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1  F O R O R D

Rigtig god fornøjelse!

Velkommen til 2021! 

Vi i Gastrobox håber, at du har haft en dejlig jul og et godt nytår. Personligt har

vi glædet os helt uhyggeligt meget til at springe ind i 2021 til dét, der i

skrivende stund ligner en lidt mere normal tilværelse.

Under alle omstændigheder er vi færdige med julemaden for nu og klar til at

indtage køkkenet med opskrifter, der er lidt mere street. Temaet for denne

Gastrobox er nemlig Street Food. 

Normalt havde vi siddet og glædet os til vinterferien, hvor vi skulle om på den

anden side af jordkloden og smage en masse lækkerier. Særligt gademaden har

vi personligt haft store oplevelser med! - De fleste af dem gode. 

Sådan er det desværre ikke i år, men derfor vil vi ikke snydes for street food

med masser af varme krydderier! 

Det positive er trodsalt, at det ikke kræver en imodium-kur, inden du dykker

ned i street food universet fra Gastrobox. 

Vi håber, at du har mod på at give dig i kast med nogle af opskrifterne og

prøve produkterne af.





3  T R Ø F F E L  C R E M E  M E D
V I L D E  S V A M P E  F R A  H R .

S K O V

Se opskrifter med Hr. Skovs Trøffel Creme senere i magasinet.

Da Thomas fra Gastrobox i sommer var forbi vores venner fra Hr. Skov, fik han

en god rundtur af selveste Claus (Hr. Skov) i Hr. Skovs gourmet butik. Vi fik

smagt på flere af Hr. Skovs mange lækre produkter, men der var et produkt,

som Thomas har haft svært ved at få tankerne fra. Det har været svært at vente

helt til nu, men nu er kassen kommet, hvor vi mener, at dette sublime produkt

passer ind i Gastrobox. Nu er ventetiden forbi og vi kan med glæde præsentere

dig for Hr. Skovs Trøffel Creme med vilde svampe.

 

Hr. Skov holder til i det sydvestlige Jylland hvor himmel, hav og kyst smelter

sammen i et enestående natursceneri ved Blåvand. Det er ved Vesterhavets

brusende bølger og hvide klitlandskab, at Hr. Skov, i dét han kalder ”naturens

skatkammer”, finder inspiration til nye smagsoplevelser, baseret på rene råvarer

fra naturen.

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

sælger deres specialiteter og delikatesser. Produkterne er i topkvalitet,

delikatesseudvalget er formidabelt og deres restaurant er bestemt heller ikke

tosset. Hvis du befinder dig på disse kanter, så vil vi gerne sende en varm

anbefaling i din retning om, at slå vejen forbi Hr. Skov.

Hr. Skovs produkter kan findes i en række specialbutikker rundt i det danske

land samt bestilles på deres hjemmeside: www.hrskov.dk.

Hr. Skovs Trøffel Creme med vilde svampe taler for sig selv og behøver

nærmest ikke at blive præsenteret. Hvis du kan lide mayo, trøffel og vilde

svampe, så kan du godt glæde dig til at smage på denne lækkerbisken.





 5  V E R A  M E X I C A N A

Følg med på deres rejse og udvikling af produkter. Vi kan tease med, at de

snart har chokolade på hylderne. Du kan læse meget mere på deres egen

hjemmeside www.veramexicana.com eller på deres Instagram @vera.mexicana.

For dig som var medlem i marts sidste år, så er Vera Mexicana ikke ny for dig,

men for de nyere medlemmer, så bliver Vera Mexicana formentlig din nye go-

to producent, når dine mexicanske retter skal have et ekstra pift.  

De fleste af os kender til det mexikanske køkken gennem de mange Tex-Mex

produkter, som har pryddet de danske og europæiske hylder i diverse

dagligvarekæder. For vores venner fra Vera Mexicana, Pelle og Søren, var det

kærligheden til det traditionsrige og storslåede mexicanske køkken og ønsket

om at bryde igennem jerngrebet, som Tex-Mex produkter har på den

europæiske forbruger, der gav dem idéen til at starte Vera Mexicana.

