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1  F O R O R D

Vi håber, at I alle får en sjov oplevelse med månedens produkter. Vi håber at I

fortsat vil dele jeres tanker med os i spørgeskemaer, anmeldelser og i beskeder.

Uden jeres værdifulde feedback, kan vi ikke skabe den bedste oplevelse til jer

madelskere. 

Et kæmpe tak fra os til dig, for at vi får lov at præsentere dig for denne måneds

Gastrobox.

Trods en januar måned, som for alle mennesker har været plaget af en national

lockdown, går vi nu lysere tider i møde. Vi kommer hver dag lidt tættere på at

kunne genbesøge vores yndlingsrestaurant, og vi kan hver eneste dag nyde

nogle flere lyse minutter.

Januar måned skal ikke kun huskes som en måned, hvor restaurant-budgettet

stod uberørt hen. Januar skal også huskes som måneden, hvor Danmark fik nye

officielle kostråd. Bevares - d. 7. Januar bliver nok ikke en national mærkedag

af den grund, men alligevel skal det ikke gå Gastrobox-medlemmernes næse

forbi. 

For inkarnerede kødelskere, er Fødevarestyrelsens råd ikke gode nyheder. Til

gengæld har de opdaterede kostråd et øje på både sundheden og klimaet,

hvilket må være et plaster på såret, for alle os der nyder en god (og stor) bøf.

Overskriften på de nye kostråd er simpel - spis planterigt, varieret og ikke for

meget. Vi har taget udfordringen til os, så denne måneds tema drejer sig om

kødfrie alternativer. Med de rette ingredienser, tror vi på at man også kan skabe

fantastiske smagsoplevelser uden kød, selvom det under udarbejdelsen af

denne måneds Gastrobox, har måtte koste et gelinde rap over nallerne med en

porre, når kødvanerne sneg sig ind på kontoret. 





2  S P I C Y  P U F F  F R A  . 5 0 6
Vi er midt i en klimakrise, og ændringer er mere nødvendige end nogensinde.

Ingen kan se passivt til. Vi er alle nødt til at ændre den måde, vi lever på, og

hvad vi lever af.

Garnish for Greens tilbyder et raffineret boost til plantebaserede retter. Dette er

en helt ny produktserie, der er udviklet til at give grøntsager af alle sorter flere

smagsnuancer, mere knas og en meget speciel smuk præsentation. Det er her

for at hjælpe forbrugerne med at skære ned på kød og spise flere planter:

noget, som mange af os ønsker, men som vi har svært ved i vores hverdag.

Hvert produkt i serien er omhyggeligt sammensat af 8 til 10 forskellige

ingredienser. Hver ingrediens spiller en aktiv rolle i at skabe en kompleks

smagsoplevelse, hvilket gør blandingen til en smuk og delikat tilføjelse til

retterne. Ingredienserne behandles med metoder som dehydrering og gæring

for at frembringe de rigtige smagsoplevelser. Som med alle nordiske

gourmetkokkerier er indholdet og produktionen avanceret og kompliceret, men

alligevel enkel og smuk at bruge derhjemme.

Spicy Puff giver crunch og et krydret spark til dampede grøntsager som

forårsløg og pak choy eller forbedrer gryderetter, cremede supper eller bare en

simpel kartoffelret.

God appetit!





 3  P L A N T E H A K K E T  F R A
P L A N T  M A T E

Organic Plant Protein som står bag Plant Mate er en mission med en

virksomhed, mere end en virksomhed med en mission. Derfor har de skabt

Plant Mate, som vil bidrage til, at vi alle spiser mere plantemad. Hos Organic

Plant Protein mener de, at det gerne må være nemt at lave en mangfoldighed

af retter, der bidrager til at hjælpe vores klode og vores sundhed ved at spise

mindre kød og samtidig have en god smag i munden! Derfor har vi i Gastrobox

valgt, at lægge produktet Plante Hakket i denne måneds Gastrobox.

Plant Mate tilbyder de første plante-baserede protein produkter, der både er

økologiske, sojafrie, allergenfrie og fremstillet uden brug af isolater – det vil sige

helt uden kemiske hjælpemidler. Råvarerne er ærter og hestebønner. I

øjeblikket kommer bælgplanterne fra Norden og de Baltiske lande, men om få

år forventes det, at de alle er fra danske økologiske landbrug.

