for mange af os, noget som lynhurtigt kan pifte en pastaret op. Den

findes efterhånden i mange forskellige afskygninger. Pesto er en generisk

betegnelse for alt, der skabes ved at knuse eller mortes. Derfor bruges ordet til

flere pestoer i Italien. Den mest populære pestosauce kommer oprindeligt fra

Genoa og kaldes på italiensk: Pesto alla Genovese. Vi kender den på dansk som

basilikumspesto. Basilikumspesto er lavet på basilikum, parmigiano-Reggiano

(parmesan), pinjekerne, hvidløg og olie som blendes sammen.

Pestoen stammer oprindeligt fra Italien og forbindes også med Italien, men den

pasta pesto, som vi præsenterer for jer i denne Gastrobox bliver ikke mere

dansk. Pastarigets Citron Pasta Pesto er lavet på bornholmsk rapskimsolie fra

Lehnsgaard, som vi introducerede tidligere i magasinet, æterisk citronolie

(olieudtræk fra citronskal), citronskal, kamille og havsalt, og produktet er ud-

viklet som en naturlig smagsforstærker til Pastarigets Citron peber pasta, men

kan bruges til alle pasta varianter. En bøtte Citron Pasta Pesto passer til en pak-

ke Citron peber pasta eller en af de andre varianter, som Pastariget sælger.

Citron Pasta Pesto kan bruges alt efter ønske og mængde, men i denne

Gastrobox anbefaler vi den med Choko Pasta i retten. Find flere pestovarianter

på www.pastariget.dk og følge deres rejse på Instagram.





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

Du kan købe mere pasta på www.pastariget.dk 

Retten er til 2-3 personer.

Ingredienser:

- 2 stk. kyllingebryst

- 2 spsk Rapsolie

- 2 fed hvidløg

- 1/2 frisk chili

- 1 bdt. forårsløg

- Skallen af 1 citron og 2 spsk citronsaft

- 1/2 dl piskefløde

- 1 dl kyllingbouillon

- Salt og peber

- 1 pakke Choko Pasta fra Pastariget

- Maizena efter behov

Fremgangsmetode:

Steg kyllingebrysterne møre i olien. Lad dem blive liggende på panden, så de

holder sig varme.  

Bouillon og fløde varmes op i en gryde. Chili og hvidløg hakkes fint og tilsættes.

Citronsaft og skallen fra citronen tilsættes og saucen smages til med salt og

peber. Forårsløg skæres på langs og kommes i. Lad retten småsimre i ca. 3-5

min.  

Saucen jævnes med lidt maizena. Pastaen koges, dryppes af og blandes i

saucen. Retten portionsanrettes. Kyllingebrysterne skæres ud som en vifte og

anrettes over pastaen, pyntes med friske basilikumblade og citron. Serveres

med friskrevet parmesanost. 

 

Tip: vend choko pastaen i citron pestoen. Det giver en god smagskombination.





U M A M I  P A S T A

- Retten præsenteres på tallerkenen med de groftskårne koriander eller

krydderurter. Tilsæt salt og peber efter behov

Med flere elementer fra din Gastrobox.

Retten er til 4 personer.

Ingredienser:

- Pasta (brede pappardelle type om muligt)

- Cirka 6-8 fed sorte hvidløg, skåret i fine skiver

- 1 spsk basilikum rapskimsolie (eller andet)

- 1 tsk sesamolie

- 2 tsk fiskesauce fra Newfood eller soyasauce

- En håndfuld groftskåret koriander eller andre krydderurter

- Salt & peber

Forberedelse:

- Kog pasta og læg i en skål

- I en varm pande tilsættes olien og derefter black garlic. Lad den sorte hvidløg

riste let sprød

- Hurtigt tilættes pastaen, og det hele blandes godt sammen

- Tilsæt sesamolien og fiskesaucen. Steg igennem cirka 2 min. mere





S O R T  H V I D L Ø G

Og så behøver du i øvrigt ikke planlægge, hvornår det er okay at spise retten af

hensyn til folk omkring dig, der ellers er tvangsindlagt til en eventuel

hvidløgsånde – det får du nemlig ikke af sorte hvidløg!

De sorte hvidløg er høstet og pakket i Spanien og er 100 % økologisk! Sorte

hvidløg er egentlig almindelige hvidløg, som har været igennem en

fermenteringsproces, hvilket gør dem sorte samt ændrer smag og indhold.

Smagen bliver mere fyldig og sød, end den du kender fra almindelige hvidløg.

Sorte hvidløg har desuden undertoner af hvidløg, balsamico og lakrids, som

tilsammen giver det sin karakteristiske smag af umami. Det indeholder dobbelt

så mange antioxidanter og 7 gange så mange sygdomsbekæmpende

polyfenoler end almindelige hvidløg, hvilket angiveligt kan forkorte den

forkølelse, du eventuelt har pådraget dig henover vinteren.

Prøv en lækker pastaret med sort hvidløg:

Ingredienser:   

- Pasta, kogt

- Røget bacon skåret i tynde skiver  

- Ekstra jomfru olivenolie efter behov - spar ikke på det

- 2 til 4 skalotteløg (afhængig af størrelse), hakkes

- 5 fed sorte hvidløg (moses) i lidt varmt vand

- 2 kopper knuste tomater

- Frisk fløde

- Salt & peber

- 1/4 kop hakket bredbladet persille

- 1/2 kop revet parmesanost

Fremgangsmåde:

Over medium-lav varme, steges bacon i olivenolie i en stor stegepande.

