




F O R O R D

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

I sidste måned sendte vi vores decemberbox ud med en masse lækkerier under

temaet ”jul/nytår”. Vi er stadig spritnye og hold op, hvor lærte vi meget allerede

ved første box. 

Denne box er vores anden, og denne gang er temaet noget lidt andet. Eller det

minder måske lidt om det forrige, men produkterne er en helt anden kategori.

Temaet er nemlig ”kinesisk nytår”. Det er det fordi, det kinesiske nytår falder den

25. januar i 2020. De for vesten mest kendte madlavningsstile er opdelt i det

sichuanesiske og kantonesiske køkken, som stammer fra hhv. Sichuan-provinsen

i det centrale Kina og Canton-området i Sydkina. Hvor det sichuanesiske køkken

går op i smag, går det kantonesiske køkken op i tekstur. 

Hvis du som os fire drømmer dig tilbage til friturebuffetten i Golden House

Restaurant i Greve, når du tænker på kinesisk mad, så bliver du godt nok over-

rasket, når du læser videre om de produkter, som du får med i denne gastrobox.

Det kinesiske køkken er nemlig noget helt andet.

Man kan ikke ligefrem sige, at den danske madscene er ved at flyde over med

danskproducerede, kinesiske produkter, men det er lykkedes os at finde nogle

ret spændende produkter til dig, som kan bruges netop til dét. 

Vi håber, du bliver glad for din gastrobox, som igen er fyldt til randen med

lækkerier og kærlighed til maden og omtanke for produkterne. Vi har gjort os

umage, og vi håber, at du bliver overrasket, inspireret og tilfreds.

Ideen med madklubben er også at skabe rammerne for sparring med

ligesindede i gastrouniverset. Vi er som altid interesseret i at høre dit feedback,

og 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.



D U M P L I N G S

Dumplings går langt tilbage i Kinas historie, og du skal selvfølgelig ikke snydes

for en intro til denne spise, da den er fast gæst på mange kinesiske middags-

borde under det kinesiske nytår. Dumplings bruges i hele Østen og dækker

mange varianter af samme princip, nemlig små pakker af dej med fyld af enten

fisk, kød eller grøntsager. En dumpling kan både dampes, bages, steges og

koges, så det er endnu et element, der giver plads til at eksperimentere.

Den kinesiske dumpling kaldes typisk Jiaozi, og netop denne version er

klassikeren på det kinesiske nytårsbord. Denne version bliver typisk kogt, men du

kan selv vælge at stege din dumpling for lidt ekstra sprødhed. En dumpling skal

typisk koge i 6-8 minutter og vil derefter blive serveret i suppe eller som

tilbehør med lidt soya at dyppe i.

Med den medfølgende dumplingformer, vil du kunne bruge bunden af formen

til at lave fine runde ensartede udskæringer i din dumplingdej. Udskæringerne

lægges én ad gangen på dumpling formeren, toppes med dit fyld, og til sidst

foldes og lukkes dine små pakker nemt og ensartet. 

Se et eksempel på en opskrift på næste side.





D U M P L I N G S

Dejen:

- 300 gram hvedemel blandes med en smule salt i en skål.

- Lav et hul i midten af melet og bland langsomt 150 til 160 ml vand i under               

grundig omrøring.

- Ælt dejen grundigt i 8-10 minutter til den er helt ensartet og glat.

- Lad dejen hvile i 15 minutter og ælt derefter igen i 5 minutter.

- Lad nu dejen hvile i 1 time.

- Dejen er nu klar til at rulles tyndt (1-2 mm) ud på et bord, så du kan trykke

dine cirkler af dumplingdej ud.

Fyld:

Fyldet skal altid røres grundigt sammen og bør samle sig i mindst 1 time i

køleskab, før dejen fyldes. Indholdet kan se ud som følgende:

- 300 gram hakket svinekød

- 1 tsk flydende ingefær

- 3 fed fintrevne hvidløg

- 1 finthakket forårsløg

- 1 æg

- 1 tsk salt

Hvis du damper din dumpling, må du forvente en tilberedningstid på 8-10

minutter. Hvis de skal steges, så brun dem i 1-2 minutter på en pande, tilsæt

noget vand til panden og damp dem under låg i 4 minutter.