Plante Hakket er måske verdens mest klimavenlige ”kødanalog”. Ved at anvende

økologisk dyrkede råvarer og en produktionsproces med lavt energiforbrug samt

en holdbarhed på 2 år – resulterer det i et meget klimavenligt og bæredygtigt

produkt. Det er ikke nok at tænke på CO2. Vores og ungernes fremtid er helt

afhængig af jordens frugtbarhed og en høj biodiversitet.

Plant Mate Hakket og deres øvrige produktvarianter, er tørre produkter. Når de

er opblødte i bouillon, øl, vin, rødbedesaft, vand eller anden væske, vil de have

et proteinindhold på samme niveau som kød. Desuden et højt fiberindhold til

god gavn for maven!

Der er mange muligheder for anvendelse. Når Plante Hakket er opblødt, kan det

spises. Hvis det er opblødt i vand med lidt salt, er smagen tæt på neutral.

Smagen skal tilføres via f.eks. krydderi i opblødningsvæsken eller via en

marinade eller via en simresauce.

På www.plantmate.dk er der opskrifter og vejledninger. Hvis du opfinder en ny

opskrift eller en ny idé til anvendelse, vil de meget gerne høre fra dig. Så

afprøver de dine forslag og sætter den på deres hjemmeside med navns

nævnelse, hvis du er med på det. Tag også gerne et par billeder af din ret eller

af den sammenhæng du spiser den i.





 4  H I M A L A Y A  S A L T  F R A
P A Z I L

Du kan læse mere om Tobias og Pazil på www.pazil.eu og Instagram @pazil.eu

Tobias har en kæmpe passion for god smag og gode råvarer. Det var

baggrunden for at starte Pazil.eu, som han er stifter af. Tobias ville have, at

andre også skulle kunne få de samme kvalitets krydderier, uden at skulle gå på

kompromis med kvalitet, holdbarhed mv. og pris. Det er kun rene råvarer, som

bliver brugt i Pazils blandinger og kort sagt, så er krydderierne uden

tilsætningsstoffer og smagsforstærker. 

I denne måned præsenterer vi en speciel udgave af et element, som I alle

kender. Salt bruges som krydderi og smagsforstærker og er utrolig vigtig for

vores samlede smagsoplevelse og derfor uhyggelig vigtig i vores madlavning.

Salt er nemlig en af de kun fem grundsmage som vores smagssans kan

registrere.

Men salt bidrager med andet end den salte smag, i hvert fald når det spises i

sin rå form drysset ud over maden. Her bidrager salt nemlig også med tekstur

og konsistens og afhængig af saltets form og struktur, kan det give forskellig

smagsoplevelse. Derfor vil du også opleve en anderledes oplevelse med

Himalaya salt. De kan godt knase lidt og er længere om at opløses helt. Vi

spiser som bekendt også med øjnene, og den lyserøde Himalaya salt kan derfor

lyse op og give farve til en ellers bleg ret.

Himalaya salt bliver ikke industrielt raffineret, og består derfor af forskellige

naturlige elementer og fordi det har ligget under meget kraftigt tryk i millioner

af år, har det opnået en helt unik krystalstruktur. Det er denne specielle struktur

i krystallerne, der giver saltet de flotte farvenuancer. Himalaya salt har, med den

perfekte sammensætning af saltet som naturen har sørget for, fået en fantastisk

afrundet og nuanceret smag, perfekt til alle former for madlavning. 





 5  P I Q U A N T  H U M M U S  F R A
L I E  G O U R M E T

Velbekomme!

Delikatesser til hverdagslivet er essensen af Lie Gourmet. Det danske brand

serverer sanselige madoplevelser på glas og flasker i smukt design. Produkterne

imødekommer vores søgen efter kvalitet og autenticitet i måltidet og samværet

omkring bordet, hvilket jo er lige i Gastrobox’s ånd og forhåbentlig også jeres.

Det er hverdagslykke uden fine fornemmelser – men fuld af fransk passion. Og

når vi snakker gourmet, så er det svært ikke at inkludere det franske køkken.

