




F O R O R D

Temaet denne måned er derfor netop ”prikken over i’et”, og vi håber, at du

synes om det!

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

Vi håber, at du har haft tid og mod på nogle af de opskrifter, som vi lagde op til

i magasinet i sidste måned. I Gastrobox har vi i hvert fald haft stor fornøjelse af

bl.a. at koldrøge vores egen laks! 

Danmark er så småt begyndt at genåbne, så nu er det bare med at nyde

sommeren, som er ved at gøre sit indtog! Vi har glædet os enormt meget til at

kunne invitere venner og familie på mad igen og derfor har vi forberedt os på

at løfte måltidet til et lidt højere niveau. Til denne måneds Gastrobox har vi

spejdet efter nogle produkter, som sætter prikken over i’et på et i forvejen flot

måltid.





D A N S K  H O N N I N G

På næste side finder du opskrifter på blandt andet marinader og dressing.

Honning er meget mere end et smørepålæg til en franskbrødsmad, særligt hvis

man spørger biavleren Nicki Toftum, der er producenten bag denne måneds

dejlige honning. Honning er ligeså meget et element i det salte køkken, der skal

bidrage med det søde prikken over i’et. Nicki samler selv honning fra ca. 600

bifamilier på udvalgte steder i Danmark, og har gjort det i snart 15 år. 

Når man køber dansk honning, bidrager man til at sikre at vi har bier til at

bestøve de danske marker, træer, buske og den smukke danske natur. I disse år

bliver det danske marked oversvømmet med billig udenlandsk honning, som

gør det svært for de danske biavlere. Der findes en masse god 100% rent dansk

honning, uden nogle former for tilsætning, som denne. Det giver den fan-

tastiske effekt, at honningen kan varierer i farve, smag og konsistens fra parti til

parti, da det er afhængig af hvilke typer blomster, bierne har hentet nektaren i.





O P S K R I F T E R

- Dryp dressingen over din salat eller dine ristede grøntsager. Er også eminent

som smørelse i en sandwich

Den mest oplagte måde at introducere honning i det salte køkken er i  mari-

nader, dressinger og glaseringer. Her har vi samlet nogle eksempler:

Til det grillede kyllingebryst

- Bland 1 del honning, 1 del ketchup og 1 del dion sennep godt sammen

- Smør kyllingebrysterne godt ind

- Tilbered kyllingebrysterne på grillen

Til det grillede revelsben (dressing til ca. 1 kg. revelsben)

- Varm olie op i en stegegryde 

- Brun revelsben godt af 

- Tilsæt 5 spsk soya, 2 spsk honning, 2 tsk. salt, 1 tsk peber, 3 pressede fed

hvidløg og rør godt rundt

- Tilsæt 2 dl. vand og lad stege under låg i 45 minutter

- Giv til sidst benene en omgang på grillen

Til den friske salat

- Bland 6 spsk mayonnaise, 2 spsk honning, 2 spsk dijonsennep, 2 spsk

grovkortnet sennep og 2 spsk citron sammen. Tilsmag med salt og peber





Æ B L E E D D I K E  F R A  F E J Ø

Kan du ikke få nok af Fra Fejø’s produkter, kan du på deres hjemme-

side www.frafejoe.dk bruge koden ”GASTRO” og få 15% rabat frem til 30/6.

Eddiker fås i mange størrelser, farver og smage. Denne lækre æbleeddike er

dog noget for sig, og med en historie som er værd at bide mærke i. Vigtigst af

alt kan en tilsmagning med syreren fra en eddike, virkelig sætte prikken over

i’et på din marinade, suppe, sauce, gryderet eller salat.  

Det er de dygtige producenter, Ditte og Thomas fra Fra Fejø, der har udviklet

denne spændende æbleeddike. Ægteparret fra Fra Fejø har en produktion af

økologisk babymos af lokale æbler, som efterlader store mængder

æbleskrog.  Det er de mange æbleskrog og de øvrige lokale æbler, der ikke

klarer de kosmetiske krav til supermarkedshylderne, der får lov at få sin

berettigelse i denne lækre rene økologiske æbleeddike. Eddiken smager ikke

kun skønt, den er også en god fortælling om at mindske madspild til glæde for

alle.

En hurtig og let måde at få fuld gavn af din æbleeddike, er ved at piske en

hurtig dressing sammen. Bland 1 del æbleeddike med 2 dele olivenolie, og

tilsmag efter egne præferencer med honning, sennep, salt og peber. En super

dressing over stegte eller grillede grøntsager eller over din salat. 





L I E  G O U R M E T

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

fås i specialbutikker, livs-stilsbutikker og food shops og kan findes landet over

og i flere europæiske lande. Forhåbenligt er det ikke sidste gang, du stifter

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

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 fåbentlig 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. 

I sammensætningen af denne måneds kasse med temaet ”prikken over i’et”, er

Lie Gourmet faldet rent ind. 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 vaniljesirup 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

gourmettankegangen 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, og så passer det

fantastisk ind i denne måneds tema.