Vera Mexicanas mission er at indvie danskere i al den fortryllende mad, Mexico

har at byde på og samtidig fortælle historier om menneskene og processerne

bag. 

I samarbejde med deres tætte partnere i Mexico, producenterne og Vera

Mexicanas bæredygtige sociale profil og tilgang til madproduktion, iscenesætter

og indvier Vera Mexicana i rigtig traditionsrig mexicansk mad. 

Gennem Vera Mexicanas opdagelsesrejse i det traditionelle mexicanske køkken

og gastrounivers, har de formået at opstøve og finde højkvalitets produkter og

ingredienser hos lokale partnere i Mexico, som både udfordrer og fornyer vores

opfattelse af det mexicanske køkken. 

I det mexicanske køkken er det umuligt at undgå forskellige saucer og salsaer,

der bliver benyttet i stor stil. De findes i utallige versioner og smagsvarianter.

Vera Mexicana har et stort udvalg af autentiske saucer, og lige nu har de 4

forskellige versioner af en salsa. Vi kan garantere, at denne måneds produkter

fra Vera Mexicana ikke kan sammenlignes med noget, du har købt i

supermarkederne før. Og så passer alle ingredienserne perfekt på toppen af din

næste taco eller tortilla.





7  T O R T I L L A S  F R A  V E R A
M E X I C A N A

Tortillas er en kendt spise i det mexicanske køkken. De bruges i alle de

forskellige burritos, enchiladas, quesadillas, tacos osv. De kan fyldes efter ønske

– ofte med forskelligt kødfyld, bønner, en god salsa og det er også det vi vil

lægge op til her. 

Disse højkvalitets majstortillas er organiske, glutenfri og fulde af smag. De er et

must-have til ethvert mexicansk måltid.

Vi vil anbefale 2-3 tortilla per person og at servere forskelligt fyld i hver tortilla.

Her er et spændende bud på en fish tortilla, som vi personligt er helt pjattede

med.

 

Fish tortillas

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 600 - 800 g Kulmule

- 300 g guacamole (se evt. opskrift fra marts måned eller skriv til os for den)

- 150 g ananas Salsa Vera Mexicana eller den friske senere i magasinet.

- 300 g pico de gallo (se evt. opskrift fra marts måned eller skriv til os for den)

- ½-1 spidskål

- 2 dl chili dressing (se opskrift)

- Vild Ild Serano Chili efter smag

- 2 lime

- En lille smule koriander

Fremgangsmåde:

Krydr fisken godt med salt, peber og lime eller citron. Bag fisken på 180 grader

i 8-10 minutter til den er hvid men stadig blank i farven. Lav guacamolen, pico

de gallo, chilidressing og skær spidskålen i tynde strimler.

Varm en pande og steg tortillaen 30 sekunder på hver side.

Kreer din tortilla ved middagsbordet.

God fornøjelse!





9  A N A N A S  S A L S A  F R A
V E R A  M E X I C A N A

Ananas salsa fra Vera Mexicana er en sikker vinder til dine mexicanske retter.

Den var et kæmpe hit i vores mexikasse og vi har derfor valgt at give jer

fornøjelsen af denne ypper skønne salsa igen.

I det mexicanske køkken kan vi næppe undgå at støde på salsa. Den findes i

utallige versioner. Vi har valgt en, der er lavet på ananas. Den er lavet i Oaxaca,

Mexico, af Veras partnere Sandra og Tereza. Det er et lille kvindeledet firma i

udkanten af Oaxaca City, drevet af en kemiker og hendes datter.

Det er en regional specialitet, baseret på masser af frisk frugt smagt til med

eddike, sukker og chipotle (røget jalapeno), der giver det helt rette pift til

maden hvis man ikke er helt til habanero (endnu). En sødere, mere afrundet vej

ind i chiliens verden.

Den fungerer også utroligt fint i marinader til grill mad (spareribs, svinekød), da

den bidrager med sødme/syre/styrke i en samlet enhed. Vi anbefaler den også

til risretter, uanfægtet geografisk ophav, er den et godt match og minder lidt

om Indiens chutneyer og kan sagtens bruges til flere asiatiske street food retter.

Der er en interessant tanke om, hvordan der findes meget klare paralleller i

mellem Mexico og de dele af især Asien, som ligger på samme breddegrader.





