




F O R O R D

Rigtig god fornøjelse. 

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

Vi håber, at du har nydt den, indtil videre, gode danske sommer. Hvis du,

ligesom os, må se langt efter udenlandsrejser de næste mange måneder, så

håber vi, at du har fundet et godt alternativ her hjemme i Danmark. Der er

heldigvis utallige muligheder for en rigtig gourmetferie – uanset om du vælger

at spise ude på lækre restauranter eller selv har lyst til at trylle i køkkenet. 

Man kan ikke komme uden om maden, når man er på ferie. Personligt synes vi,,

at det er den primære årsag til at tage på ferie. Og da vi ikke kan komme til

maden, må maden komme til os. Da den amerikanske uafhængighedsdag

falder den 4. juli, er det oplagt, at denne måneds Gastrobox får et amerikansk

twist til grillen!

Selvom de fleste af dine produkter i denne måned er pæredanske, fungerer de

kanon i de klassiske amerikanske retter. Vi håber derfor, at du synes, at denne

måneds produkter og opskrifter smager himmelsk. Flere af opskrifterne er trods

alt med inspiration fra Guds eget land.





J A C K  D A N I E L ' S
T E N N E S S E E  H O N E Y

B A R B E C U E  G L A Z E

På de næste sider finder du opskrifter med barbecuesovsen.

I denne måned er vi inspireret af 4th of July. Derfor kan vi ikke undgå, at have

en amerikansk barbecuesovs med. Du kender Jack Daniel's for deres

bourbonwhiskey fra Tennessee. Du kan sikkert se deres Black Label Old. No. 7

Whisky foran dig med det rektangulære sorte label, med store hvide bogstaver.

Whiskyen er den bedst sælgende amerikanske whisky på verdensplan. Du har

sandsynligvis smagt denne whisky, men nu er turen kommet til deres

Tennessee Honey Barbecue Glaze, som er perfekt til en sommeraften ved

grillen.

Tennessee Honey Barbeceu Glaze er tilsat smag af Jack Daniel's Tennessee

Honey likør. Det giver glazen en lækker antydning af honning og en glat smag.

Barbecuen er perfekt til store bøffer, spareribs og kyllingevinger. Alternativt kan

du bruge den som dip eller til at give dine grøntsager mere smag.

Barbecuesovsen er leveret fra www.steak-out.dk og du kan få 20% i rabat på

alle Jack Daniel's barbecuesovser i hele august ved at benytte rabatkoden:

Jackdaniels20





F L A T  I R O N  S T E A K

- Tag bøfferne af grillen og lad dem trække i 5 til 10 minutter. Skær herefter

kødet i tynde stykker og server med det samme

Store bøffer med Jack Daniel's Tennessee Honey

Ingredienser: 

- 2 x 300 g steak (flat iron steak)

- 1 flaske Jack Daniel's Tennessee Honey Barbecue Glaze 

- Salt

- Peber

For at opnå den bedste stegning og smag, bør kødet have stue temperatur

inden stegning.

Fremgangsmåde:

- Kom salt og peber på bøfferne og placer dem på en varm grill eller pande.

Steg begge bøffer i ca. 2-3 minutter på hver side

- Tilføj herefter Jack Daniels’s Tennessee Honey Barbecue Glaze og steg

bøfferne i yderligere to minutter på hver side og påfør glaze 3-4 gange under

stegning





C H I C K E N  W I N G S

- Til slut drysses hakket chili, forårsløs og sesamfrø over

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 500 g kyllingevinger

- 1 flaske Jack Daniel's Tennessee Honey Barbecue Glaze

- 30 g sesamfrø 

- 1 forårsløg

- 1 rød chili

- Salt og peber

Fremgangsmåde:

