




F O R O R D

Vi håber, at du har mod på at kaste dig ud i nogle af de spændende retter, og

vi er som altid interesseret i din feedback, da det også er med til at forbedre

Gastrobox.

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

Påsken i år var for mange af os en smule anderledes end, hvad vi er vant til. Vi

nød den dog alligevel og det håber vi også, at du gjorde. Selvom vi har måtte

kigge langt efter de sædvanlige påskefrokoster, har det ikke afholdt os fra at

nyde bordets glæder. 

Vi kan ikke beskrive med ord, hvor taknemmelige vi er for dit medlemskab. Vi

nyder at finde nye spændende producenter rundt omkring i Danmark, og det er

så inspirerende at tale med alle de producenter, som lever og ånder for deres

håndværk. Det har vi mulighed for at gøre med jer som medlemmer. 

Den ekstra tid i hjemmet har virkelig givet os i Gastrobox tid til fordybning,

hvilket netop er temaet i majboxen. Det er opskrifter på retter, som man nok

ikke laver så ofte derhjemme, da ”retten” tit kan købes færdiglavet. Det er bare

lidt sjovere at koldrøge sin egen fisk og lave hjemmelavet chips, hvidløgspulver,

saucer mv. Derudover smager det også bedre. 





P U K S  D E L I K A T E S S E R

- Drysses til sidst med Sweet BBQ, hvorefter det spises i en burgerbolle med

hjemmelavet BBQ-sauce og coleslaw til

I sidste måned smagte vi på Puks sennepper, som virkelig kunne noget. Vi

spurgte Puk, om der blev fremstillet andet end lækre sennepper på den lille

familiedrevne virksomhed på Bornholm, som hun kunne anbefale og der lød et

rungende ”JA”. For udover alverdens delikatesser, laves der også krydderi-

blandinger på solskinsøen. Vi forelskede os i en BBQ-blanding, som du kan

bruge til rub på kød og til marinader og dressinger.

Pulled pork med Sweet BBQ-rub (ca. 2 kg nakkefilet)

- Dagen før pudses nakkefileten og krydres godt og grundigt med BBQ-rubben,

hvorefter nakkefileten pakkes ind i plastfolie og stilles i køleskab 

- På dagen for måltidet lægges kødet i et ovnfast fad, tilsættes ½ dl vand og

sættes i ovnen i 12 timer på 110 grader

- Tag kødet ud og træk det fra hinanden med to gafler





T .  I .  K R Y D D E R I E R

Se vores opskrift på barbecue til pulled pork på næste side.

T. I. Krydderier blev startet d. 1. juli 1996 af ægteparret Thorkild og Inge,

hvorfra navnet T. I krydderier er kommet af.

Til sommer kan familieforetagenet fejre 24 års fødselsdag, men da det hele

startede tilbage i 1996 var det først for sjov, hvor Thorkild og Inge købte 38

kg. krydderier hjem fordelt på 35 slags. Dengang pakkede de det i små poser

og kørte på kræmmermarkeder og solgte dem. Det viste sig hurtigt, at det

kunne blive en succes og det varede ikke længe før de første faste kunder var

en realitet.

Oktober 2000 blev Thorkild fuldtids i firmaet og marts 2002 – efter at have

holdt barsels- og forældre orlov med barn nr. 4 gik Inge fuldtids ind i firmaet.

Herefter måtte de snart sande, at de skulle bruge mere plads og overtog derfor

i 2006 deres nuværende produktions bygning. Med tiden har T. I. Krydderier

fået godt fodfæste i det jyske og fynske marked og har mange loyale kunder.

Mon ikke Gastrobox kan hjælpe dem over på den anden side bæltet.

Kvalitet og fleksibilitet er betyder meget for Thorkild og Inge. Kvaliteten kan

smages i deres produkter og fleksibiliteten opleves i deres levering og ses på

deres voksende organisation, som i dag udgør tre fuldtids- og tre flexjob

ansatte ud over ægteparret. Derudover har de for det meste også 1-2 i

arbejdsprøvning, da det er vigtigt for dem at være en social virksomhed.

I 2016 blev de godkendt til at pakke økologiske krydderier, så de kunne

imødekomme den store efterspørgsel på økologi.

De tørrede chilier, som du finder i denne måneds Gastrobox, er skøn mild chili,

som kan anvendes i en bred palette af opskrifter, både i stærke retter fra det

asiatiske eller f.eks. mexikanske køkken, men også til syltning, marinader og

barbecue etc. 





