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F O R O R D

Vi vil gerne starte ud med at sige velkommen til de mange nye medlemmer, der

har valgt at prøve Gastrobox for første gang i denne måned. Derudover vil vi

gerne takke alle jer andre for stadig at være en del af vores madklub. 

 

Tidligere på måneden blev det annonceret, at der ville komme et par ændringer

til jeres Gastrobox medlemskab. Vi arbejder på højtryk for at få forskelligartede

samarbejder i hus, hvilket vi snart kan løfte sløret for. Vores største mission

er at give jer endnu mere madinspiration, bedre tilbud og eksklusive opskrifter,

der vil kunne tage jeres madlavning til det næste niveau. 

 

Og nu til maden! Denne måneds Gastrobox emmer af Italien og vi har glædet

os til at dele den med jer. Gastrobox' nye CEO, Jacques, har boet et år i Milano,

og har derfor smagt sin del pasta, pesto, pizza og mange andre italienske

goder. Denne måned, har vi "desværre" skulle smage på mange danske, såvel

som udenlandske producenter, for at kunne sende jer de bedste produkter der

indgår i et klassisk italiensk køkken. Måske du allerede er erfaren i det italienske,

men vi håber på, at vi alligevel kan overraske og udfordre dig i køkkenet, med

vores valg af produkter.

 

I denne måneds Gastrobox finder du i alt 8 produkter, som vi har fået til at gå

op i en højere enhed i vores opskrifter. Det er dog helt i orden, hvis du ligesom

os, ikke kan vente med at smage produkterne, som de er. Vi har nydt, hvert et

stykke friskt brød vi har dyppet i pestoerne fra Pastariget eller de lækre

Nocellara del Belice oliven som smager rigtig godt til et koldt glas vin efter

arbejde. 

 

Ligegyldigt, hvordan du vælger at bruge produkterne, så håber vi, at du får en

sjov oplevelse med dem. Vi håber, at du fortsat vil dele dine tanker med os i

spørgeskemaer, anmeldelser og i private beskeder. Uden din værdifulde

feedback – ingen Gastrobox. 

 

 

Mange madglade hilsner,

Nikolaj, Niclas, Thomas, Daniel og Jacques
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A C E T O  B A L S A M I C O  5 Å R  

 F R A  M O D E N A

Når vi snakker det italienske køkken, kan man ikke komme uden om balsamico

eddike, som vi personligt er meget vilde med. Balsamico eddike kan bruges til

rigtig meget, men det er endnu ikke alle, der har fået øjnene op for alle de

mange muligheder. I Italien er balsamico populært sammen med alt lige fra

salater, dressinger, saucer og kød til is-desserter, frugt og ost. Mulighederne er

altså mange, og en god eddike kan være prikken over i’et i din madlavning.

Balsamico fra Modena, som er hjemstedet for den ægte balsamico, er ikke bare

balsamico, det er crème de la crème. Balsamico kan være nogle helt fantastiske

dråber, som også koster derefter. Priserne varierer fra ca. 4 kr./ liter til mere

end 75.000 kr. pr liter. Disse prisforskelle skyldes primært de ekstreme

kvalitetsforskelle, der findes i balsamico på markedet. 

Det er vigtigt at vælge sin balsamico eddike med omhu, hvis man vil have en

lækker madoplevelse. Det kan være svært at finde balsamico af høj kvalitet.

Mange industrifremstillede eddiker, som findes i supermarkederne, er kedelige

og bl.a. ofte tilsat diverse tilsætningsstoffer for at tilføre farve og sødme til

eddiken.

Denne balsamico kommer fra familievirksomheden Fattorie Giacobazzi. Smagen

er naturlig og uden tilsætningsstoffer. Den består af kogt druemost som er

modnet i 5 år i forskellige træfade og den har en uforglemmelig og intens

smagsoplevelse mellem sød og syrlighed i en unik kombination.

Balsamicoen kan bruges i mange forskellige retter, både forretter, hovedretter

og desserter. En klassiker er over en tomatsalat med burrata eller buffalo

mozzarella, til en capresesalat, på en pizza etc. Find inspiration i opskrifterne i

magasinet.
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Trøffel er en af de mest delikate ingredienser i vores madlavning og har en helt

speciel plads i det italienske køkken. Derfor skal du selvfølgelig også introduceres

for et fænomenalt trøffel produkt nu, hvor vi desværre ikke har kunnet lægge en

rigtig trøffel i kassen.