L Ø G  C O N F I T

- Nu har du en lækker løg confit, som kan bruges efter ønske

Løg confit er en af grundpillerne i det salte/søde køkken. Honningen dæmper

løgenes skarpe smag. Løg confit med honning er fremstillet på basis af løg og

honning. Herudover er der tilsat hvidvin , eddike, rørsukker, olie og krydderier.

Prøv løg confit sammen med foie gras, andebryst, ost eller server den som

tilbehør til varmt eller koldt kød, fjerkræ eller som smagsgiver i en sauce.

Brug den evt. i sandwich, hvor den kan passe sammen med mange forskellige

slags fyld f.eks. kylling, kalkun, skinke, ost især til skimmelost og gedeost mm.

Smagfuld confit af franske løg kogt ind med balsamicoeddike og en smule

krydderi og rørsukker.

Pift hverdagen op og lav din egen løg confit:

Ingredienser:

- 4-5 løg, gerne forskellige slags

- 2 spsk honning fra Nicko Toftum

- 1 spsk æbleeddike fra Fra Fejø

- 1-2 spsk soya eller sort lava salt

- En knivspids hakket tørret chili fra TI krydderier eller anden chili

- 2-3 dl kyllingefond. Evt. Bone Broth fra boxen i januar

- Olie

Fremgangsmåde:

- Skær løgene i halve ringe

- Sauter løgene i lidt olie på halv varme

- Tilsæt honning, soya/sort lava salt og æbleeddike og lad løgene glasere i 5

minutter

- Tilsæt kyllingefond og skru ned og lad løgene simre i min. 1 time





S O R T  L A V A  S A L T  F R A  
T I  K R Y D D E R I E R

Salt er en hjørnesten i vores madlavning. Om vi taler om det salte køkken eller

salt som en af de fem grundsmage, er der ingen tvivl om, at salt er essentielt

for madkunsten og derfor har vi valgt en salt, som sætter prikken over i’et til

dine kommende retter i juni måned. 

Den salt, som vi præsenterer i denne måneds kasse, er muligvis en smule

anderledes, end det du normalt bruger i dit køkken. Det er en sort lava salt fra

Hawaii, som er sprøde saltflager, der er infuseret med aktivt kul, der giver den

anerledes sorte farve. Salten er all-round anvendelig og bruges til kød, fisk,

grønt mm., men på et middagsbord giver den også en flot kontrast og et mere

dekorativt touch end den klare havsalt. Brug det sorte lava salt til at krydre med

lige inden retten serveres. Du kan f.eks. give din ceviche lidt kant ved at drysse

den med sort lava salt eller som prikken over i’et, når morgen-ægget skal have

lidt kulør.





L Ø G I S M O S E  M E Y E R S

Gastrobox har længe haft øjnene på Løgismose Meyers og har ofte fundet

inspiration i deres univers. I denne måned stod stjernerne på linje og det

lykkedes, at slå pjalterne sammen og krere en spændende Gastrobox med

temaet prikken over i’et med Løgismose Meyers gastrik i forsædet som

inspirationskilde til temaet på denne boks.

De fleste er på den ene eller anden måde bekendt med navnet Løgismose

Meyers. Enten gennem deres fabelagtige produkter, kantiner, catering, kurser,

restauranter eller bagerier. De to familiefirmaer har gennem årtier arbejdet for

at løfte kvaliteten af den danske madkultur og vores fødevarer. Virksomhederne

opererer på alle niveauer i værdikæden fra jord til bord, som de kalder det.

Med sammenlægningen i 2015 er visionen kun blevet større og mere ambitiøs,

og på tværs af virksomheden arbejdes der efter samme værdier og den samme

mission om at skabe livsglæde gennem måltidet. Løgismose Meyers ønsker lige

som Gastrobox, at bidrage til, at danskernes måltider bliver en sanselig

oplevelse, der vækker nysgerrigheden og glæden ved råvarerne.





G A S T R I K ,
F R A N S K M Æ N D E N D E S

H E M M E L I G H E D

For os er gastrik prikken over i’et, når det gælder saucer, sovs, sammenkogte

gryderetter, glace eller en pastaret. Vi håber, du vil synes om den.

Igennem hundrede år har franskmændene anvendt en lille hemmelighed for

at give saucen prikken over i’et. Det er en karamelliseret sirup, også kaldet

gastrik, som får sausen til at smage af mere. Hvis du ikke kender til gastrik, så

kan du godt glæde dig til at komme i gang med den - Det er den rene sovse

magi, som giver dig muligheden for at trylle raffineret dybde og karakter i en

enestående sovs uden brug af fedtstoffer. Det er det perfekte supplement til

fonden eller bouillonen, som giver saucen den sidste struktur, så den hverken

virker flad eller fedtet.

Gastrikken indeholder smagstoner der er svære at tilføre enkeltvis til maden.

Gastriken tilfører både bitterhed, tøjlet sødme fra karameliseringen af sukkeret,

og restsyre, frugtighed og friskhed fra eddiken. Når man står med en sauce,

der har fået hvad den kan trække, men stadig mangler helhed og

smagsmæssig ensretning, er et par spiseskefulde gastrik som regel det, der

skal til. 