1 1  F R I S K  A N A N A S  S A L S A

Opskrift Til 4 personer

Ingredienser:

- 300 g frisk ananas evt. mango

- 1 rødløg

- 1 håndfuld frisk mynte

- 1 fed hvidløg

- 1 hel chili (uden kerner hvis ikke du er til det stærke)

- 12 san marzano tomater eller lign.

- 2 lime

- Salt og peber

Fremgangsmåde:

Skræl ananassen og skær den i små tern. Pil rødløget og hak det fint. Hak

mynte og skær tomaterne i kvarte. Vend det hele sammen med limesaft, salt og

peber.

Hjemmelavet chili dressing

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 2 dl græsk yoghurt 10%

- 1 spsk Vild Ild Chili Serano

- 2 tsk flydende honning

- 1 spsk limesaft

- salt og peber

Fremgangsmåde:

Kom alle elementerne i en skål og rør det godt sammen. Smag til med limesaft,

salt og peber.





1 3  V I L D  I L D  C H I L I

Du finder Andreas' chilisaucer på www.vildildchilisauce.dk

Det er januar, koldt, vådt og mørkt. 

 

Vi har brug for energi og noget friskt. Vi har brug for noget, der kan sparke

2020 langt væk og samtidig få os til at smage nordiske ingredienser. Her

kommer Andreas Davidsen fra Ærø ind i billedet. 

 

Andreas har en passion for den vilde natur, vild mad, bål og chili. Det var ved

bålet, Andreas fik ideen til at lave håndlavede chilisaucer af friske, naturlige,

nordiske ingredienser.

 

Vild Ild Chilisauce kombinerer den amerikanske tradition for hot sauces med

inspirationen fra den nordiske natur. Han anvender råvarer, som er

hjemmehørende i den vilde nordiske natur: hyben, havtorn, ramsløg, brombær

osv.  

 

Vild Ild har flere chilisaucer at vælge i blandt. Alle saucer har nøje udvalgte

smagssammensætninger, tilberedningsmetoder og styrke. Nogle af saucerne

indeholder flere forskellige typer chili, således at de brænder på lige præcis den

måde, der passer bedst til saucen. De er desuden vegetabilske, glutenfri, uden

kunstig farve og tilsætningsstoffer.

Chili saucen er stærk, men har kun 2/5 på Andreas' skala, så der er ikke noget

at være bange for.

 





1 5  S E R A N O  C H I L I ,
S T I K K E L S B Æ R  &

R A M S L Ø G  

Chilisaucen er især god til pastaretter, wraps eller tapas. Den kan også bruges

som dip til chips eller grøntsagsstænger enten direkte eller rørt i creme fraiche.

Det kan også anbefales at røre den i guacamolen, humusen eller pestoen.

Vi har i denne Gastrobox valgt en chilisauce, som vi er sikre på, kan give dig lidt

varme i denne kolde tid. Saucen er inspireret af den sydamerikanske

grundsauce salsa verde, men i mindst lige så høj grad af skovene og duftene i

det tidlige forår samt de friskplukkede syrlige grønne stikkelsbær om

sommeren. 

 

Chilisaucen indeholder: Serrano chili, æblejuice, limesaft, æblecidereddike, løg,

stikkelsbær, grøn peberfrugt, hvidløg, honning, salt, ramsløg.

 

Chilisaucen smager af søde og syrlige stikkelsbær, som giver et godt modspil til

den grønne peberfrugt og serrano chilien, som er storebror til den velkendte

jalapeno. Det giver tilsammen en aromatisk og fyldig chilisauce med jordnær

smag af ramsløg.

 





1 7  S T R E E T  S T E A K
S A N D W I C H

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

Steaken

- 500 g oksenyretapper eller flanksteak

- 1 tsk piment d'Espelette (købes i specialbutikker)

- Salt og friskkværnet peber

Brødet

- 4 flutes eller 8 skiver godt brød

- oliven olie til pensling

Tilbehør

- trøffel creme med vilde svampe

- løg confit

- flager af manchego

- syltede piquillos/grillede peberfrugter evt. lidt gastrik

- et par dråber Vild Ild Serano Chili

Fremgangsmåde:

Skær senerne fra nyretapperne, hvis ikke det allerede er gjort. Pensl

nyretapperne med lidt olie og krydr med en smule Piment d'Espelette samt salt

og peber. Grill nyretapperne hårdt et par minutter på begge sider efter

størrelse og tykkelse. Lad dem hvile i fem minutter. Krydr kødet yderligere med

salt og peber og skær den i skiver på tværs af kødfibrene.