V O R E S  H J E M M E L A V E D E
B A R B E C U E  T I L  P U L L E D

P O R K

- Smag saucen til. Den skal på én gang være sød, syrlig og stærk

Ingredienser:

- 1 spsk løg granulat eller 2 rødløg

- 2 tsk hjemmelavet hvidløgspulver (se opskrift 'sour cream and onion') eller 2

store fed hvidløg

- 50 g brun farin 

- 1 dl teriyaki sauce – kan erstattes af lidt mindre soya sauce

- 1 spsk Worcestershire sauce

- 2 dl æblejuice

- 1 dl Jack Daniels eller anden whiskey

- 3-4 dråber Oxacan Hotsauce fra Vera Mexicana (eller en anden stærk sauce)

- 1 dl ketchup

- ½ - 1 hel hakket tørret chili

- Evt. ½ tsk røget paprika 

Fremgangsmåde:

- Tilsæt alle ingredienser. Varm saucen op til kogepunktet, og lad den derefter

simre i min. 30 minutter under jævnlig omrøring

- Når de 30 minutter er gået, kan saucen evt. blendes eller jævnes til den

ønskede konsistens





Q U I N O A  F R A  " F R A  F E J Ø "

Det er meget vigtigt for dem at agere ansvarligt og beskytte miljøet, derfor
anvender de udelukkende danske råvarer og primært økologisk dyrket. Fra Fejø
er meget optaget af at beskytte klimaet, og er derfor stålsatte overfor deres
ambitioner om at mindske deres C02 fodspor i deres produktion.

Fra Fejø er en dansk fødevarevirksomhed, der blev stiftet i 2017 af ægteparret
Thomas Hermansen og Ditte L. Mortensen. Deres ønske med virksomheden var,
at skabe kvalitetsprodukter af dansk økologisk frugt målrettet babyer, og de
udviklede derfor som det første en babymos af økologisk frugt fra Fejø. Senere
er både ejerkredsen og produktporteføljen blev udvidet, men det er fortsat
kvalitetsfødevarer af gode danske råvarer primært fra Fejø, som er
omdrejningspunktet for virksomheden.

Produktporteføljen er i dag udvidet til også at omfatte kompot, marmelade,
smoothies, eddike, sirup, nødder og Fra Fejø Products, som er produkter
produceret af andre danske kvalitetsbevidste fødevareproducenter og solgt af
Fra Fejø under brandet Fra Fejø Products.

Den økonlogiske Quinoa i denne Gastrobox er dyrket på Lolland hos

Knuthenlund landbrug og er en del af Fra Fejøs products serie, som man også
kan se på label. Quinoaen er fantastisk, mega efterspurgt og så er den dyrket i
Danmark. Alle deres produkter er nøje udvalgt på smag og kvalitet, og det vil
du også kunne smage, når du begiver dig ud i en omgang dansk dyrket quinoa.





Q U I N O A
Quinoa er et lille frø, der er kendt for at være superfood på grund af sit store
indhold af fibre, protein og sin sunde fedtsyreprofil. Det gavner både mæthed
og fordøjelsen at spise quinoa. Quinoa er først blevet populært i norden inden
for det senest årti, selvom det har været dyrket i mange tusinde år i over 4.000
meters højde i Andesbjergene. I de sydamerikanske bjerglandskaber har det
nemlig altid været en vigtig proteinkilde for indianerne.

Quinoa er mild, let bitter og blød i smagen, nogle kalder den "vegetarisk
kaviar", på grund af dens bløde, knasende konsistens. Quinoa er dækket med
saponiner, et bittersmagsstof, som beskytter frøene mod fugle og insekter,
derfor skal den vaskes før brug.

Det er nemt at tilberede quinoa, og derfor den perfekte erstatning for både ris
og pasta. Du kan også tilføje quinoa til salater for at få det til at mætte mere.

Quinoa skal koges i forholdet 1:2 dvs. 1 dl quinoa til 2 dl vand. Derudover skal
der tilsættes salt.