Trøffelsaucen kommer fra familie virksomheden Giuliano Tartufi, som har sin

oprindelse fra Giuliano’s hobby - Trøffeljagt og hans bedste ven, hunden Leda. I

1980’erne tidligt om morgenen, før han begyndte sit normale arbejde på

fabrikken, plejede Giuliano at tage på trøffeljagt i skoven sammen med sin hund

Leda. Han fandt hunden Leda, som blev hans nye bedste ven, adopterede

hende og lærte hende at blive en formidabel trøffeljager. Hvis det ikke er en

god inspiration til jer med hunde derhjemme, så ved jeg ikke, hvad er.

Mellem 1986 og 1989 begyndte han at sælge friske trøfler på de lokale messer

i nærheden af Pietralunga tæt på San Marino. I 1994 besluttede han at

dedikere sig fuldstændigt til dette job ved oprettelse af et lille laboratorium,

hvor han begyndte at blande trøfler med olier og andre produkter. 

Giuliano Tartufi laver nogle helt fantastiske produkter hvoraf denne svampe og

trøffel sauce er vores helt klare favorit. Det er en kombination af sommertrøffel

og champignon, kogt efter den gamle “Urbani House” måde, (i olivenolie med

et strejf hvidløg, salt og peber). Den udgør det mest succesfulde og populære

produkt i trøffel-sortimentet. Denne champignon og trøffelsauce er klar til brug

og perfekt i sig selv.

S V A M P E  &  T R Ø F F E L

S A U C E  F R A  G I U L I A N O

T A R T U F I

3





N O C E L L A R A  D E L  B E L I C E

O L I V E N

Hos Gastrobox elsker vi oliven både som ingrediens og aperitif. Denne oliven

synes vi, samt (rigtige) eksperter, er noget helt specielt. Nocellara del Belice

oliven kommer fra Valle Del Belice området i sydvest Sicilien og nyder derfor

godt af det unikke mikroklima, der er ved at ligge tæt på den Afrikanske kyst,

sammen med den røde middelhavsjord, som giver de ideelle betingelser for

olivendyrkning.

Det er en oliven der bliver brugt både til olivenolie, men også til at spise.

Nocellara oliven er en sjældenhed som kan nydes uafhængig af året og høsten,

hvilket normalt ligger i november/december måned. 

Det er en grøn oliven, rund med fast struktur og har en fantastisk sødme, samt

en syrlig smag, hvilket gør Nocellara olivenen til en af de fineste olivener i

verden. Derfor har vi valgt, at du skal have fornøjelsen af de her olivener. 
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F I L O T E A  F E T T U C C I N E

Filotea er en virksomhed med fokus på håndværk beliggende i Ancona, i hjertet

af Marche regionen (det centrale Italien). Filotea blev grundlagt af to venner,

Pietro og Francesco, i 2005 med det formål at lave den fineste æggepasta i

verden.

Der er en stærk tradition for æggepasta i Marche-regionen. Stadig i dag

forbereder mange mødre og bedstemødre deres pasta fra bunden på søndage

og festlige dage. Filoteas mål er at reproducere disse damers arbejde, og bringe

denne oplevelse ud til den brede befolkning.

Filotea æggepasta er lavet ud fra en unik og traditionel opskrift, der tager afsæt

i de lokale råvarer af højeste kvalitet. Endvidere tørres pastaen langsomt i 24

timer ved lav temperatur. Denne særlige tørringsproces giver pastaen den

autentiske smag, der er typisk for den hjemmelavede.

Denne langsommelige, kunsthåndværksmæssige forberedelse garanterer et

unikt produkt, som er utroligt let og let at fordøje, mens dens teksturerede

overflade hjælper med at absorbere saucer og dermed forbedre smagen af alle

ingredienser. Vi er store fans af Filoteas forskellige slags pasta og håber, du vil

nyde denne pakke, da de desværre er meget svære at finde i Danmark.
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T U N  I  K R Y D R E T  S A U C E

F R A  G R Ø N D A L S

Martin, der har stiftet Grøndals, har stor passion for bæredygtighed og fødevarer

af høj kvalitet. Med et dansk forbrug på mere end 50 mio. dåser tunfisk om

året, er der rigelig forskel at gøre, hvis kvaliteten og bæredygtigheden kan løftes

på denne velkendte spise. 

