




F O R O R D

Rigtig god fornøjelse. 

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

Nu er alle så småt vendt tilbage fra årets sommerferie. Måske har du, ligesom

os, nydt den danske sommer herhjemme med alt, hvad den indebærer. Der har

heldigvis været perioder med kanon sommervejr. 

Typisk kommer vi hjem fra ferie i udlandet med tasken fuld af krydderier, olier,

vin, mv. samt lokale kogebøger og masser af gåpåmod for at genskabe en

uforglemmelige ret. Du ved, en af dem, der blev nydt med en fantastisk udsigt,

i flotte omgivelser, med godt selskab og alt i alt en fortryllende stemning. Med

andre ord en ret, man ikke rigtigt kan genskabe, men altid vil forsøge! Den

inspiration mangler de fleste desværre i år.

Heldigvis har vi i Gastrobox tænkt enormt meget på dig hen over sommeren! Vi

glæder os derfor til, at du skal smage denne måneds lækkerier og give dig i

kast med opskrifterne. Denne måneds tema er Ny Nordisk og Mellemøstlig

Symposium.  

I sommerferien har vi i Gastrobox også opdateret vores system, så du nu får

gode medlemstilbud på produkter, to dage før din ordre går igennem. Så har

du mulighed for at købe et produkt, som du har forelsket dig i, til en god pris,

og vedlægge det i din kommende Gastrobox sammen med månedens indhold. 

Derudover er der nu også mulighed for, at du kan springe en levering over, hvis

køkkenskabene bugner af lækre Gastrobox produkter. 

Vi er som altid enormt interesseret i din feedback, da det er med til at forbedre

Gastrobox.





H Y B E N R O S E  
F R A  G O U R M E T P L A D S E N

Fortsættes på næste side.

For de mange medlemmer som modtog sidste måneds box, vil Gourmetpladsen

være én producent, I kender. Det produkt vi præsenterer, er muligvis ikke et, som du har

stiftet bekendtskab med før. For de nye medlemmer kan I godt glæde jer, for en

introduktion til Gourmetpladsen bliver formentlig en af de introduktioner, I sent vil

glemme.

 

Gourmetpladsen har deres egen produktserie, som er udarbejdet sammen med nogle

kanon dygtige folk fra eliten af den danske gastroverden. Produktet som I skal stifte

bekendtskab med i denne måned, er et produkt i det ny nordiske køkken, som du ikke

vil finde på hylderne i supermarkederne eller i special gourmetbutikker. Det er noget,

som du vil måske møde på de fineste restauranter f.eks. Noma, der virkelig kræser for

detaljen. Det er også en garniture delikatesse, som du vil støde på hos ægte gastrofolk.

Det er et produkt, som vi virkelig tror, at I vil finde interessant. Måske du allerede har

forsøgt dig med dine egne syltede hybenroseblade. I det tilfælde tager vi hatten af og

håber, at du synes om Gourmet-pladsens sublime bud på denne delikatesse fra aller

øverste hylde.

 





Velbekomme!

Hybenbuske findes i store dele af Danmark, og særligt i sommerhusområder, da

de siden 50'erne, i stor stil, er plantet ud som læhegn i områder tæt på strand.

Få planter kan håndterer sand, frost og salt som hybenbuske. Nogle hybenarter

har vist sig at være invasive, og i enkelte områder er hybenbuskene derfor

vokset eksplosivt. Der er dog en række gode grunde til at rosenbladene fra

hybenbusken skal have lov at invadere dit køkken - for det er virkelig en både

sjov, smuk og velsmagende ingrediens. 

Gourmetpladsens syltede hybenroser er en skøn nordisk specialitet. Bladene

plukkes typisk i juni og juli måned, men du kan sagtens finde hybenroser helt

frem til oktober måned. Bladene er aromatiske som en rose, og vil altid være et

hit som smuk spiseligt pynt på særligt desserter, men også salater og forretter.

Vælger du at sylte hybenroserne, som Gourmetpladsen, kan du føre denne

nordiske sommersmag langt ind i vinterhalvåret. 





L E H N S G A A R D

På næste side finder du en opskrift på flæk-ærtehummus med ramsløgsolie.

Trofaste medlemmer af Gastrobox har stiftet bekendtskab med Lehnsgaard

tilbage i februar, hvor deres basilikum rapskimsolie var en del af vores pasta

tema. I vurderede produktet utroligt pænt i vores feedback, hvilket vi godt kan

forstå. Derfor er vi glade for, at vi endnu en gang har fået Lehnsgaard med i

vores Gastrobox. Vi har fået mange nye medlemmer siden februar, og I skal

selvfølgelig høre om, hvorfor Lehnsgaard er speciel.

