
LA BUENA VIDA
 

 

DEN SPANSKE BOX
MAJ 2021



Indhold
1 Forord

2 Vi spiser os igennem España

3 Saltede Marcona Mandler

4 Romanico XV olivenolie fra Agroles

5 Piquillo Peppers fra Conservas Casagrande

6 Blåmuslinger i Escabeche fra Grøndals

7 Bomba Ris fra Nomen

8 Especias Paella

9 Ajo blanco

10 Pepper 'jam'

11 Blåmuslinger i escabeche 

12 Paella Gastrobox

13 Tak fordi du tog med

Gastrobox - Maj 2021

DEN SPANSKE BOX



1

Forord
Kære Gastro-venner. 

Vi vil gerne starte med at sige tusind tak, for alle jeres ideer og den

positive og konstruktive feedback, I har givet os. Vi er blevet klogere

og er allerede blevet bedre. Den første lille ændring, er en gammel

kending, nemlig vores fysiske magasin, der nu er kommet tilbage, i et

lidt andet format end sidst. Magasinet vil dog fortsat være at finde

online, sammen med alle de tidligere udgaver. Så er der altid

mulighed for at finde nogle af de gamle opskrifter frem. Mange af jer,

vil også opleve, at I får en ny, bedre og mere fleksibel

pakkeleverandør. For sådan skal det være. Levering på jeres

præmisser.

Men nu til det vi alle elsker. Gastronomien. For i denne måned,

afslutter vi vores trilogi af lækre delikatesser fra Middelhavet. Først gik

turen til Italien, så Frankrig, og nu er vi nået til Spanien, hvor vi har

samlet en Gastrobox til jer, med unikke spanske delikatesser, der både

kan laves som tapas bord, men også til den kendte spanske ret –

paella. Vi er især stolte over at kunne præsentere jer for noget nyt og

helt unikt. For til denne spanske box, har vi fået produceret en ny

krydderiblanding, der får jeres Paella til at smage af den spanske sol

og dufte af aromatiske mad-markeder. Vi har døbt det Especias Paella.

Krydderiblandingen er udviklet i samarbejde med Mandala Organic,

der producerer 100% økologiske krydderier, og som bliver anset som

de bedste på det danske marked. Denne krydderiblanding er en

limited edition, og udviklet specielt til vores gastro-venner. 

Vi elsker at se, hvad I hver især, får ud af jeres Gastrobox, så bliv

endelig ved, med at sende os billeder af de mange lækre retter og

anretninger, som I har lavet. Hvis I deler dem på Instagram eller

Facebook, så tag os @gastrobox, så vælger vi hver måned en ud, der vil

få en gratis Gastrobox. Vi ønsker jer alle et lunt spansk forår.

Mange madglade hilsner

Nikolaj, Niclas, Thomas, Daniel og Jacques
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Vi spiser os igennem España

LA BOMBA RIS

BLÅMUSLINGER I ESCABECHE

SALTEDE MARCONA MANDLER

ROMANICO XV OLIVENOLIE

PIQUILLO PEPPERS





S A L T E D E  M A R C O N A
M A N D L E R

I 1997 grundlagde Blás Sanchez og Concepción Muñoz,

sammen med deres fire børn, virksomheden Frutos Secos

San Blas, der producerer de lækreste Marcona mandler. 

Råmaterialerne er 100% naturlige, kvaliteten altid i top. En

rigtig mandel connaisseur, vil kunne genkende mandlen

med det lille ekstra, som de selv beskriver som El Sabor del

Sur - smagen af syden.

Marcona mandlen bliver kaldt dronningen af mandler. Og

den vinder næsten altid over de andre mandelsorter, når

den er med i prøvesmagninger. En Marcona mandel er

mere rund og lidt mindre end andre mandelsorter, og så er

den kendetegnet ved en sød og mild smag, med en fin

blødhed og rund aroma. Den er naturligvis velegnet til mad

og desserter, men smager også fantastisk, hvis den spises,

helt som den er.
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R O M A N I C O  X V  O L I V E N O L I E
F R A  A G R O L E S

Siden grundlæggelsen af Agroles tilbage i 1943, har

deres mål været at producere den bedste

jomfruolivenolie på markedet. Og det er lykkedes. Hos

Gastrobox har vi smagt mange olier, og vi er ikke i tvivl

om, at Romanico XV fra Agroles, er vores klare favorit.

Den er dyr. Ja. Men vi vil bare så gerne, kunne give jer

den oplevelse med at arbejde med den bedste olivenolie,

som vil kunne løfte jeres madlavning. For det kan den.