Martin og hans tun, startede med at hans morfar og ham, altid var på jagt efter

fiskekonserves som barn. Morfarens vane med fiskekonserves var ret særlig: når

han fandt noget spændende, så gemte han det i sit konserves-skab til når

Martin kom på besøg. Den tradition forsatte som voksen for Martin, hvor han

stadig den dag i dag ikke kan gå forbi konserves uden at kigge en ekstra gang.

Martin stiftede selskabet Grøndals efter en sejladstur i Caribien, på vej hjem til

Kolding, hvor han blev overrasket over kvaliteten, friskheden og det

smagsindtryk tunfisken fra Azorerne havde.

Martin har sammen med Santa Carina på Azorerne, lavet en velsmagende

tunfilet med massere af smag. Med høj kvalitet og nye smage, synes vi, at dette

produkt kan give et nyt syn på fiskekonserves. Tunen er fanget med line, for at

sikre skånsom fangst og minimering af bifangst. Tunen er en skipjack-tun fra

Atlanterhavet, som er den mest bæredygtige tunfisk, der kan fanges. Alle

herlighederne svømmer rundt i en BPA-fri dåse, så tingene er altså gjort

ordentligt, når de kommer fra Martins hænder.

Denne tunfisk har fået et ekstra pift med en traditionel krydderiblanding kaldet

molho cru, der blandt andet består af hvidløg, chili, persille og olivenolie. Den

smagfulde olivenolie er af højeste kvalitet, og giver sammen med krydderierne

et helt særligt produkt, der på den ene side føles anderledes, men på den

anden side kan bruges, fuldstændig som du normalt ville bruge din tun.
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K A F F E  F R A  O R I G I N A L

C O F F E E

Der er flere årsager til, at vi vil introducere dig til Original Coffee. Den

altoverskyggende årsag er, at de leverer en fantastisk god kaffebønne –

punktum. Derudover er det en fantastisk iværksætterhistorie om kvalitetskaffe,

bæredygtighed og ansvarlighed. Passionen for god kaffe startede under navnet

”Rolling Coffee” i 2010, som var et cyklende kaffekoncept, der leverede top

kaffe til Københavnerne. Det blev startet af de to barndomsvenner, Nikolaj og

Philip, men det stod kort efter klart for dem, at der var behov for en rigtig

kaffebar, hvor kaffen kunne forfines og dyrkes yderligere. I 2012 stod den

første kaffebar klar i Illum i København, og Original Coffee er i dag vokset til 10

kaffebarer i og omkring København. De vandt desuden prisen for Københavns

bedste kaffebar 4 år i træk!

Ikke nok med at Original Coffee har vokset forretningen på god kaffe, så har de

også formået at sikre, at alle kaffebarer drives af strøm fra vindmøller, og er

stolte medlemmer af et brancheinitiativ, der arbejder for endnu mere

ansvarlighed i restaurationsbranchen. Det kan vi lide, men vi kan også lide deres

fremragende kaffe. 

Kaffen du får en del af, er fra Original Coffees kollektion af filterkaffer. Kværn

bønnerne lige inden brug, og oplev forskellen ved friskkværnet kaffe. Har du

endnu ikke en kaffekværn i hjemmet, skal dette være en opfordring.
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B A S I L I K U M S  P E S T O  F R A

P A S T A R I G E T

Pestoen i denne Gastrobox er en lille solstrålehistorie. Det særlige er, at pestoen

ikke kommer syd fra Rom, men i stedet fra markerne syd fra Svaneke. Pastariget

er lokaliseret på Danmarks solskinsø Bornholm. I Svaneke bor ægteparret

Susanne Bloch og Finn Harild, og de står bag Pastariget.

De mødte hinanden i 2006, og det var efter Susannes udsagn kærlighed ved

første blik. De flyttede sammen på Finn’s gård, og Susanne fandt ud af, at Finn

producerede hvede, spelt, rug, ølandshvede og ikke mindst durummel. Susanne

tænkte straks, at durummel kunne bruges til at lave den skønneste pasta, og

dermed var vejen banet for Pastariget, som slog dørene op i 2009, som også

laver skønne pestoer til at komplementere deres fantastiske pasta.

Basilikum Pasta Pesto er lavet på bornholmsk rapsolie, basilikum, hvidløg og

havsalt, og produktet er udviklet som en naturlig smagsforstærker i pastaretter.