Når den er brunet, fjernes det fra panden og skalotteløg og sort hvidløg

tilsættes. Sauter det i omkring fire minutter. Tilsæt tomater og rør langsomt

fløden i. Smag til med salt og peber, tilsæt bacon og lad retten simre i fem

minutter. Tilføj pastaen, lidt persille samt revet parmesan.





B L A C K  G A R L I C  M A Y O  O G
S A U C E

Saucen er perfekt til salatost, tofu, sushi, skaldyr, wokretter, oksekød, kylling etc.

Black garlic mayo

Ingredienser:

- 1 stort æg ved stuetemperatur (eventuelt bare æggeblommen)

- 1/4 tsk salt

- 1/4 tsk. Dijon sennep eller anden god sennep ved stuetemperatur

- 1½ tsk citronsaft ved stuetemperatur

- 1 tsk hvid eddike eller balsamico eddike

- 2 fed sorte hvidløg (mere hvis ønsket)

- 1/2 kop jomfru olivenolie, majsolie eller anden smagsneutral olie (OBS: skal

tilsættes lidt efter lidt)

Tilberedning:

- Placer æg, salt, sennep , citronsaft , eddike , sort hvidløgsfed & olien i en

krukke

- Vigtigt at alle redskaberne– krukken osv. er 100% tørre. Ellers risikerer

mayonesen at skille

- Æg, sennep, eddike, salt og hvidløg piskes sammen med stavblender. Start fra

bund og arbejd op og blend på regelmæssig i

- 20 sekunder, følg med blenderen op, men altid blend under overfladen

- Olien tilsættes lidt ad gangen og mayonnaisen piskes indtil olien er optaget i

blandingen

- Bliver mayonnasen for tyk undervejs piskes der nogle dråber eddike i

- Smag til med salt, peber & evt sennep

Black garlic sauce

Ingredienser:

- 6 fed sorte hvidløg

- 3 spsk rapsolie

- 1½ spsk vand

- 2 spsk teriyakisauce

- 1 spsk sukker

Alle ingredienserne hældes i en blender og blendes i 20 sekunder. Hældes på

glas og opbevares i køleskabet





R I V E J E R N

Denne ret er god til f.eks. et stykke dampet laks eller torsk.

I denne måned har vi lagt et praktisk rivejern i rustfrit stål med i din Gastrobox.

Dette rivejern arter sig godt til de mindre opgaver, og særligt til hårde

genstande som krydderier og nødder der skal rives fint. Hvis du var medlem af

Gastrobox i december, har du måske lidt tonkabønne tilbage i skabet, der nu

fint kan dosseres med rivejernets lille beholder.

Brug eventuelt rivejernet til denne simple pastaret med fintrevet muskatnød:

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 300 g tørret pasta af høj kvalitet

- 500 g frisk spinat

- 2 fed hvidløg

- 1 spsk smør

- Lidt olivenolie

- 1/2 friskrevet muskatnød

- 2 dl fløde

- 150 g mascarpone

- 100 g parmesanost

- Salt og peber

Fremgangsmåde:

- Kog pasta som angivet på emballagen og afdryp. Gem lidt af kogevandet

- Skyl spinaten godt og slyng den tør

- Skær hvidløg i skiver

- Varm lidt olivenolie på en pande. Tilsæt smør, hvidløg og muskatnød

- Når smørret er smeltet, tilsættes spinat. Vend godt rundt i et par minutter til

spinaten er faldet sammen

- Krydr med salt og peber

- Tilsæt 1,5-2 dl fløde og mascarpone

- Vend godt rundt, tilsæt pasta og juster konsistensen med pastavand til retten

er godt cremet

- Tilsæt parmesanost og rør godt sammen. Server straks





O N E  P O T  P A S T A

- Den færdige one pot spaghetti hældes over i et fad og pyntes med friske

basilikumsblade. Du kan også rive lidt parmesan over retten

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 400 gram spaghetti

- En god sjat olivenolie

- 2 dåser cherrytomater

- 1 løg

- 3 fed hvidløg

- 100 gram chorizo

- 5 deciliter vand

- 1 bouillonterning

- 1 teskefuld tørret oregano

- 1 lille potte basilikum

- 1 lille dusk bredbladet persille

- 1 teskefuld salt og friskkværnet peber

Fremgangsmåde:

- Find en god og tykbundet gryde frem, hvor der er plads til hele retten. En stor

stegegryde er perfekt til one pot spaghetti

- Kom de hele stænger spaghetti i gryden, og du skal altså ikke knække dem. 

 De falder sammen når du koger retten op. Kom også en god sjat olivenolie i

gryden, cirka 2-3 spiseskefulde

- Løg og hvidløg hakkes fint og kommes i gryden sammen chorizo, der skæres i

små tern

- Tilsæt også bouillon, oregano og bladene fra en lille potte basilikum. Netop

basilikum giver jo netop den helt rigtige smag til en one pot spaghetti

- Lidt persille hakkes fint og kommes også i gryden sammen med salt og

friskkværnet peber

- Kog retten op, rør rundt og læg låget på

- Lad nu din one pot spaghetti koge i cirka 15 minutter indtil spaghettien er al

dente. Altså stadig har en smule bid, for så smager pasta bedst. Rør gerne

rundt nogle gange undervejs





T A K

Velbekomme!

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. 

Forrige måneds box har udfordret mange i køkkenet, og vi har set mange

forskellige versioner af blandt andet dumplings og kyllinge bone broth. Vi

glæder os til at se, hvor denne måneds Gastrobox tager jer hen. 

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.