Pensl brødet på begge sider med olie. Varm en pande op og tag det af, når det

er gyldent på begge sider.

Smør et tyndt lag trøffel creme på indersiden. Læg skiverne af kødet på trøffel

cremen og top med løg confit, manchego, syltede piquillos og et par dråber

Vild Ild Chili.

Velbekomme!





1 9  R Ø D  K A R R Y  F R A
M A N D A L A  O R G A N I C

Se opskrift med rød karry på næste side.

Tag et smut til Thailand med Mandala Organics røde karryblanding. Den er

særdeles velegnet i Tom Yam Suppe eller Panang Karry. 

Mandala Organic har lavet en virkelig lækker rød karryblanding, som indeholder

Paprika, Koriander, Galanga, Citrongræs, Hvidløg, Spidskommen, chili og Sort

Peber. 

Karry er som bekendt en blanding af krydderier af mange forskellige slags og

hvis du føler, at de vedlagte opskrifter ikke har udfordret tilstrækkeligt, kan du

forsøge dig med at lave din egen hjemmelavet karry.

Der er ikke en ”rigtig” opskrift på karry, da hver familie har sin egen. Til

gengæld er der utallige opskrifter du på nettet, du kan bruge som inspiration!





2 1  T O M  Y U M  S U P P E
Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 1 l grøntsagsbouillon

- 1-2 spsk rød karry fra Mandala Organic

- 150 g champignon

- 150 g tigerrejer

- 5 skalotteløg i tynde både

- 2 fed hvidløg

- 1 stængel citrongræs

- 3 kaffirblade

- 1 spsk galangarod

- 1 spsk ingefær

- 1 tsk rørsukker

- 2 spsk fishsauce

- 2 rød chili

- 5 marzano tomater

- 1 limesaft

- 1 evt. dl kokosmælk

Til servering:

2 finhakket forårsløg 

1 håndfuld frisk koriander

Fremgangsmåde:

Steg skalotteløg, hvidløg,  chili, galangal og ingefær. Tilsæt grøntsagsboullion og

varm den op i en gryde til kogepunktet og rør den røde karry i, når det koger. 

Tilsæt citrongræs, kaffir, sukker og fishsauce. Lad suppen simre. Jo længere jo

mere smager suppen af. Tilsæt champignon, og rejer 5 minutter før servering,

og tilsæt tomater. Smag til med limesaft, evt. mere fishsauce, rørsukker og evt.

kokosmælk – hvis du ønsker den afrundet med en blødere cremet smag.

Anret i skåle og drys med friskhakket koriander og forårsløg.

Velbekomme!





2 3  D A M P E D E  B A O  M E D
N A K K E F I L E T

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

Dej til bao

- 2 dl vand

- 10 g gær

- 1 spsk Sukker

- 50 g smør

- 1 tsk salt

- 400 g hvedemel

Nakkekoteletter og marinade

- 300 g nakkekoteletter

- 2 spsk fishsauce

- 1 tsk rørsukker

- 1 spsk hoisin sauce

- 1 spsk ingefær

- 2 fed hvidløg

- 1 tsk rød karry fra Mandala Organic

- 1 limesaft

Tilbehør/fyld

- 1 håndfuld frisk koriander, eller bredbladet persille

- 2 gulerødder i tynde strimler

- 2 forårsløg i små skiver

- ½ agurk i tynde strimler

- 1 drys sesamfrø

- 4 dryp Vild Ild Serano Chili

Fremgangsmåde:

Bland marinaden og skær nakkekoteletterne i skiver som lægges i marinaden i

minimum 2 timer (gerne 12-24 timer).