N O R T H  F I S H  S A U C E

Montenegro Sea Food er en familieejet og -drevet virksomhed i Thyborøn, som

startede i 2015. Ejerne, Rosella og Jacob Sørensen, fik idéen til deres nordiske

fiskesauce, da de sad og så et program om fremstillingen af fiskesauce i Asien,

hvor ansjosen er hovedingrediensen. Jacob begyndte at spekulere i, om ikke

nordens ansjos, brislingen, kunne anvendes som hovedingrediens i en dansk

udgave af fiskesaucen. 

Efter adskillige forsøg med bl.a. inspiration fra YouTube videoer og research på

nettet fandt Jacob frem til en proces med et slutprodukt af skyhøj kvalitet.

Brislingen er friskfanget i et samarbejde med lokale fiskere, som fanger

brislingen om eftermiddagen, og om aftenen lander den på fabrikken, hvor

processen startes. Der bruges udelukkende brislinger, som er fanget i oktober

eller november måned. Herefter saltes den og stilles på lager. Saltningen

bremser udviklingen af bakterier, hvorefter modningsprocessen forløber i en

periode over 18 måneder. Det færdige produkt består udelukkende af fisk og

salt (dvs. uden nogen form for tilsætningsstoffer) i modsætning til produktionen

i Asien, hvor der ofte tilsættes kemikalier og anvendes høje temperaturer for at

fremskynde processen. 

Det færdige resultat er en mild fiskesauce uden en overvældende duft af fisk,

hvilket skyldes anvendelsen af brisling og den lange produktionstid. 

”Den MEGET friske råvare kan også aflæses i histaminindholdet, som nærmest

ikke kan måles i North Fish Sauce. De gængse asiatiske varianter har op mod

100 ppm eller mere (EU maks. grænse er 200 ppm)”. 

I Vesten bruger vi salt som smagsforstærker i vores madlavning. I Asien anven-

des fiskesauce gerne som smagsforstærker, hvorfor vi synes, den var oplagt at

putte i din gastrobox. Jacobs anbefaling er, at den som udgangspunkt kan anve-

ndes som smagsforstærker til alt: i sovs, fars, gryderetter og supper. Jacob vil

dog tilføje, at den ikke går godt til pandekager og havregrød, men ellers er det

kun fantasien, der sætter grænser.





D A N S K  T A N G

Bæredygtighed har aldrig været mere op i tiden, og derfor passer Dansk Tang

perfekt ind i denne Gastrobox. Dansk Tang bygger deres vækst på en

bæredygtig profil og holder til i Odsherred. Tangen høstes bæredygtigt, det vil

sige over vækstzonen, så den efterfølgende skyder ud igen. Tangen optager en

masse CO2, og så er det en CO2-negativ fødevare at spise.  På den måde er

Dansk Tang med til at fjerne kvælstof fra havet og dermed bevare biodiver-

siteten og i sidste ende skabe nogle lækre fødevarer til din hverdag. Tang er

potentielt en af de største, uudnyttede fødevareressourcer i verden, og der

findes mere end 10.000 forskellige tangarter på verdensplan, hvoraf ca. 350

findes i de danske farvande.

Tangen har en lang historie i mange køkkener i Østen, men har trods sine gode

egenskaber ikke haft sit store gennembrud i Vesten. Tang har en fantastisk

effekt til at optage næringsstoffer. Tangen behøver ikke rødder til det, ligesom vi

ser hos planter på land. Dette skyldes, at tangens celler er i direkte kontakt med

vandet. Igennem mange år har udledningen af for mange næringsstoffer

i marine områder været et politisk emne, og her spiller tang en vigtig rolle.

Tangs evne til at binde næringsstoffer hjælper midlertidigt på problemet, men

når den dør, kommer næringsstofferne tilbage i vandmiljøet eller binder sig til

havbunden. Hvis vi derimod fjerner/høster noget af denne tang, er vi med til at

mindske næringsstofindholdet i havet.

Der findes ikke mange råvarer, som har så brede anvendelsesmuligheder som

tang. Tang er en superfood, som både kan spises rå, tørret, pureret, friturestegt,

kogt, bagt og ristet.

Mange beskriver smagen af tang som ”Umami”, som på japansk betyder

velsmag, og som de fleste kender som én af de fem grundsmage sammen med

surt, bittert, salt og sødt. Tang indeholder glutaminsyre, som er dén aminosyre,

der giver umamismag.