Olivenolien kommer fra sorten Arbequina oliven, der

stammer fra Garrigues, en region i Catalonien.

Den har en intensiv frugtighed og bitterhed, men med en

fin afbalanceret krydret smag. Med en moderat sød

baggrund og aromatiske detaljer, der minder om mandel,

grønt græs og artiskok, er den en juvel i køkkenet, med

Middelhavets delikate smag og frodige aroma. 





P I Q U I L L O  P E P P E R S  F R A
C O N S E R V A S  C A S A G R A N D E

I 1995 startede Conservas Casagrande deres produktion af

de milde piquillos pebre, der bliver dyrket i Ribera de Ebro,

en region i Catalonien. Virksomhedens mission er at

producere små peberfrugter af meget høj kvalitet. Hele

processen med at få dyrket de smagfulde piquillos fra

såning, dyrkning og høst, er nøje overvåget og strengt

kontrolleret. 

Peberfrugterne vokser sig cirka otte centimeter lange, og

når de bliver modne, bliver de dybt røde, hvorfor de også er

kendt som “det røde guld”. Navnet Piquillos stammer fra det

spanske ord “lille næb”, fordi de bliver spidse i enden, og

ligner små fuglenæb. 

Conservas Casagrandes Piquillos har meget sødme og smag

og næsten ingen “chili-styrke”. 

Vi hos Gastrobox er helt pjattet med piquillos, og de mange

forskellige måder, de kan bruges i det spanske køkken. 

Med piquillos i køleskabet, har du aldrig kun ét valg. 
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B L Å M U S L I N G E R  I
E S C A B E C H E  F R A  G R Ø N D A L S

I denne Gastrobox finder du Grøndahls blåmuslinger i

Escabeche, i samarbejde med Pujadó Solano i Spanien. Det

er blåmuslinger, der er marineret i en let syrlig olie,

bestående af rød peberfrugt, hvidvinseddike, salt og olie.

Marinaden har en fin rødlig farve, og er virkelig lækker, som

dressing til en salat eller bare at dyppe sit brød i. 

Vores blåmuslinger i Escabeche marinade, får vi leveret af

Grøndahls, et lille dansk firma, hvis ejer Martin Grøndahl. 

 Han leverer kun fiskekonserves, der lever op til hans egne

personlige høje idealer om bæredygtighed og kærlighed til

naturen og den gode smag. 

Det hele startede, da Martin som barn, var på jagt efter

fiskekonserves med sin morfar. Det var en lille ting, de to

havde sammen. Martins morfar var altid nysgerrig, når det

gjaldt mad og nye smagsoplevelser, og især havde han

kastet sin kærlighed på konserves. Og hvad morfar spiste,

spiste lille Martin. Når Martins morfar fandt noget

spændende, så gemte han det i sit konservesskab, til Martin

kom på besøg. Den tradition med at lede efter nye

konserves, fortsatte Martin med som voksen.

Firmaet startede også efter et konservesfund. På en sejltur

fra Caribien til Kolding, var de nået til øgruppen Azorene,

hvor Martin fandt dåser med Santa Catarina tunfisk. Tunen

var så unik, at han besluttede sig for at købe et lager med

hjem og resten er, som man siger, historie. 
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B O M B A  R I S  F R A  N O M E N

Ris er ikke bare ris. Det ved du og det ved vi. Og når du skal

lave den helt rigtige spanske paella, skal du bruge Bomba

ris. Dem har vi fundet til dig, hos det velestimeret firma

Nomen fra Catalonien, der gennem de sidste 80 år, har

stået for stærk tradition og kvalitet i ris.

Virksomheden har markedets største og mest

forskelligartede sortiment, og har forpligtet sig til, at tilbyde

ris af allerhøjeste kvalitet. 

Nomens Bomba ris dyrkes i Ebro-deltaet, hvor luften, jorden

og specielle vandingssystemer, giver gode betingelser for

dyrkning af ris. Det er svært at ødelægge en god Bomba ris,

for næsten uanset hvad du gør, og hvilken ret du vælger at

lave, så absorberer risene krydderier og smagen så fint fra

retten og forbliver adskilt.

Bomba ris fra Nomen, er fri for tilsætningsstoffer, og bliver

produceret og forarbejdet med stor omtanke for miljøet.

Bomba ris er en af de mest anvendte rissorter, blandt

verdens dygtigste kokke, og bruges til at tilberede alt, fra de

mere traditionelle middelhavsopskrifter til kreative gourmet-

retter.