Rør gær ud i vandet i en skål og kom sukker, smeltet smør, salt og halvdelen af

hvedemel i. Rør det godt igennem og tilføj mere mel lidt efter lidt. Når dejen er

glat og smidig sættes den til hævning på køl natten over eller i minimum 2

timer. Del dejen i otte lige store stykker og rul dem ud til runde flade boller.

Pensl med olie på den ene side og fold dem halvt over, så den olierede halvdel

er i midten. Lad bollerne hæve i 30 minutter. Brug en sigte over en gryde med

kogende vand til dampning, kom bagepapir i (prik mange huller i bagepapiret)

og sæt låg på og damp bollerne i 20-25 minutter. Lynsteg det marinerede kød

på en varm pande til det er mørt og gennemstegt. Saml bao bollerne med kød,

grøntsager, koriander, sesam og dryp Vild Ild chili over inden servering.





2 5  B U R G E R  S L I D E R S  A  L A
G A S T R O B O X

Velbekomme!

Opskrift til 4 personer:

Ingredienser:

- 60 g bacon i skiver

- 4 spsk. trøffel creme med vilde svampe

- 8 marzano tomater

- 200 g pulled Pork

- 200 g hakket oksekød

- 200 g hakket kalv og flæsk

- 12 slider (lille burgerbolle)

- 1 avocado

- 100 g ananas salsa Vera Mexicana

- 3 skiver cheddar

- 40 g blue Cheese

- 30 g tortilla chips

- 1 hjertesalat

Trøffel Bacon Slider:

Mix hakket oksekød med hakket kalv og flæsk. Vi synes, kombinationen giver

god smag og gør bøffen mere saftig. Steg bacon på høj varme og steg bøfferne

umiddebart efter i det overskydende bacon fedt og afslut med at læg en skive

cheddar på toppen. Skær tomaterne i skiver. Smør et tyndt lag trøffel creme på

indersiden af bollen, læg et hjertesalat blad under bøffen. Anbring bacon og

tomatskiver oven på bøffen og luk den. 

Salsa Slider

Skær avocadoen i skiver. Smør salsaen på indersiden af bollen, placér bøffen på

salsaen og læg en skive avocado og drys med knuste tortilla chips.

Blue Cheese - Pulled Pork Slider

Anret pulled pork på sliderbunden og placér blue cheese ovenpå. Afslut med et

stykke salat på toppen og luk slideren.





2 7  R Ø D  K A R R Y  S T R E E T
R E T

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 300 g kyllingebryst

- 3 ds kokosmælk

- 1 dl kondenseret mælk eller fløde

- 5 stk kaffir limeblade

- 3 - 4 spsk fiskesauce

- 1 spsk gastrik

- 1 dl basilikum blade, gerne thailandske

- 100 g brokkoli

- 100 g sukkerærter

- 100 g gulerødder

- 100 g pebersnacks

- 2-3 spsk rød karry fra Mandala Organic

- 2 stængel citrongræs

- 2 tsk frisk hakket galangalrod

- 1-2 tsk Vild Ild Serano Chili

Fremgangsmåde:

Kom kokosmælk, kondenseret mælk eller fløde i en gryde med den røde karry,,

limeblade, galangalrod, citrongræs og basilikumblade, og kog det langsomt op.

Kyllingebrysterne skæres i mundrette tern, og brunes kort på en pande,

hvorefter de kommes i saucen, og færdigtilberedes i min. 15 minutter (gerne

længere for at åbne en dybere smag). Grøntsagerne skæres f.eks. i mindre

stykker eller på langs som ved gulerødder og tilsættes til saucen. Smag retten til

med fiskesauce og gastrik.

Servér ris til retten.

God fornøjelse!





2 9  T A K

Velbekomme!

Vi er utroligt glad for hver og én af alle vores mange medlemmer i Gastrobox. 

Vi modtager fortsat feedback fra mange af jer, og det hjælper os meget til at

kunne udvikle os fremadrettet og gøre kasserne mere interessante for dig som

medlem.

Vi håber, du har haft muligheden for at få testet alle ingredienser og opskrifter

fra sidste måneds kasse i og med restauranter i hele landet måtte lukke ned. Vi

håber, du får nogle gode stunder i januar med denne måneds kasse. 

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.