Se mere om Dansk Tangs tørrede og friske tang, deres klimamad, tangplantagen

i Odsherred og crowdfundingkampagnen på www.dansktang.dk.





S Ø L

Tangen, som vi præsenterer i denne kasse, er Søl (Palmaria palmata) eller Dulse,

som denne tang også bliver kaldt. Søl er en rødalge og måske den mest omtalte

tang i Norden. Dette skyldes blandt andet, at den går under navnet “Havets

bacon”. Søl blev både spist af vikingerne og kelterne og har igennem tiden også

være brugt som en handelsvare på lige fod med f.eks. kød.

Havets bacon lever primært i tidevandszonen, men i nogle tilfælde helt ned til

20 meter. Et saltindhold på mellem 3 og 4% er det optimale. Søl ses ofte som

en snylterplante på stilken til fingertang. Den lever i danske farvande fra

Lillebælt og op til Skagen på Jyllands østkyst.

Søl kan både købes frisk og tørret som her. Som frisk smager Søl mildt af umami

og skaldyr med en konsistens, som er en anelse melet især om foråret. Senere

på året bliver konsistensen mere fast med et godt bid. Tørret smager det salt og

til dels af salmiak med en kraftig fiske-/havsmag. Konsistensen varierer igen alt

efter årstid, men søl høstet i foråret vil smelte helt på tungen. Søl høstet senere

på året vil derimod være knasende sprød men også lidt sej. 

At bruge søl i maden er en måde at få den efterspurgte veganske baconsmag

frem på. Ved at stege eller riste sølen gerne med lidt olie, opnås denne udsøgte

veganske baconsmag.

Søl er en skøn smagsgiver i salater, sammenkogte retter, pastaer m.m. Vi kan

godt lide at bruge sølen som bacon. Når sølen ganske kort (få sekunder) steges

af i varmt smør, får den nemlig en smag, der minder meget om baconens vel-

kendte, lækre, røgede aroma og umami smag. 

Sølen har et højt indhold af: Jern, magnesium, phosphor, zink samt af B1-, B2-,

B3-, B12-, C- og E-vitamin. Søl er også kilde til: Calcium og A-vitamin.

På næste side finder du et eksempel på en opskrift med søl.





S U P P E  Á  L A  B R Æ N D E N D E

K Æ R L I G H E D

Ingredienser:

3 store bagekartofler

4 laurbærblade

1 dl fløde

2 spsk grøntsagsbouillon – flydende og af god kvalitet

1 tsk havsalt

Peber – friskkværnet

1 dl eddike

1 dl sukker

1/2 dl vand

2 små rødløg

1/2 rødbede

20 g tørret søl

Fremgangsmåde:

- Kog kartoflerne møre i vand med laurbærblade.

- Tag laurbærbladene op. Hæld noget af kogevandet i en blender sammen med

kartoflerne.

- Blend det til en passende konsistens. Hæld det tilbage i gryden.

- Tilsæt fløde og fond, og smag til med salt og peber.

- Kog en lage af eddike, sukker og vand.

- Halver løgene og snit dem fint på langs. Kom dem i syltelagen.

- Rens rødbeden og skær den i ½ cm tykke skiver. Vend skiverne i en smule olie

og havsalt. Bag dem i en forvarmet ovn ved 200 grader til de er møre og har

fået lidt farve.

- Tør den tørrede søl i ovnen ved 50-80 grader i ca. 20 minutter, til den er helt

sprød. Selvom den er tør i forvejen, ønsker vi her at opnå den helt sprøde

konsistens.

- Varm suppen op og anret den i tallerkener med syltede rødløg, bagte

rødbeder og lidt sprød søl på toppen. Server resten af sølen ved siden af.





K Y L L I N G E  B O N E  B R O T H

Ejer og direktør af Newfood, Henrik Bakker, mente, at industrialisering af

fødevareindustrien i farten havde glemt nogle af de bedste madtraditioner.

Derfor besluttede han sig for at genoplive en fond lavet af gode råvarer og helt

fra bunden, som kunne fungere som et økologisk alternativ til de traditionelle

bouillon-produkter.