For mange år siden tabte Caroline Lie Korsgaard sit hjerte til Frankrig. Til de

gode råvarer, til gastronomien i hverdagen, til la vie française. I dag er hendes

passion og sans for velsmag og æstetik omdrejningspunktet i det danske brand

Lie Gourmet, hvor inspirationen til de udsøgte delikatesser i høj grad kommer

fra det franske køkken, som det udfolder sig i hjemmene.

Caroline fortæller f.eks. ”I virkeligheden skal der ikke så meget til for at højne et

måltid. Et stænk balsamico i bolognaisen på en onsdag. Lidt vanilje sirup på

skyren eller Creme de Caramel på havregrøden om morgenen. Det behøver

hverken være kompliceret eller forbeholdt weekenden. Jeg elsker det

uhøjtidelige sydlandske forhold til madlavningen, hvor gourmet tankegangen

ikke kun hersker på de fine restauranter, men helt grundlæggende handler om

smag, omtanke og gode råvarer og er med til at skabe nærvær omkring

spisebordet”. Og det er i den grad noget, vi i Gastrobox kan identificere os selv

og vores kære medlemmer med.

Lie Gourmets sortimentet frister i dag med mere end 100 forskellige varer, der

fås i specialbutikker, og livsstilsbutikker  Forhåbentligt er det ikke sidste gang, du

stifter bekendtskab med Lie Gourmet, der er i hvert fald en god anbefaling

herfra.

I denne måned præsenterer vi et sublimt eksempel på, hvad man kan få ud af

de fantastiske kikærter. En krydret og velsmagende hummus med en lækker chili

/ harissa smag. Perfekt tilbehør til nærmest alt, om det er en dip til brød, tapas,

sandwich, salater, falafel, grøntsager, lyst kød eller fisk.





 6  S E I T A N  F R A  G R E E N
C H O I C E

I den kolde tid, er det altid en fornøjelse med en varm ret, som kan tilføres

noget styrke efter smag. Der er stor albuerum i en karry, hvad angår valg af

ingredienser og tilsmagning. Så lås dig ikke for fast på forholdende og

ingredienserne, men brug muligheden for at lav en god seitan karry, som DU vil

have den. (Se opskrift på næste sider).

Green Choice Organic Seitan Natural er et vegansk alternativ til kød udvundet

fra hvede (gluten). Det er rigt på protein, smager dejligt, og så er det nemt at

bruge. Steg seitan let på en pande, og smag evt. til med krydderier. Kan

anvendes i alt fra gryderetter til wraps, som fyld i supper og sammen med

grøntsager over ris, pasta eller kartofler.

Planteprotein er mindre belastende for miljøet

Alle kan med fordel udskifte kødet med planteprotein en dag eller to om ugen.

Dels belastes miljøet væsentligt mindre, når vi dyrker frugt og grønt, end det

gør, når vi holder kvæg. Dels er det godt for kroppen, når vi spiser varieret og

får flest muligt forskellige naturlige madvarer. Og så har vores

fordøjelsessystem godt af en pause fra kød, der er svært fordøjeligt, og derfor

ligger længere i vores tarmsystem.

Hvordan tilbereder jeg seitan?

Seitan kaldes sommetider hvedekød. Det skyldes produktets høje indhold af

protein, der gør det til et perfekt alternativ til kød. Konsistensen minder også en

hel del om kød, og produktet kan både koges, steges, frituresteges og bages.

Seitan er et japansk ord, der henviser til hvede, der har været kogt i soja, og

ofte smager det netop dejligt at krydre produktet eller tilberede det i en dejlig

sovs, da seitan i sig selv har en ret mild smag.

Seitan – når du skal være mæt på planter.

Seitan er rig på proteiner og komplekse kulhydrater, hvilket giver en dejlig

mæthedsfornemmelse. Seitan har længe været brugt i både asiatiske og

mellemøstlige køkkener. Tilbered din seitan i lækre marinader, inden du steger

den let på panden, eller kog den sammen med en dejlig krydret sovs. Du kan

også lave pølser eller shawarma af seitan, og en del veganere og vegetarer

bruger seitan i stedet for and til jul. Det er kun fantasien, der sætter grænser.