- Forvarm ovnen til 200C 

- Placer kyllingevingerne i en stor skål og tilføj Jack Daniel's Tennessee Honey

Barbecue Glaze. Sørg for at barbecuesovsen er jævnt fordelt om kyllinge-

vingerne

- Mariner kyllingevingerne i minimum 30 min. i købeskabet men gerne natten

over, hvis du ønsker en mere intens smag

- Fjern vingerne fra køleskabet og spred dem ud på en stor bageplade, så

kyllinge-vingerne ikke rører ved hinanden

- Anbring bagepladen i en forvarmet ovn og bag i 10 minutter

- Tag bagepladen ud af ovnen og vend kyllingevingerne. Herefter sætter du

kyllingevingerne tilbage i ovnen i yderligere 10 minutter

- Mens kyllingevingerne er i ovnen, snittes chili og forårsløg

- Kyllingevingerne er færdige, når de har en gylden og klistret overflade





F A R S  G R I L L B L A N D I N G
F R A  H E D E B O G A A R D

De fleste af os bruger krydderier dagligt. Vores mad må gerne smage af noget

og helst det vi forventer. Når du benytter krydderier fra Hedebogård, kan du se

krydderiet, her er ikke noget med emballage som skjuler produktet - de er

stolte af det, og viser det gerne frem. De har også valgt krydderiposer i bedre

kvalitet, de kan stå op og holder formen. Hos Hedebogaard er der ikke noget

med slatne poser, hvor man kan opleve krydderierne forlader posen og falder

ud i køkkenskabe skuffer eller på bordet. Krydderier fra Hedebogård er

indbregrebet af kvalitet fra inderst til yderst.

Sommeren er kommet og når der tændes op i grillen, er det alfa omega, at man

har et godt grillkrydderi, som kan være prikken over i’et til din grillmad. Fars

Grillblanding er et lækkert og yderst velsmagende grillkrydderi, når der skal

smag på bøfferne.

Hedebogård krydderier A/S har i mere end 20 år leveret krydderier i absolut

bedste kvalitet, til de danske forbrugere. De går aldrig på kompromis med

kvaliteten, så med deres krydderier, ved du med sikkerhed, at de leverer den

optimale vare til bedst tænkelige pris.  Tjek deres udvalg på:

 www.hedebogaard.dk





R Ø G S M U L D  F R A  
S M O K E  I T  A L L

Du kan bruge røgsmuld til det meste, der finder plads på din grill, og så er det

faktisk ganske nemt at arbejde med. Hvis du arbejder på en kulgril, vil du med

fordel samle kullene i den ene side af grillen og ligge dit produkt i den

modsatte side. Foliet tages af din bakke med røgsmuld, og hele bakken placeres

direkte på de varme gløder. Når den er holdt op med at lave velsmagende røg,

tages bakken af. Dit produkt skal opnå den samme kernetemperatur, som når

du normalt vil lave det på grillen. Arbejder du i stedet på en gasgrill, skal du

nøjes med at tænde den ene side af din grill og sætte bakken lige over varmen.

Uanset hvad du bruger, så holder røgen i ca. 25-35 minutter, og du kan med

fordel holde låget lukket i hele denne tid. Vi har en opskrift med på en lækker

pulled pork over grill, men er du på jagt efter flere opskrifter med røgsmuld så

besøg hjemmesiden www.smokeitall.dk

Vi kan ikke lave et tema om det amerikanske køkken uden at lade grillen få

spalteplads. Og det synes svært at finde en bedre lejlighed end midt i høj-

sæsonen for mad på grillen. 

Røgsmuld er en sjov måde at arbejde med smag og aroma i det materiale, der

får plads på din grill. Røgsmulden, som du får med i denne Gastrobox, er en

version på bøg, tilsat smagsgivende krydderier som sennepsfrø, løg, timian,

mm. Denne version er særdeles god til fisk, skaldyr, fjerkræ og selvfølgelig

svinekød. 





P U L L E D  P O R K  P Å  G R I L L

Fortsættes på næste side.

Hvis du på tålmodig vis kan lide at bruge tid om grillen, vil du med denne

opskrift både få et godt resultat og en undskyldning for at tjekke til kødet i en

hel dag. Pulled pork over grill tager tid og kræver arbejde og kærlighed, men

smagen af grill får man ikke på samme måde i en ovn.

Ingredienser:

- En hel nakkefilet

- En god rub – eventuelt Fars Grillblanding

Fremgangsmåde:

- Brug en hel nakkefilet og fjern det værste fedt og sener. Masser en god rub

ind i kødet – f.eks. Fars Grillblanding – og lad det stå mindst 24 timer i

køleskab indpakket i husholdningsfilm

- Antænd to håndfulde grillkul, som placeres i den ene side af grillen. Det er

vigtigt, at temperaturen i grillen ikke overstiger 110 grader

- Fjern filmen fra røgbakken, som placeres ovenpå kullene i den ene side af

grillen. Læg risten på. Placer nakkefileten i den modsatte side ovenpå risten -

Husk at den ikke må ligge over røgbakken

- Læg låget på grillen





- Når det begynder at ryge lukkes spjældet næsten helt i. Efter 25 - 35

minutter, når der ikke kommer mere røg, fjernes røgbakken

- Placer nu et par (endelig ikke for mange ad gangen) antændte kul i begge

sider af grillen, og flyt nakkefileten til midten. Det er vigtigt, at temperaturen i