Sådan koges quinoa:
- Skyl quinoa i koldt vand og dryp frøene af
- Hæld quinoa, vand og salt i en gryde
- Kog det op og skru ned for varmen. Lad det småkoge i 13-15 minutter indtil
der ikke er mere vand
- Spis din quinoa varm eller lad det køle af, hvis det skal bruges i salater





F R I S K  Q U I N O A  S A L A T

- Kort inden servering vendes dressingen i salaten, og salaten anrettes i en dyb
tallerken og toppes med sprøde nødder eller lignende

Opskrift til 3-4 personer: 

Salat:
- 2 håndfulde feldsalat
- 2 håndfulde grønkål
- 1 håndfuld persille
- 1 dl bælgede edamame bønner
- 2 spsk kogt økologisk quinoa
- 4 spsk kogte grønne linser
- Et drys friske ærter

Dressing:
- 1 dl olivenolie
- 1/2 tsk hakket tørret chili
- 1 tsk blomster honning evt. fra Bybi
- 1/2 citron, saften heraf
- Salt og peber

Fremgangsmåde:
- Kog quinoa og linser som beskrevet på posen. Skyl i koldt vand når de er
færdigkogt og dryp godt af
- Bland feldsalat, hakket grønkål, persille, quinoa, linser mv. i en skål, dæk den
til med film og stil salaten på køl til den skal serveres
- Bland ingredienserne til dressingen og smag til undervejs. Er citronen stor, 
 kan det være, der skal mere honning i





S M O K E P I N S
Hvis du lige nu kigger på din pakke med Smokepins, og spekulere over hvad de
dog skal bruges til, er det måske fordi du ikke er én af de mange danskere, der
igennem årene har fulgt trofast med i TV-programmet, Løvens Hule. Ole, der
har stiftet Smokepins, er nemlig en ægte iværksætter og har 2 gange deltaget i
program-successen.

Som navnet synes at antyde, er Smokepins en opfindelse, der gør koldrøgning
let og tilgængelig for os alle. Dette gøres med hjælpen fra små pinde, der kan
udstede den helt rigtige røg når de antændes i toppen.

Ole håndlaver alle sine Smokepins i sin produktion uden for Århus, da det er
den eneste måde at sikre at de laves uden fejl. Ole er ikke kun iværksætter,
men også lystfisker, og det er den store oplevelse ved at koldrøge sine egne
fisk, der fik Ole ned af denne stig. Man skal ikke være lystfisker eller jæger for
at bruge Smokepins, men vil man ligge umagen i processen, får man med stor
sandsynlighed et fantastisk resultat af koldrøgningen.

Koldrøgning er grundlæggende en konserveringsmetode, der udover at
forlænge holdbarheden, giver en enestående smag til et stykke fisk eller kød.
Fisk er lettest at gå til, men du kan også give dig i kast med et stykke kød. Læs

meget mere på www.smokepins.com om tilberedning af kød.

Med koden ”Gastrobox” får du 15% rabat på din næste bestilling hos
Smokepins, hvis du gerne vil eksperimentere meget mere med koldrøgning.





F O R B E R E D E L S E  T I L  
D I N  K O L D R Ø G N I N G

En ganske almindelig kuglegrill tjener fint til formålet som røgeovn. Placér din
Smokepin i bunden og sørg for at “trækket” i grillen er minimalt. Kun en lille
åbning til luft for neden og til røg for oven. Fisken ligger du med skindsiden
nedad på risten, dog ikke lige over gløden fra din Smokepin. Bliv ikke fristet af
at bruge en gasgrill – her kommer der for meget luft ind, og dine Smokepins vil
brænde ud for hurtigt.

Din første opgave er at finde eller ”bygge” en røgeovn. En røgeovn har til
opgave at opbevarer røgen fra din Smokepin, og give mulighed for, at din fisk
eller dit kød kan hænge eller ligge forsvarligt i røgen. Nogle bruger en kuglegril,
andre laver et simpelt setup med en papkasse og en plasticsæk omkring. Og så
er der selvfølgelig entusiasterne, der snedkerere et ægte røgstativ. Uanset
valget er røgeovn, er der nogle gode ting at huske:

- Der skal være et minimalt træk af luft igennem din røgeovn. Nok til at din
Smokepin ikke går ud, men ikke så meget at røgen forsvinder for hurtigt. Ole
plejer at sige, at røgen helst skal pible langsomt ud i toppen af din røgeovn –
langsomt nok til at du kan hænge vasketøj til tørre ved siden af din røgeovn.
Langsomt nok til at du skal tæt på, for at se røgen pible ud.

- Sørg for at vælg en dag med begrænset blæst og uden for meget fugt i
vejret. For meget blæst kan påvirke trækket i røgeovnen, mens for meget fugt i
luften kan begrænse din Smokepin’s effekt.

- Stil din røgeovn i skyggen og gerne på en dag med lufttemperaturer mellem
10-18 grader. Der opnår du det bedste resultat.