”I vores oldemors tid stod der altid en gryde med suppeben, lidt kød og urter og

simrede. Skulle man have lidt hurtig næring, tog man typisk et par skefulde fra

gryden. Den blev også brugt som suppe og sovs, til forskellige retter og som

naturlig smagsforstærker”.

Madtraditionen må siges at være blevet genoplivet med Newfoods Bone Broth,

som består af økologiske marvben samt økologiske urter og grøntsager, der

bliver langtidskogt i filtreret kildevand i minimum 18 timer. Resultatet er en klar

fond med en dyb smag af kylling og grøntsager. Processen frigør alle de gode

næringsstoffer og mineraler, som er i marvbenene, og som gør Bone Broth til en

ægte superfood.

Bone Broth er oplagt at anvende som base i supper, gryderetter og saucer, da

den tilfører en særlig kraft, som man ikke kommer i nærheden af med bouillon-

produkterne.

På næste side finder du et eksempel på en opskrift.





K Y L L I N G E  B O N E  B R O T H

Jagter du nu oplevelsen af det kinesiske køkken, så kast dig ud i en kinesisk

nudelsuppe, hvor en masse elementer fra denne måneds Gastrobox kan bringes

i spil på din kommando. Prøv f.eks denne nemme kinesisk inspirerede nudel-

suppe, der giver masser af plads til at freestyle i køkkenet undervejs:

- Skær kyllingekød i strimler og marinér f.eks. lidt soya, lidt Five Spice krydderi

og lidt flydende ingefær i 15-30 minutter.

- Hæld hele din Bone Broth i en gryde, og bring det i kog sammen med

yderligere 1-2 dl. vand.

- Tilsæt din kylling og lad det koge under låg i 15 minutter.

- Tilsæt grøntsager efter eget valg. Forårsløg og champignon er fantastiske i en

god nudelsuppe, men også gulerod og bladselleri kan være med. Lad

grøntsagerne simre i 5 minutter.

- Tilsæt nudler og lad dem koge med resten af suppen efter anvisningen på

pakken. Glasnudler kan anbefales herfra. Tilføj yderligere vand, hvis der er

behov for yderligere suppe.

- Smag det hele til med fiskesovs, flydende ingefær og kværnet timut peber.

Se mere på deres hjemmeside newfood.dk.





P L A N T E M A G E R E N

Intet Kinesisk nytår uden ingefær. Her kommer vores venner fra Plantemageren

ind i billedet. Du kender deres flydende chili, hvis du var tilmeldt vores

decemberbox. Kvalitet tåler altid en gentagelse, og derfor sidder du endnu en

gang med kvalitet i hånden.  

Med flydende ingefær undgår du at indkøbe en hel pakke ingefær til

madlavningen, selvom du kun skal bruge en brøkdel. Du risikerer, at resten af

ingefæren ender i skraldespanden, hvilket er ærgerligt for pengepungen og

miljøet.  

Med flydende ingefær fra Plantemageren skal du ikke bekymre dig om, at

indholdet  bliver for gammelt eller smagen forsvinder. Din ingefær holder sig

frisk i to år fra produktionsdatoen, åbnet eller uåbnet. Det kan lade sig gøre, da

Plantemageren bruger et gammelt husholdningstrick, hvor de blander friske

urter med økologisk eddike.  

For ca. et år siden sendte Plantemageren de første vareprøver til Tyskland. I dag

forventer de, at halvdelen af deres omsætning kommer fra Tyskland. Vi forstår

godt, hvorfor tyskerne er vilde med deres produkt, og vi ønsker dem held og

lykke på deres rejse ned igennem Europa. 

Brug din flydende ingefær til at give din wok eller suppe et asiatisk twist. Hvis

du ikke har planer om at lave en wok eller suppe i nærmeste fremtid, så kan du

bruge ingefæren til at give ny smag til noget velkendt. Prøv f.eks. at blande

flydende ingefær i din ketchup eller marinade. Det vil dine gæster eller familie

sætte stor pris på. 

Du kan finde flere flydende urter på www.plantemageren.dk.





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

For de medlemmer, der prøvede vores decemberbox, er der tale om et

glædeligt gensyn, mens de for nye medlemmer er et nyt og spændende

bekendtskab. 

Thomas og Kim har fra deres krydderihule på Fyn fået lov at levere et indblik i

nogle af Østens spændende krydderier, som fortjener langt mere opmærk-

somhed. Med deres gamle stenkværn og øje for kvalitet leverer de igen friske

krydderier, fyldt med energi og varme, og igen uden fyldemidler, smags-

forstærkere, antiklumpnings- og konserveringsmidler.