Ingen paella uden Bomba ris.
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E S P E C I A S  P A E L L A

Mix alle ingredienserne og blend dem sammen med en

stavblender og pensl ud på din grillede fisk eller spidskål

efter stegning.

I samarbejde med Mandala Organic, har vi i denne måned,

udarbejdet vores helt eget krydderiblanding, kun til vores

Gastrobox-venner. Vi har døbt det Especias Paella. 

Denne krydderiblanding består af den helt rette

kombination af safran, paprika, paprikaflager, sort peber og

hvidløg. Vi tager dine smagsløg med til Middelhavet og er

vores bud på, hvordan du nemt kan lave Spaniens

signaturret paella. Vi har tilført lidt ekstra safran og

kærlighed. Bare til dig. 

Prøv den til vores paella, som du finder på side 12. 

Som et alternativ, kan den bruges som marinade til grillet

fisk eller grillet spidskål. 

1 spsk. Especias Paella

Skal og saft fra ½ citron

3 spsk. olivenolie (Romanico)

¼ fed hvidløg

1 knivspids salt

Friskkværnet sort peber
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A J O  B L A N C O

Nyd dine saltede Marcona mandler med et glas af dine

yndlingsbobler. Mandler går rigtigt fint sammen med bobler, da

der sker noget helt unikt, når tætheden i mandlerne møder de let

sprudlende bobler. 

Marcona mandlerne kan også bruges i en Ajo Blanco, som også

går under navnet den hvide gazpacho. Det er en elegant kold

suppe fra Spanien, der især er velegnet til forår og sommer, hvor

den kan spises med melon, asparges eller fiskeretter. Som

topping kan du bruge månedens blåmuslinger i Escabeche. 

Opskrift til 4 personer:

Ajo Blanco er en spansk kold suppe som er særligt velegnet til

forår og sommer, hvor den traditionelt spises kold med melon

eller brød til. Denne opskrift kan også serveres med eksempelvis

asparges eller fiskeretter med et godt brød og vores gode

olivenolie. Du kan også tilsætte blåmuslingerne i escabeche som

topping.

450g mandelmælk/mandeldrik

220g. marcona mandler uden hinde

6g hvidløg

130g. olivenolie (Romanico)

2 spsk. citronsaft

1 spsk. sherry vin eddike

Mandeldrik, mandler, hvidløg og olivenolie blendes i 3-4

minutter ved max hastighed indtil cremet konsistens. Smag til

med citronsaft, sherry vineddike og evt. lidt salt.
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P E P P E R  ' J A M '

Vores Pepper “jam” er en krydret marmelade, som i mangel

på et dansk ord, ville beskrive som et “condiment”. Det lille

ekstra, der giver den store smag. 

Prøv den til ost, retter med grillet grisekød eller bare på et

stykke ristet brød, hvor du har lagt et stykke Tallegio DOP

ost og toppet med lidt “jam”. Så bliver det simpelthen ikke

bedre. 

Peberfrugt 'marmelade':

450 g. bagt rød peberfrugt (20 min 180 grader)

375 g. fintskåret piquillo pebre i strimler

350 g. sherry vineddike

575 g. sukker

5 g. salt

4 g. chiliflager (eller efter smag)

2 g. røget paprika

Alle ingredienser, undtagen piquillo pebre, blendes og

kommes i en gryde. Tilstæt strimler af piquillo pebre og kog

det hele sammen indtil ønsket konsistens. 
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B L Å M U S L I N G E R  I
E S C A B E C H E

Muslingerne kan selvfølgelig også tilføjes til sidst i paellaen og vil

give den en dejlig syrlig smag.

Det er svært at sige Spanien uden at sige tapas. Blåmuslingerne

med den lækre marinade er perfekt til en lille tapas-anretning

eller som forret. Det eneste du skal bruge, er et stykke ristet brød,

blåmuslingerne i marinaden, og så kan du variere det med enten

aioli, et par dråber Romanico olivenolie eller få stykker piquillos

fra Casagrande. Mere skal der ikke til.

Har du lavet vores Ajo Blanco, den hvide gazpacho, så put et par

muslinger øverst, med lidt friskkværnet sort peber, grofthakket

persille og en smule Romanico olivenolie - så har du en let forret

til en varm sommerdag.
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P A E L L A  G A S T R O B O X

Paella er en klassisk spansk ret, oprindeligt fra Valencia egnen.