grillen ligger på ca. 110 grader

- Sæt et trådløst stegetermometer i fileten. Kødets kernetemperatur skal i flere

timer ligge på 74 grader

- Undervejs i processen begynder fedt og sener, at smelte og løbe fra. En god

ide er, at gemme væden til, når kødet trækkes fra hinanden og skal serveres,

hvor lidt af væden kan blandes med kødet. Dette giver kun en ekstra god smag

- Når kødets temperatur når op på 93 - 95 grader tages det af, men rejsen

dertil må gerne tage op imod 12-15 timer for den helt rette mørhed, så husk

at start tidligt på morgenen

- Undervejs i processen tjekkes grillen for kul, som bør gøres ca. hver halve

time. De sidste få gange du kigger til kødet og kullene, kan du med fordel

smøre kødet med noget BBQ marinade, for at give ekstra smag

- Træk kødet i strimler med en gaffel, og server f.eks. som en pulled pork

burger med en god friskrevet coleslaw





S O R R I N G  B Æ R

På de næste sider finder du opskrifter med karamelsirup. 

Sorring Bær er en mindre, dansk marmeladeproduktion i Aalborg. Sorring bær

startede oprindeligt i Sorring, hvor den første marmelade kom på gaden i år

1990.

I år 2008 kom Mette til Sorring bær og er i dag indehaver af virksomheden.

Det har hun været siden 2011. Mette har oprindeligt en baggrund som

uddannet levnedsmiddeltekniker og har arbejdet med frugtbaserede produkter

de sidste 20 år.

”Jeg lægger en ære i godt solidt håndværk, gode råvarer og høj kvalitet. Jeg

tror på ærlige produkter, der smager af det, de er. Jeg tror på produkter, hvor

de gode råvarer får lov til at skinne uden hjælp fra unødvendige

tilsætningsstoffer og smagsforstærkere”.

Sorring Bær er kompromisløst håndværk med respekt for både tradition og

fornyelse. Vi har valgt at lægge en karamelsirup i din Gastrobox denne

måned. Om dén siger Mette:

”Rørsukkeret til siruppen brænder jeg selv til karamel i små portioner af

gangen, som derefter koges op med vand til sirup. Der anvendes ikke

aromastoffer”.





B R O W N I E S  M E D  I R I S H
C R E A M  M O U S S E

Fortsættes på næste side.

Brownies

Ingredienser:

- 240 g smør

- 200 g mørk chokolade (grofthakket)

- 2 spsk olie

- 4 æg

- 1/2 vaniljestang

- 3/4 tsk salt

- 260 g sukker

- 200 g rørsukker

- 130 gram hvedemel

- 100 gram kakaopulver

Fremgangsmåde:

- Sæt ovnen på 175 grader

- Smelt smørret og lad det køle af

- Bland afkølet smør, olie, sukker og rørsukker og rør

- Tilføj æg og vaniljekorn i massen og rør

- Tilføj mel, kakaopulver og salt lidt af gangen mens der røres 

- Tilføj 3/4 af chokoladen 

- Hæld blandingen i et 20x30 cm fad med bagepapir

- Drys resten af chokoladen over blandingen

- Bages i 40-45 min. og lad herefter stå i 15-20 min.

- Herefter løftes brownies ud af fadet og afkøles til stuetemperatur





- Pynt med fx friske bær og revet chokolade

Irish cream mousse

Ingredienser:

- 5 blade husblas

- 1 dl karamelsirup

- 0,5 dl whisky

- 0,5 dl kold stærk kaffe

- 5 dl fløde

Fremgangsmåde:

- Kom husblas i blød i koldt vand 

- Varm Karamelsirup op i en gryde og smelt husblassen heri

- Lad det køle og kom whisky i

- Imens piskes fløden til en let flødeskum

- Vend halvdelen af fløden i karamellen, og vend derefter denne masse

tilbage i den resterende flødeskum og vend det hele sammen

- Kom den afkølede brownie tilbage i fadet  

- Kom moussen i en sprøjtepose og fordel moussen langs kanten og oven på

brownies, så det hele er dækket med mousse

- Sæt den på køl i minimum 4 timer





C A R A M E L  ’ N ’  C R E A M  
2  S H O T

- Shakes med isterninger og sies op i 2 shotglas

Ingredienser:

- 3 cl karamelsirup

- 3 cl vodka eller mørk rom

- 2 cl piskefløde 

Fremgangsmåde:





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

Ingen dikkedarer - kun rene økologiske råvarer! Smedens, er virksomheden

bag produktion af økologiske ketchup fra Bornholm. Deres intention med det,

de laver, kan siges i én sætning: Unikke Fødevarer med ærlig omtanke.