Kuglegrill som røgeovn





P A P K A S S E  S O M  R Ø G E O V N

- Placér den glødende Smokepin i bunden af din røgeovn/kuglegrill.- Når den

første Smokepin er brændt ned (ca. 1 time og 25 min. senere) udskiftes den

med en anden

En meget billig måde at få dig en røgeovn på, er ved at finde en stor

papkasse. Placér din Smokepin i bunden af papkassen på et ildfast underlag.

Sæt pinde igennem papkassen øverst, hvorfra dine varer kan hænge i snor

eller på en krog. Jo højere oppe fisken eller kødet hænger, jo bedre. Sørg for

en lille åbning, så du kan komme ind til din Smokepin og skifte ud undervejs,

men vær opmærksom på, at der helst ikke skal komme for meget luft ind i

papkasse - så forsvinder dine Smokepins hurtigere.

Sådan tænder du dine Smokepins:

- Tænd en Smokepin i den ende med størst åbning

- Når der er ild i hele ringen pustes flammen ud. Sørg for at der er en glød

hele vejen rundt

- Smokepin’en sættes i stålholderen, der følger med, med den glødende ende

op ad





K O L D R Ø G N I N G  A F  L A K S

Laksen er eminent som skiveskåret pålæg, men vil også finde sig til rette til

en festmiddag eller på hverdagsbordet.

Til koldrøgning af laks skal du typisk bruge 3-4 Smokepins, afhængig af dit

ønske til hvor kraftig en røget smag du ønsker. Der skal ikke bruge flere

Smokepins, hvis du ryger støre mængder fisk, så lav også en lakseside til

naboerne og dine madglade venner, når du alligevel er i gang.

Til 5 laksefileter af ca. 1 kg pr. stk. skal du bruge ca. 350 g salt og 20 g

sukker.

Fremgangsmåde:

- Tildæk laksefileterne med blandingen af sukker og salt, og lad dette trække

i køleskab i 4-8 timer utildækket

- Skyld fisken for overskydende salt og sukker og tør grundigt af med et

viskestykke

- Læg fiskene i køleskabet for at tørre i minimum 1 døgn. VIGTIGT: Fiskene

skal have en fingertør overflade for at være klar til røgningen. Jo tørrere fisk,

desto mere røg optages

- Læg/hæng fiskene i din røgbeholder og start røgningen. Brug 1 Smokepin

ad gangen. Skift først Smokepin, når der ikke er mere røg i din røgbeholder.

Brug 3-4 Smokepins afhængig af dit ønske til intensiteten af smagen. Samlet

ca. 4,5-6 timers røgning

- Nu skal din fisk hænges til modning i 1-2 døgn, til fisken opleves tør og

stiv på overfladen. Find et køligt sted, hvor der gerne må lugte lidt af røg og

hvor der ikke kan komme fluer til fiskene. Det kan være et skur, en garage, et

upvarmet rum eller bare under halvtag med et myggenet omkring

Laksen er nu klar til spisning, og bør opbevares utildækket i køleskab. Har du

lavet store portioner, kan fisken også vakuumpakkes og ligges i fryseren.

Forsøg at undgå at opbevar fisken i en lukket pose, da det vil fjerne noget af

stivheden, og forkorte holdbarheden, da fisken bliver ”våd” igen.





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

O G  Q U I N O A

- Lav en frisk dressing efter egne præferencer. Vi kan anbefale en nem

dressing med 4 spsk sesamolie (eller anden olie), 2 spsk soya sauce, 2 spsk

balsamico eddike og 2 finthakkede fed hvidløg, der alt sammen røres

grundigt sammen

Opskrift til 4 personer

Ingredienser:

- 100 g quinoa, kogt og nedkølet

- 2-300 g koldrøget laks i skiver

- 100 g babyspinat

- 400 g sorte bønner (eller en dåse røde bønner drænet for vand)

- 1 hakket rødløg

- 8 radiser i skiver

- 15-20 halverede cherrytomater

Fremgangsmåde:

- Vend alle ingredienserne godt sammen i en stor skål





A N N A S  G O U R M E T

Denne blommechutney består af håndsorterede blommer med ingefær, chili,

æbleeddike og krydderier. Vi håber, I kan lide den.

I denne måned har vi taget en blommechutney fra Annas Gourmet med.

Annas Gourmet er startet af Mette Bigum fra Horsens i 2014, og alle

opskrifter stammer fra Mettes egen mormor – nemlig Anna.