Det anbefales, at man kun tilsætter en halv eller en enkelt teske af gangen og

smager saucen eller gryderetten til løbende, til du finder den perfekte balance

og smag. Brug den også når du skal glasere kød eller i sammenkogte

gryderetter, til ost, i dessertkøkkenet eller til dressinger. Gastrikken er relativ let

at lave, og den holder sig i laaang tid, hvis du opbevarer den på køl eller bare

på køkkenhylden i en lukket beholder og du behøver kun to ingredienser.





L A V  D I N  E G E N  
S O V S E  M A G I

- Lad gastrikken køle af så den bliver hældbar. Hæld den på flaske, opbevar

den i køleskabet eller på køkkenhylden. Det er gyldne dråber, du kan bruge

hver gang du tilbereder mad

Opskrift til ca. 2,5 dl gastrik

Ingredienser:

- 2,5 dl æblecidereddike fra Fra Fejø

- 125 g sukker

Fremgangsmåde:

- Smelt sukkeret til en mørk karamel på en pande eller i en tykbundet gryde

- Tilsæt eddiken, og kog det igennem, til karamellen igen er opløst, og

konsistensen er som sirup med både bitre, syrlige og sødmefulde toner. Det

er vigtigt, at gastrikken ikke koges for tyk, for den bliver ca. dobbelt så tyk,

når den er kold. Brug evt. lidt vand til kogningen for at få kogt sukker-

klumperne ud, inden siruppen bliver for tyk

- Opbevar gastrikken i en flaske med prop eller lignende.

Hvis du ønsker en anden smag end æble, kan du eksperimentere med at

anvende andre eddiker som f.eks. i nedenstående alternativ.

Gastrik med rødvin

Ingredienser:

- 2 dl god rødvin

- 1 dl sherryvinaigre

- 150 g sukker

Fremgangsmåde:

- Hæld rødvin, eddike og sukker i en lille gryde og kog det til konsistensen er

som sirup. Du kan smage på det undervejs, men husk den skal være tyk som

lækker sirup til sidst





F R U G T S K I V E R  

På "frugtskiver.dk" kan du få 25% rabat til og med den 30 juni med koden:

Gastro25

Den 7. januar 2019 startede Anders Frugtskiver.dk. 

”Det begyndte med mit eget behov for garnish. Jeg var ligesom så mange

andre blevet inspireret og red med på hele gin-bølgen, men jeg manglede

'det', der lige tog en G&T til næste niveau. Så efter lidt søgen og indkøb af

diverse garnish fik jeg den der, "det her kan jeg gøre meget bedre" følelse. 

Jeg gik i gang med at undersøge kravene til fødevarevirksomheder og alle de

andre ting omkring at starte virksomhed. Jeg kender ejeren af Gastro13 i

Herning, og fik lov at låne hans køkken udenfor deres åbningstider og vupti,

så var jeg i gang med at teste frugttyper, tykkelse på skiver, tid i dehydrator

osv. 

Jeg startede med en lillebitte dehydrator til 400 kr. Siden er der kommet fem

større til, og med dem også en helt klar opskrift. Jeg går op i kvaliteten på

selve skiverne. Jeg går op i, at lime- og citronskiver ikke bliver brændt af,

men fremstår pæne og lyse. Jeg håndskærer alle skiverne selv. Jeg har prøvet

diverse maskiner, men jeg var ikke tilfreds, så en god skarp kniv er mit

foretrukne våben. 

Derudover er jeg opmærksom på, hvilken rolle garnishen spiller i en drink.

Derfor undgår jeg så vidt muligt, at skiverne bliver for små til at give smag og

opfylde rollen som pynt.” 

De dehydrede hindbær giver et smukt touch til f.eks. en gin og tonic eller en

sommerdrink. Smag i øvrigt på hindbærrene efter drinken er drukket. De

indeholder vildt meget smag endnu, da det kun er vandet, der forsvinder ved

dehydreringen.





G I N  O G  T O N I C

- Servér - skål!

- Vælg et stort glas med en stor overflade. Det gør, at duftene lettere når din

næse

- Fyld dit glas med masser af isterninger og slyng dem rundt, så glasset

bliver kølet ned. Det er vigtigt, at have masser af is i sin gin og tonic. Når der

er meget is, køles din drink bedre og længere. Det gør, at mindre vand

smelter ud i drinken

- Kom 1-2 hindbær ned mellem isterningerne og tilsæt din gin

- Slyng isterningerne, ginnen og din garnish rundt i glasset igen - ligeså

længe du kan holde tørsten tilbage. Dette frigiver olier og aromaer fra

hindbærrene og lader dem trænge ud i  ginnen og glasset

- Tilsæt din tonic lige så langsomt

- Lad smagene fordele sig i et lille minut





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. 

Vi håber, at du fik lavet nogle lækkerier med elementerne fra sisdste måneds

kasse. Vi er utroligt glade for at se jeres egne versioner af de forskellige retter,

og hvordan I selv bruger ingredienserne. 

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.