Smedens hjerte banker for at udvikle fødevarer, der er så tæt på deres

naturlige form som muligt. De tænker, at deres ketchup er til dig, der ikke har

mulighed for at lave den selv eller til dig, der interesserer sig for at finde lige

præcis den rette sammensætning af rene økologiske kvalitets råvarer. Derfor

har de et godt netværk af landmænd og grøntsagsavlere, som hjælper dem

til alle de gode råvarer, som de så videreforarbejder uden tilsætningsstoffer

til deres fantastiske ketchup varianter.

Smedens bidrager til at forbedre vilkår for biodiversiteten. I deres daglige

arbejde med økologi, lokal produktion, bæredygtighed, grøn energi og lokalt

engagement har de også stor fokus på, hvordan de kan være med til at

forbedre vilkårene for biodiversiteten i deres lokale område, men også på de

steder hvor deres råvarer kommer fra. Smedens arbejder 100% økologisk fra

jord til bord, og når vi spiser økologiske varer, så fremmer vi biodiversiteten i

landskabet og verden. Dette fordi økologerne dyrker flere forskellige afgrøder

på markerne, der giver levesteder for mange forskellige dyr og planter.

Samtidig undgår de sprøjtemidlerne, som netop er beregnet til at hæmme

eller dræbe organismer i form af insekter og ukrudt. Derfor er Smedens også

hammer stolte af at de er blevet certificeret som bivenlig virksomhed af

Dansk Biavlerforening. Det er meget i tråd med deres intention med det, de

laver, "Unikke Fødevarer med ærlig omtanke".





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

Hvordan holder de ketchup flot rød, hvordan får de den rigtige konsistens,

god holdbarhed, den dybe smag af tomat, den fantastiske varme fra chili eller

den autentiske karry. Det har taget lang tid at udvikle, men kort fortalt, så

tager det tid at samarbejde med naturen, men det er det eneste, de vil være

med til. Så når du køber et af Smedens produkter, ved du, at du køber et

økologisk, lokalt produceret kvalitetsprodukt, men man kan også godt sige, at

du betaler for alt det, du IKKE får f.eks tilsætningsstoffer og andre nemme

løsninger din krop ikke enten kan afkode eller har brug for. Det er dét,

Smedens brænder for, og de glæder sig til at kunne hjælpe endnu flere gode

fødevarer ind på det danske marked. Psst, vi har hørt rygter om, at der

kommer et nyt produkt til efteråret.

En Smedens klassiker, masser af smag af solmodne tomater, dyb rød farve,

og en konsistens som bare hænger fast i pølsen. Hvis du er til Original

Ketchup af øverste skuffe uden så meget dikkedarer - så er den her.

Smedens producerer flere forskellige varianter af ketchup (giv dem et kig på

www.smedens.dk). Nogle med chili, andre med karry og naturligvis Original

ketchup, som du har modtaget i denne måneds Gastrobox. Men fælles for

dem alle er, at Smedens har gjort sig mange tanker om alt i deres Ketchup.

Intet er overladt til tilfældighederne, og de har gjort dem meget umage for,

at du kan smage, den rene smag af tomat og de øvrige ingredienser de

tilsætter, men de har også gjort dem tanker om alt det, du måske ikke

smager. For eksempel har de brugt meget tid på at finde ud af, hvordan de

kan udvikle og producerer ketchup uden tilsætningsstoffer af nogen slags.





U R T E K R A M

De fleste kender Urtekram for deres skønne krydderier, som prydder hylderne

i de fleste danske supermarkeder med deres flotte runde krydderidåser, men

mange kender ikke til de mange andre fantastiske produkter, som Urtekram

har i deres sortiment. Derfor har vi valgt at præsentere jer for en utrolig

dejlig Crunchy Peanut Butter.

Det hele startede med en lille urtekræmmer-butik på stenbroen i København.

Her solgte Urtekram lidt af hvert, men alt sammen med fokus på den

naturlige, enkle og rene livsstil. Op igennem 1970’erne og 80’erne

bevægede Urtekram og økologien sig stille og rolig af sted mod et kendskab,

der bredte sig ud over den meget lukkede, lille kreds af de tidligere øko-

entusiaster. ”De grønne” som de blev kaldt dengang.