En bøtte pesto rækker til en almindelig pakke pasta.

T R Ø F F E L  P E S T O  F R A

P A S T A R I G E T

Pastarigets Trøffel Pesto er lavet på bornholmsk rapskimolie, trøffelolie og

havsalt. Trøffel Pestoen er udviklet som en naturlig smagsforstærker til

pastaretter, hvor man gerne vil have et pift af trøffel. Vend Trøffel Pasta Pesto

med en pakke kogt pasta efter ønske, og nyd en lækker, smagfuld og hurtigt ret.
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G R Ø N D A L S  T O N N A T O

Vi er sikkert mange, der har gode minder om den italienske klassiker: Vitello

Tonnato. Den klassiske vitello tonnato består af daggammelt kalvesteg, skåret i

tynde skiver, anrettet med en tunsauce. Som navnet måske allerede har afsløret,

består Martin fra Grøndals’ version ikke af kalv, men har tunen som den store

helt, stærkt inspireret af stemningen fra den italienske klassiker. Vi har valgt den

krydret tun sauce, da vi synes, den giver et spændende pift, til denne ellers

klassiske ret.

Til 2 personer:

- En dåse Grøndals småstykker af tun i krydret sauce

- 1 lille håndfuld kapers 

- 1 spsk. frisk timian

- 1 spsk. frisk oregano

- 50 g mayonnaise (Gerne hjemmerørt ala Grøndals mayonnaise, hvor du

bruger olien fra tunen)

- 2 ansjosfileter (kan undlades)

- 1 lille håndfuld kapersbær (kan undlades - til pynt)

- ½ citron (saft og skal)

- Salt og peber

- Lidt god olivenolie

Fremgangsmåde:

Først skal du beslutte dig for, om du ønsker en fin eller rustik tunsauce. 

Går du efter den fine, kan du med fordel finde en blender eller foodprocessor

frem. Og vælger du den mere rustikke, kan du evt. bruge en røremaskine og

alternativt røre den i hånden. Rører du den med håndkraft, skal du bruge en stor

skål og et piskeris.  

Fortsættes på næste side
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G R Ø N D A L S  T O N N A T O

Fortsat:

Mayonnaise (spring dette over, hvis du hellere vil bruge en færdiglavet):

Når du har fundet dit udstyr frem, er det tid til at piske en mayonnaise. Held

olivenolien fra tunfisken op i en kande. Det gør doseringsprocessen lettere. Slå

en æggeblomme ud i en skål, tilsæt lidt salt og syre, og pisk det til en luftig

masse. Når æggeblommen er blevet luftig, skal du begynde at tilsætte lidt olie -

men vær varsom, for det er nu der er størst risiko for at mayonnaisen skiller!

Dryp 5-6 dråber af olie ned i massen mens du pisker og fortsæt denne

forsigtige proces indtil, at du fornemmer at den luftige masse begynder at bliver

tykkere. Når du fornemmer, at æggeblommen og olien er, det man kalder

legeret (blevet tyk), så kan du roligt piske resten af olivenolien i. Nu skal du blot

smage den til med salt, peber og citron (du kan også bruge lidt lys eddike).

Tonnatoen:

Kom tun (drænet), kapers, krydderurter, (ansjoser) og halvdelen af citronsaften

samt skallen op i din skål/blender og vend det sammen. Kom din 50g.

mayonnaise i og miks det, til det har den ønskede konsistens. Nu skal den blot

smages til med salt og citronsaft, og måske en smule ekstra mayonnaise. 

Servering:

Vi er vilde med denne tonnato, som kan bruges som dyppelse, smøres på brød

eller i en sandwich – ja, kun fantasien sætter grænser. Det kræver ikke meget at

løfte retten, til det der vil komme tæt på klassikeren. Har du en rest steg fra

dagen før, får du en nem ret, ved at skære stegen i tynde skiver og anrette

tonnatoen på topppen. Vi har selv været svært tilfredse med gårsdagens

culottesteg, anrettet med Grøndals tonnato. 