Rens tomater, gulerødder og røde peberfrugter, halvér dem og fjern kernerne

fra de røde peberfrugter. Pil løg og hvidløg og skær dem i kvarte. Saml det i et

ildfast fad med krydderierne og sæt i ovnen i 1 time. Rør det rundt indimellem,

så det ikke brænder på. Tilsæt 2-3 dl bouillon og blend til suppen har den

ønskede konsistens. Blend indholdet i basilikumsolien så den kan dryppes ved

servering. Smag til med salt, peber og drys med Spicy Puff.

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 1 kg tomater

- 3 røde peberfrugter

- 150 g gulerødder

- 1 løg

- 2 hvidløg

- 1 dl olivenolie

- 8 basilikum blade

- 1 tsk tørret oregano

- 1 chili eller en spsk Serano Chili fra januar kassen

- ½ liter grøntsagsbouillon

- 1½ tsk himalaya salt

- 1 tsk honning

- friskkværnet peber

- 4 spsk Spicy Puff og creme fraiche til servering

Basilikumsolie: 

- 1 bdt friske basilikumblade

- 1 dl olivenolie

- 1 strejf salt

- 1-1½ hvidløg

Fremgangsmåde:

 7  T O M A T S U P P E  M E D
S P I C Y  P U F F





8  P L A N T E  F R I K A D E L L E R
Opskrift til  4 personer

Ingredienser:

- En pose Plant Mate Plantehakket

- 3 - 3½ dl vand

- 1dl havregryn

- 3 spsk æbleeddike

- 1 spsk loppefrøskaller

- 1 spsk salt

- 1 løg

- 1 spsk paprika

- 1 spsk grøntsags bouillon pulver

- 1 tsk timian

- 1 tsk spidskommen, knust

- 1/4 dl olie

- Hummus

Du kan også tilsætte chili, allehånde eller andre krydderier hvis du vil have den

mere spicy.

Fremgangsmåde:

Bland Plant Mate Plantehakket med vand, eddike og havregryn. Tilsæt øvrige

tørre ingredienser (alt ekskl. olien). Vent til at alt væske er optaget ca. 10 min.

Tilsæt olien og blend let blandingen i en foodprocessor eller stavblender, så der

dannes en klistret fars. Form frikadeller og steg på panden i fedtstof. Kan steges

med det samme, men hviletid på minimum 30 min inden formning anbefales.

Servér hummus til.

Et lille tip til stegningen, er at plante frikadellerne skal typisk have lidt lavere

varme end når du plejer at give dine frikadeller.





9  R Ø D  K A R R Y  M E D
S E I T A N

I en anden stegepande opvarmes 1 spsk olie. Tilsæt seitan (uden væske),

peberfrugter, gulerødder og et stænk sojasovs og omrør, indtil de er møre. Saml

tilsidst de 2 panders indhold og server over ris eller nudler.

Opskrift til 2 personer

Ingredienser:

- 1 glas seitan 

- 1 dåse kokosmælk

- 2 spsk rød karrypasta

- Kokosolie (eller olivenolie)

- 1 hakket løg

- 3 gulerødder i strimler

- 2 fed hakket hvidløg

- 2 tsk hakket ingefær

- 2 rød peberfrugt

- 3 thailandske basilikumblade (kan erstattes af basilikum)

- Riseddike (eller almindelig eddike) efter smag

- Chilisovs (valgfrit efter smag)

- Soyasovs (valgfrit efter smag)

- Tørrede chili eller knust rød karry (valgfrit efter smag)

- Spicy Puff efter smag

Fremgangsmåde:

Varm 1 spsk kokosolie (eller olivenolie) over medium varme i en stor

sauteringspande og tilsæt løg. Tilsæt derefter hvidløg, ingefær og

basilikumblade og varm godt igennem. Lad det simre indtil det er let brunet.

Tilsæt rød karrypasta og rør med de andre ingredienser, indtil der dannes en

tyk blanding. Tilsæt ekstra olie, hvis det er nødvendigt.

Tilsæt kokosmælk og rør grundigt, indtil mælken ikke længere er hvid. Tilsæt

derefter et stænk sojasovs og rør igen. Tilsæt chilipasta og/eller tørret chili for

at gøre fadet krydret (valgfrit). Lad koge i 10 min.