Der findes et utalt af variationer spredt udover middelhavs

området, men hvad der nok for de fleste kendetegner paella er

ris, skaldyr og safran. Det har vi naturligvis givet vores bud på

med disse produkter, som er specielt selekteret og co-designet

for den bedste smag. Med paella er det dog dejlig nemt, man

kan tilsætte mange forskellige ting fra køleskabet, som man synes

giver mening. Det må være helt op til jer selv om I tilsætter friske

tomater, ærter eller andet I synes der passer godt i en paella.

Bomba ris er den traditionelt brugte ris, som er

hovedingrediensen i at lave en meget cremet paella. Den kan

minde en smule om andre rundkornede ris, såsom risotto ris,

f.eks. arborio eller carnaroli, men vi holder os autentiske og har

valgt den originale variant til paellaen.

Especias Paella er en krydderblanding kun sat i verden til netop

denne kasse. Den indeholder hvad vi mener er det essentielle i en

autentisk paella – heriblandt safran, sød paprika, paprikaflager,

sort peber og hvidløg. 

Opskriften fortsættes på næste side.
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P A E L L A  G A S T R O B O X

Opskrift til 4 personer:

2 stk. skalotteløg

1 fed hvidløg

1 håndfuld grofthakket lille casagrande piquillo peber

½ dl Romanico olivenolie

1,5 spsk. Especias Paella

1,5 dl tør hvidvin

1 l bouillon (kylling eller grøntsags)

250g. mix skaldyr (blåmuslinger og rejer eksempelvis) 

¼ bdt. bredbladet persille, grofthakket

1 citron

Skalotteløg, hvidløg og piquillo steges ved medium varme i

halvdelen af olivenolien. Når det har taget en smule farve

tilsættes vores krydderiblanding Especias Paella. Lad det stege  et

par minutter. Herefter tilsættes risene (der ligesom risotto godt

må sauteres i et par minutter). Herefter tilsættes hvidvin som

reduceres indtil 2/3 er fordampet. Når hvidvinen er fordampet,

tilsættes bouillon lidt ad gangen, således risene kan tilberede.

Start med at komme minimum halvdelen af bouillonen på og se

an hvordan det arter sig i ca. 13-14 minutter. Et par minutter

inden risene er færdige tilsættes mix skaldyr – disse er

færdigtilberedt når muslinger har åbnet sig helt (husk at kassér

de muslinger, som ikke har åbnet sig)

Slyng herefter panden godt sammen og anret med den

grofthakkede persille, citronbåde og den resterende mængde

olivenolie. Her kan du evt. også tilføje muslingerne i escabeche.
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T A K  F O R D I  D U  T O G  M E D

Det er mange af jer, der sender os tips, tricks og gode

kommentarer. Bliv endelig ved. Vi næres af hvert et ord, og

inspireres af hvert et trick, og det er med til at gøre vores

Gatroboxe endnu bedre. Husk, at månedens bedste madbillede,

delt på de sociale medier, bliver honoreret med månedens

Gastrobox. Bare husk at @ os. Vi glæder os, til at se din bedste

ret. 

Denne måned har vi taget dig med på en tur til Spaniens køkken.

Vi håber, vi har kunne inspirere dig, og introducere dig, for helt

nye produkter, som du ikke har prøvet før. For det er vores

mission. Hver måned gør vi det ypperste, for at finde de bedste

produkter, som du måske aldrig har prøvet før, og udvikle nye

opskrifter, som du kan bruge dem til.

Vi er iværksættere i rivende udvikling, og vi elsker det vi laver. Så

hvis du følger os på Instagram eller Facebook, så har du måske

opdaget, at vi har introduceret nye partnere, hvor vi sammen vil

gøre vores box bedre, finde endnu flere unikke produkter, og

udvikle nye opskrifter, så englene synger og mundvandet løber.

Team Gastrobox er sat, og vi er taknemlige for, at du er med på

rejsen. 

Vi er allerede godt i gang med næste måneds kasse. Den kan du

godt glæde dig til. For det bliver et helt nyt køkkenunivers, med

produkter og retter, de færreste nok har prøvet. Vi glæder os til

at introducere dig, for dette nye univers. 

Det er snart mors dag. Og hvilken gave er bedre at give end en

Gastrobox, hvor du sammen med din mor, kan lave noget af det

bedste, hun måske aldrig har smagt før. Så skriv "Kære mor" når

du bestiller, så ved vi, at den skal leveres med lidt ekstra

kærlighed. 
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