Vi glæder os til at se, hvordan du har brugt din tonnato, så hold dig ikke tilbage

med at dele oplevelserne. Velbekomme.
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T R Ø F F E L  R I S O T T O

Opskrift til 4 personer:

- 1 liter kylling bouillon

- 3 spiseskefulde usaltet smør, delt

- 1 spiseskefuld olivenolie

- ½ lille hvidløg, finhakket

- 1 1/4 kop risotto ris

- ½ kop tør hvidvin

- ¼ kop revet parmesanost

- 40 g trøffel sauce fra Giuliano Tartufi

- Friske trøfler

- Salt og peber efter smag

Fremgangsmåde:

Varm bouillon til den simrer i en gryde over medium-lav varme. Når det har

simret, skal du reducere varmen til lav.

Varm 1 spiseskefuld smør og olie i en stor gryde over medium varme. Tilsæt

løg og sauter i 3 minutter, indtil det er gennemsigtigt.

Tilsæt risen, og rør for at belægge kornene med smør-løg-blandingen. Sauter i

2-3 minutter. Hæld vinen i risblandingen under konstant omrøring, indtil

væsken er absorberet, ca. et par minutter. Sæt 1 kop varm bouillon i risen, og

rør konstant, indtil væsken er helt absorberet. Fortsæt med at tilføje 1 kop

bouillon ad gangen. Denne proces skal tage cirka 25 minutter. Risene skal

begynde at udvikle en cremet konsistens. Sluk for varmen, rør resterende smør,

trøffelsauce, salt og peber ind. Put derefter låg på din gryde og lad den hvile et

par minutter, så bliver den ekstra cremet.

Fyld risottoen på tallerkener eller i skåle, top med frisk revet parmesanost og

evt. frisk trøffel.
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B U R R A T A  M E D

T R Ø F F E L P E S T O

Opskrift til 4 personer:

- 1 trøffelpesto fra pastariget  

- 4 stk burrata (brug alternativt en god øko bøffel mozarella)

- 2 spsk mandler, hakket

- 1 pære

- 1/2 citron citron

- 50 g rucola, skyllet

- Friskkværnet sort peber

- Aceto balsamico 5 års

Fremgangsmåde:

Rist de hakkede mandler let på en tør pande. Blend rucolaen (gem lidt til

finishing) med trøffelpestoen og 3 spsk vand. Skær pæren i tynde skiver og

pres lidt citronsaft over, så de forbliver friske.

Anret burrataen på hver sin tallerken (let skåret åben i toppen) med

trøffelpesto, friske pærer, og den resterende rucola. Top med ristede mandler,

salt, friskkværnet peber og balsamico efter smag.
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F E T T U C C I N E  M E D

S V A M P E  O G  T R Ø F F E L

S A U C E

Opskrift til 2 personer

- 250 g fettucine

- Salt

- Olivenolie til stegning (vi anbefaler ekstra jomfru olivenolie Marfuga)

- 1 løg

- 1 peperoncino (tørret chili)

- 300 g svampe

- 40 g svampe og trøffel sauce fra Giuliano Tartufi

- 1/4 l madlavningsfløde

- Evt. lidt revet Pecorino Romano eller parmasan

- Evt frisk trøffel eller trøffelolie til at hælde over retten inden servering.

Fremgangsmåde:

Hæld ekstra jomfruolivenolie i en stor pande, og hak løget fint. Svits det

finthakkede løg og peperoncino på panden ved middel varme. Sæt pastavandet

over i en gryde. Hæld salt og pasta i gryden, når pastavandet koger. Lad

pastaen koge uden låg efter anvisning på pastapakken. Rør rundt undervejs.

Lad svampe og løg stege ved middel varme til svampene er møre. Hæld

herefter fløde og trøffel sauce i. Lad flødesovsen på panden simre og koge ind.

Tilsæt evt. lidt fløde eller pastavand undervejs. Når pastaen er kogt, hældes

vandet fra. (Smag inden, om pastaen har den konsistens, du kan lide.

Kom pastaen på panden sammen med en smule pastavand (det er med til at

samle retten). Rør rundt. Når retten er blandet godt sammen, tages panden af

blusset.
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O V N B A G T E  T O M A T E R  P Å

P E S T O  C R O S T I N I S

Ovnbagte tomater på pesto crostini med balsamico er en smuk

og smagfuld forret eller snack til en hverdagsaften. Frisk og smagfuld

basilikumpesto, naturligt søde tomater og den vanedannende 5 års lageret

balsamico er den perfekt kombination. Ordet crostini betyder "små

skorper" på italiensk. Vi forbinder typisk crostini med en festlig

appetitvækker, men du behøver ikke at holde en fest for at nyde disse små

herligheder.