Urtekram har produceret økologiske produkter i mere end 40 år og har siden

starten i 1972 set økologi som en bæredygtig løsning på verdens

klimaproblemer. Urtekram var den første økologiske virksomhed, der blev ISO

14001 miljøcertificeret, og de arbejder dagligt for at reducere deres

produktionsaffald i udviklingen af   nye økologiske og bæredygtige produkter

I begyndelsen af 1990’erne skete der for alvor en udvikling, der var med til

at sætte skub i udbredelsen af økologien, især i de større danske byer. Og

Urtekram var med i front, da Coop besluttede at økologien for alvor skulle

være mainstream. I dag sælges deres produkter i stort set alle super-

markeder og helsekostbutikker. Nogle steder med stort sortiment spredt flot

ud over mange meter i butikkerne, andre steder som et fint, lille udvalg med

nogle få, velvalgte produkter.





P E A N U T  B U T T E R  
F R A  U R T E K R A M

På næste side finder du en opskrift på quinoa deller med peanut butter sauce.

I Urtekrams Risteri i Mariager står deres gamle, hårdtarbejdende kværn. På den

maler de deres gyldenristede jordnødder groft, tilsætter et drys himalayasalt og

hælder knasende jordnøddesmør direkte på glas. Simpelt og med masser af

godt håndværk bag.

Peanut butter eller jordnøddesmør er ekstremt populært i USA, men har også

fundet vej ind i de danske køkkener. Mange kommercielle udgaver indeholder

sukker, vegetabilske olie og nogle endda transferfedtsyrer. En god peanut

butter bør ikke indeholde andet end jordnødder og en smule salt. Urtekrams

fantastisk populære Crunchy Peanut Butter består af 99,5 % økologiske

jordnødder og Himalayasalt for resten.

Ikke alle er klar over at peanut butter i den grad er en superfood. Peanut butter

indeholder en masse sunde fedtstoffer og proteiner.

Atleter spiser det ofte på grund af dets høje indhold af kalorier. Det er

en fuldstændig naturlig og sund måde at øge kroppens energiniveau på, så den

kan udføre dens bedste under træning. Det kan hjælpe med at forbedre det

kardiovaskulære helbred, regulere niveauet af blodsukker og forsinke cellulær

aldring. Derfor er det en super food, som du ikke bør gå glip af.





Q U I N O A  D E L L E R  M E D
P E A N U T  B U T T E R  S A U C E

Fortsættes på næste side.

Opskrift til 4 personer.

Quinoa deller

Ingredienser:

10 dl kogt quinoa – evt. fra Fra Fejø

2 dl kikærtemel

4 spsk knuste hørfrø + 6 spsk. vand

6 forårsløg i tynde skiver

2 dl koriander, fint hakket

- 2 spsk peanut butter crunchy fra Urtekram

- 2 spsk tamari

- 2 spsk sød chili sauce

- 4 tsk rød karry pasta

Fremgangsmåde:

- Rør de knuste hørfrø sammen med vand og lad det trække i 10 min. 

- Tænd ovnen på 200 grader og kom bagepapir på en bageplade

- Kom den kogte quinoa i en skål og rør den sammen med hørfrøblandingen,

peanutbutter, rød karry pasta, sød chili sauce og tamari

- Tilsæt efterfølgende løg og koriander og rør det sammen

- Rør kikærtemelet i lidt ad gangen. Farsen skal være blød og klistret

- Form farsen til 15 kødboller, placer dem på bagepladen og bag dem i 25

min.





- Server nudlerne sammen med peanutbuttersauce, limebåde og koriander som

tilbehør til thai quinoa dellerne

Peanut butter sauce

Ingredienser:

- 3-4 spsk peanut butter crunchy

- 3 spsk. soja

- 1-1,5 dl vand

- Saft fra lime

- Lidt sukker eller honning til at smage til med

Grøntsagsnudler

Ingredienser:

- 2 squash

- 8 gulerødder

- 200 g sortbønne spaghetti

- Limebåde og koriander til servering

Fremgangsmåde:

- Kog den sortebønnepasta efter anvisning på pakken

- Hvis du har en spiralizer el. juliennestrimler, så brug denne eller skær gule-

rødder og squash i tynde strimler

- Vend grøntsagsnudlerne sammen med den kogte bønnepasta





T A K

Velbekomme!

Vi er så utroligt glade for jeres feedback og opbakning til vores madklub. Den

er med til at løfte Gastrobox til nye højder.

Vi håber du kunne lide den sidste kasse med temaet prikken over i'et. Vi har

personligt haft stor glæde af den og at se jeres mange interessante måder at

bruge gastroboxingredienserne på. Vi glæder os til at høre jeres feedback på

denne kasse og se, hvordan I folder jer i køkkenet eller over grillen, i

forhåbenligt højt solskinsvejr.

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 i fuld gang med næste måneds box, og vi glæder os til at vise dig

indholdet.