Timut peber er en højpotent udgave af sichuanpeber, (som er det vigtigste

krydderi i en kinesisk Five Spice) altså en form for storebror. Timut vokser i

Nepal og kan med garanti give anledning til snak rundt om middagsbordet.

Bare duften fra glasset giver en idé om, hvor vi er på vej hen.

Tag et enkelt bær i munden, tyg på det og lad de næste par minutter af livet,

blive en rejse ud i en smagseksplosion. Først smager bærret lidt af blomster,

henover lidt frisk koriander. Og nu bliver det vildt, for smagene ændrer sig

langsomt til at runde, citrus, grape, appelsin, lime, og så sker der det - efter et

stykke tid - at det begynder at "prikke" lidt på tungen, og munden vil løbe lidt i

vand på den fede måde.

Mulighederne med Timut er mange, så slå dig endelig løs og lær det at kende.

Prøv eksempelvis til sushi, friskkværnet henover en Nigiri med hvid fisk eller reje.

Du kan også kaste et par korn ned i en sauce baseret på hvidvin eller hønsefond

for at give den lidt kant. Har du mod på det, så kast dig ud i bagning og

desserter med lidt timut. I en lagkagebund eller en kransekage vil den give et

helt særligt twist. Det er blot at prøve sig frem, da det lille glas rækker langt.

Kim fra Mandala Organic er en stor gin-entusiast. Står det til ham, skal du også

prøve at "trække" smag fra Timut på alkohol. Tag en billigere gin og træk 6 korn

Timut i 4-6 timer, eventuelt med en spiseskefuld honning. Så har du din "egen"

Timut gin.

På næste side finder du endnu et spændende krydderi fra Mandala Organic.





K I N E S I S K  F I V E  S P I C E

Kinesisk Five Spice består af 5 ingredienser: Fennikel, cassia/kanel,

sichuanpeber, stjerneanis og nelliker. Den vigtigste er sichuanpeberet, som

stammer fra provinsen af samme navn i det centrale Kina. 

Five Spice er hjørnestenen i det kinesiske køkken og bruges i utallige retter fra

Kina, men også i resten af Østen. Den er god i saucer og god i marinader til

kylling, and, gris eller fisk. Prøv eksempelvis denne nemme opskrift på Five Spice

med and:

- Hak 3 fed hvidløg, og pres saften fra 1 citron henover.

- Hæld 1 glas (150-200 ml) hoisin sauce i en lille gryde og varm det forsigtigt

op sammen med citron og hvidløg. Hoisin sauce er en sød soyabaseret sauce,

som kan findes i de fleste supermarkeder på hylderne med Østens specialiteter.

- Imens saucen varmes op, trimmes 8 andelår. Fjerlommer, overskydende fedt

osv. skæres fra.

- Læg andelår på en bagerist med en bageplade under (husk bagepapir, da

andefedtet kommer til at dryppe fra).

- Pensl andelår med den opvarmede sauce. Herefter gnides 1 brev Five Spice

grundigt ind i andelårene.

- Andelårene ”steges” ved relativt svag varme i længere tid i ovnen. Kim fra

Mandala foretrækker 6-8 timer ved 120 grader. Smør gerne ekstra sauce og

Five Spice på undervejs.

- Inden servering skrues ovnen op til 250 grader. Det giver andelårene sprødt

skind i ca. 12-15 minutter.

Serveringstips:

Varm den overskydende hoisin sauce (også fra afdrypningen) og server den

sammen med basmatiris. Evt. også nogle soyaglaserede gulerødder med sesam

eller grillede peberfrugter. Top det hele op med korianderblade, ristede

cashewnødder eller fint snittede forårsløg.





T A K

Vi har allerede modtaget en masse kommentarer og billeder fra glade

abonnenter. Det er inspirerende at se, hvordan I bruger de udvalgte produkter

meget forskelligt. Der blev både lavet gin og tonic med tonkabønner og en

lækker is på tonkabønner og kirsebærsovs. Vi sætter meget pris på, at I tagger

os på Instagram, så vi kan se jeres resultater.

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.

Rigtig godt (kinesisk) nytår.