2 personer:

- En baguette eller andet lign. brød

- Basilikums og hvidløgs pesto fra Pastariget       

- En håndfuld små cherry tomater        

- Olivenolie

- Aceto balsamico

- Evt. lidt timian eller rosmarin

- Salt og peber

Fremgangsmåde:

Tænd ovnen på 200 grader. Vend tomaterne med lidt olie og timian/rosmarin

og krydr med salt og peber. Put dem i ovnen på en bageplade i 20-25min til

de begynder at få blærer. Når de er færdige, skal du huske at lade dem hvile et

par minutter. Mens tomaterne hygger sig i ovnen, skærer du brødet og pensler

det med lidt olivenolie. Put herefter brødet i ovnen på en rist i 5 min. Når

brødet er færdigt, anrettes det med pesto, ovnbagte tomater og med lidt

balsamico. 
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P A S T A  M E D  H V I D L Ø G ,

C H I L I  O G  O L I V E N  

En simpel, men meget smagfuld pastaret som vil tage dig 20min at lave og

kræver 6 hovedingredienser.

4 personer:

- 500 g pasta

- 4 spsk. oliven olie

- 2 tsk. chili flager / peperoncino

- 4 fed hvidløg

- 1 stor håndfuld Nocellara oliven

- 1 stor håndfuld persille

- Salt og peber

- Evt. toppings: Citronskal, basilikum, ristede brødkrummer

Fremgangsmåde: Sæt pastavandet over i en gryde. Hæld salt og pasta i gryden,

når pastavandet koger. Pastavandet skal helst smage lidt som havet. Lad pastaen

koge uden låg efter anvisning på pastapakken. Rør rundt undervejs, så pastaen

ikke sidder fast.

Hæld ekstra jomfruolivenolie i en pande, tilsæt chili og hvidløg skåret tyndt over

et lav til middel varme blus. Rør rundt så hvidløget ikke brænder på, i cirka 2

min. Tilsæt de hakket olivener og 3/4 af persillen. Tilsæt derefter et halvt dl

pasta vand, rør rundt og lad det stå et minut. Tilsæt pastaen og rør rundt, så

pastaen og chili hvidløgs saucen er blevet venner. Anret i en dyb tallerken med

resten af persillen og nyd denne simple ret. 
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A F F O G A T O

Kaffe er en naturlig del af den italienske madkultur, og man kan ikke forestille

sig en italiensk restaurant, der ikke også kan servere en vel forfinet kop espresso.

I det italienske køkken, kan vi ikke komme uden om den klassiske tiramisu, men

vil alligevel hellere fortælle jer om denne klassiske opskrift, affogato.

En stor del af det italienske køkken, handler om få ingredienser med massere af

velsmag og høj kvalitet. Tænk på den klassiske pizza Margherita i de italienske

farver, eller den klassiske carbonara, med kun en håndfuld ingredienser. Intet

signalerer dog simplicitet og velsmag, som den klassiske affogato, som på

italiensk betyder druknet. Placer 2 kugler vaniljeis af høj kvalitet i en skål eller

glas og hæld kaffe henover lige inden den indtages. Voila – sværere behøver

det ikke altid at være. Italienerne bruger et espressoshot, men en stærk

filterkaffe giver også et godt resultat. Da der kun er 2 ingredienser, vil du opleve

forskellen ved at bruge kvalitetsprodukter, så spar ikke på råvarerne her. 

Gør simpliciteten alligevel lidt for ondt i øjnene, så kan du rive lidt god

chokolade over, tilsætte lidt likør eller karamel, eller pynte med lidt friskpisket

flødeskum.
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T A K

Vores madklub har vokset sig markant større her i februar måned, og vi er som

sagt i gang med flere tiltag der vil kunne inspirere jer yderligere. Vi modtager

fortsat feedback fra mange af jer, og det hjælper os meget til at kunne udvikle

os fremadrettet. 

Sidste måneds box har udfordret mange i køkkenet. Vi må erkende, at det ikke

var i alles smag at fejre de kødfrie alternativer sidste måned, men vi fik også

mange utroligt positive tilbagemeldinger, om at det var spændende at prøve. Vi

glæder os til at se, hvor denne måneds Gastrobox tager dig hen og hvad du

synes om den. Du er som altid velkommen til at lægge din ret op og tagge os i

den på de sociale medier.

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.

Velbekomme!
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