1 0  B O L O G N E S E  M E D
P L A N T  M A T E

 

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- En pose Plant Mate plantehakket

- ½ dl olivenolie

- 100 g løg i tern

- 3-4 fed hvidløg hakket

- 250 g champignon i skiver

- 175 g. gulerødder i skiver

- 75 g bladselleri hakket

- 50 g rødbede i tern

- 6 dl vand 

- 3,5 dl tomat (passata)

- 0,15 dl æblecidereddike

- 20 g kapers

- 1½ tsk Himalaya salt

- 1 knivspids muskatnød

- 1 tsk paprika

- 1 tsk oregano

- 1 tsk basilikum

- ½ tsk rørsukker

Fremgangsmåde:

Løg og hvidløg brunes i olivenolie under låg. Champignons, rødbede, tomat,

vand, salt, kapers og krydderierne tilsættes, og der omrøres hyppigt. Lad det

simrer i 10 min.

Gulerod, bladselleri, og æblecidereddike tilsættes og lad retten simre i

yderligere 10-20 min. Saucen er også velegnet til lasagne.
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Blend suppen i den ønskede konsistens og smag til med salt, peber, eddike og

citronsaft. Pynt nu suppen med Spicy Puff lige inden servering og giv den gerne

nogle flotte farver med noget mildt bladgrønt. Det kan være mikrogrønt, hvis

du var med i november måneds Gastrobox, eller du kan pynte med noget

skovsyre eller lignende.

Opskrift til 4 personer

Det er den perfekte tid på året til en jordskokkesuppe, så hold dig ikke tilbage.

Man er tit vældig fristet til at pynte sin jordskokkesuppe med ristet bacon, men

prøv denne gang at erstat baconen med Spicy Puff. 

Ingredienser:

- 300 gram jordskokker

- 250 gram løg

- 250 gram kartofler

- 2 spsk. olivenolie

- 1 liter grøntsags bouillon

- 2.5 dl. piskefløde 

- Lidt citronsaft

- Lidt eddike

- Groft Himalaya salt

- Friskkværnet peber

- Spicy Puff efter smag

Fremgangsmåde:

Skræl jordskokker og kartofler og skær dem i grove stykker. Pil løget og skær i

grove tern.

Rist alle grøntsagerne godt af i olivenolie i en gryde og tilsæt bouillon.

Lad det simre i 20 minutter og tilsæt piskefløde. Lad det simre yderligere 5

minutter til alt er mørt.





1 2  W R A P S  M E D  S E I T A N
O G  H U M M U S

Pak dine tortillas ud, kom hummus på, og top dem nu med blomkål, avokado,

feldsalat og Seitan. Rul og server, eller pak dem i madpakken.

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 4 tortillas 

- 250g Seitan 

- 1,5 dl sojasauce

- 1 spsk. flydende honning

- 3 cm frisk ingefær

- Sesamfrøolie til stegning

- 2 avokadoer

- ½ blomkålshoved

- 2 håndfulde feldsalat

- Piquant Hummus 

Fremgangsmåde

Skær seitan i mundrette bidder. Bland det meste af sojaen (hold lidt tilbage til

dressingen) med honningen, og riv ingefæren fint ned i blandingen. Vend

seitan heri, og lad trække i minimum 10 minutter, gerne længere. Varm en

pande op, og steg seitan med sesamfrøolie og marinaden, og stil til side.

Skær blomkål og avokado i fine skiver, og skyl feldsalaten.





1 3  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 udgaver af jeres streetfood versioner. Rigtig mange af jer var meget

tilfredse med sidste måneds indhold, og det er vi virkelig glade for. 

Denne måned har vi fejret de kødfrie alternativer og puttet en masse grønsager

i vores opskrifter. Vi glæder os til at se, hvor denne måneds Gastrobox tager jer

hen og hvad i synes om den. I er som altid velkommen til at lægge jeres ret op

og tagge os i den på de sociale medier.

Vi har store planer for Gastroboxs videre udvikling, og vil snart præsentere

vores nye tiltag, ideer og samarbejderspartnere. I vil få muligheden for at

præge retningen af Gastrobox, så hold øje i jeres inbox og vær med til at give

dit syn på, hvordan vores fælles madklub skal udvikle sig.

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.