Anna efterlod sig nemlig en spændende kogebog med gode autentiske

sylteopskrifter, der i dag er blevet til et flot sortiment af marmelader og

chutneyer. I dag håndlaves alle produkterne på Selleberg Herregård på Fyn,

og vi håber, at I kan smage den kvalitet og kærlighed til råvarerne,, som er

puttet på glas.

Blommechutney er taget med, fordi blommechutney passer fantastisk til

blandt andet røget kød og røget fisk. Chutney har rødder tilbage til det

indiske køkken, hvor disse blev brugt til mere krydrede karryretter. Chutney

har mange ligheder til den søde marmelade, men bliver typisk også krydret

med chili, ingefær, eddike, krydderurter eller andet, som gør chutney

særdeles velegnet til det salte køkken.





V E S T J Y S K E
D E L I K A T E S S E R

I denne måned får du en gratis krydderi-blanding med, når du bruger koden

”Gastrobox” ved bestilling på www.vestjyskedelikatesser.dk

I sidste måned introducerede vi jer for Sonja og Martin og deres middelhavs

rub. Vi er stadig helt vilde over, hvor stor forskel der er i smag og kvalitet fra

det, som de producerer og det man tit finder på hylderne i supermarkedet.

Derfor var vi også meget enige, da det i Gastrobox blev sagt, at vi under

ingen omstændigheder var færdige med Vestjyske Delikatesser.

Sonja og Martin driver Vestjyske Delikatesser fra en gammel trelænget gård,

som i dag danner rammen for produktionen af krydderier, samt et lille

smagscenter, hvor nye krydderiblandinger bliver udviklet.Alle krydderierne

bliver blandet med lidt hjælp fra teknologien, og ellers foregår alt med

håndkraft og en etikettemaskine, for det er nemlig vigtigt for Sonja og Martin,

at de ved, hvad der er i hver enkelt krydderiblanding, og derfor kan du heller

ikke finde smagsforstærkere eller tilsætningsstoffer i deres krydderier.

I denne måned har vi lagt et glas med løg granulat i din Gastrobox. Løg

granulat er tørret løg, som er knust til det fineste pulver og fungerer utrolig

godt fx i dressinger og marinader.

Brug løg granulaten i din BBQ sauce, til dip eller som smag på dine

hjemmelavede chips.





H J E M M E L A V E T  C H I P S

- Til sidst drysses med en god groft salt

Her i karantænen har vi brugt rigtig meget tid foran tv’et. Det foregår

derudover som regel med en skål chips inden for rækkevidde. Men efter at

have smagt adskillige varianter, prøvede vi at lave vores egne, nu når vi

havde tid til det. Det fungerede bare!

Ingredienser:

- 5 store kartofler

- BBQ-krydderi fra Puks delikatesser eller sour cream and onion (se næste

side)

- En god olie. Vi anbefaler olivenolie

Fremgangsmåde:

- Tænd ovnen på 190 grader varmluft

- Vask kartoflerne og skær i ultratynde skiver. Brug et mandolinjern, hvis du

har et

- Kartoffelskiverne skal herefter i en skål iskold vand og trække i 5 minutter

- Kartoffelskiverne tages op og duppes tørre på et viskestykke, hvorefter du

lægger dem i en skål og vender dem i olie

- Kartoffelskiverne placeres på bagepapir på en rist, hvor de ikke må røre

hinanden, og krydres. Brug dit valgte krydderi

- Sæt kartoffelskiverne i ovnen i ca. 15 min. eller til de er sprøde. Sørg for at

se til dem, da de hurtigt brænder på

- Inden du tager dem ud, skal du sørge for at lukke dampen ud af ovnen et

par gange – så bliver de helt sprøde





S O U R  C R E M E  A N D  O N I O N

- Når hvidløgene er afkølet, blendes de til et fint hvidløgspulver

Krydderiet: 

- 1/2 spsk salt

- 3 spsk løgpulver

- 3 spsk mælkepulver (kan købes i matas og i enkelte supermarkeder eller

udelades)

- 1/2 tsk hvidløgspulver

- 1 tsk citronsyre til fødevarebrug (kan købes i matas)

Dip’en:

- 2 dl cremefraiche 18 %

- 1 spsk løg granulat

- 1 spsk citronsaft

- 3/4 tsk hvidløgspulver

- Salt og peber 

Hvidløgspulver:

- Pil og skær hvidløgene i ultratynde skiver

- Placer på bagepapir ovenpå bagerist eller bageplade

- Sæt i ovnen og tør hvidløgene ved ca. 70 grader i 1-2 timer eller indtil de

er knastørre





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 til påskefrokosten. 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.