Lehnsgaard er en af Bornholms smukkeste og ældste gårde. Gården er ejet af

Hans Hansen, som købte gården tilbage i 1983. Efter 20 år som landmand var

lysten og interessen til, at videreudvikle på en råvare dyrket i landbruget så stor,

at Hans Hansen i 2003 købte oliemøllen i Aakirkeby og startede Lehnsgaard

Rapsolie.  I dag er Henrik Kai Hansen medejer af virksomheden og samme dan-

ner de parløb om at producere olie og sennep i høj kvalitet.

Koldpresset rapsolie af raps-kim fra Lehnsgaard er en oplevelse og svaret på

”nordens olivenolie” En olie som fortjener meget større opmærksomhed i de

danske køkkener. Koldpresset rapskimolie har, i modsætning til andre olier, et

naturligt højt indhold af omega 3-fedtsyrer og et lavt indhold af mættet fedt.

Balancen mellem omega 3-fedtsyrer og omega 6-fedtsyrer gør olien til en af

de sundeste madolier på markedet.

Ramsløg kan findes i de fleste danske skove og nogle er så heldige at have dem

i haven. Ramsløg har en smag og duft af hvidløg, hvilket gør denne olie oplagt

til marinader, dressinger eller oven på et foccaciabrød.

Du kan læse mere om Lehnsgaard og købe deres produkter via:

www.lehnsgaard.dk





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

- Anret i en skål og dryp lidt rapskimolie med ramsløg over

Ingredienser: 

- 250 g flækærter (gule ærter)

- ½ tsk salt 

– 1 dl rapskimolie med ramsløg

- Salt og peber 

Fremgangsmåde: 

- Kog flæk-ærterne i 500 g vand i 40-45 min.  

- Hæld kogevandet fra men gem det

- Kom flæk-ærterne i en foodprocessor (eller blender) og tilsæt rapskimolie

med ramsløg i en tynd stråle. Tilsæt evt. lidt af kogevandet hvis du ønsker en

lidt mere lind konsistens

- Smag til med salt og peber





W E  S E N D  F E R M E N T

Fortsætter på næste side.

"Bag ‘we send ferment’ står jeg, Thijs, en hollænder bosiddende i København.

Lige siden jeg fik foræret en scoby - en starterkultur til at lave fermenteret te,

kaldet kombucha, har jeg været fuldstændig solgt og dybt fascineret af fermen-

tering.  

For nogle år siden fortalte en ven mig om fermentering. Det var virkelig

interessant, men jeg glemte egentlig lidt vores samtale, indtil næste gange vi så

hinanden, hvor hun havde taget en scoby med til mig. Det var dét, der for alvor

gjorde mig interesseret i fermentering. Herefter fulgte flere år med fermen-

teringstimer i mit egen køkken - alt fra kombucha, kraut til tempeh og miso.  

Jeg har prøvet at overtale utallige mennesker til at tage med mig ind i

fermenteringens univers, hvor man kan skabe sine egne produkter og

opgradere sine retter til et helt anden niveau takket være fermenterede

madvarer. I nogle tilfælde havde jeg held med at tænde gnisten hos andre, så

de selv begyndte at fermentere. Men jeg fornemmede en interesse i mange

flere mennesker. Både i et kulinarisk- og helbredsmæssigt perspektiv. Hvordan

kunne jeg sørge for at de mennesker, som ikke var klar til at gøre det selv, også

fik glæde af fermenteringen?"





Brug koden: Gastrobox

"Det er endnu ikke så nemt at finde fermenterede produkter på supermarkeds

hylderne. Derved opstod ideen for en abonnementsordning, hvor folk kunne få

varierende fermenterede produkter på regelmæssig basis. Samtidigt kunne jeg

inspirere folk til madlavning med fermenterede madvarer, og dele andre folks

idéer og opskrifter. Selvom jeg selvfølgelig håber, at folk abonnerer i lang tid

hos ”we send ferment”, håber jeg først og fremmest, at folk, ligesom mig, bliver

grebet af fermentering. Jeg bliver kun glad, når jeg kan få folk til at starte med

at fermentere selv. Jeg laver to forskellige fermenterede produkter på månedlig

basis: upasteuriseret, økologisk og fortrinsvist på lokale ingredienser, hvor det er

muligt."

Vi i Gastrobox er meget begejstret for Thijs og hans fermentering. Da kvaliteten

på de fermenterede madvarer ville få et ordentligt hak i tuden af hhv. transport

til os, opbevaring inden pakning og efterfølgende transport til dig, har vi valgt

ikke at vedlægge det i din kasse, men i stedet vedlagt en kode, som giver dig

50 pct. rabat de første tre måneder. Så kan du også dykke ned i fermenterings-

universet og lade dig inspirere!   





R A B A R B E R M A R M E L A D E
F R A  F E J Ø

Velbekomme!

Hvis du, som nogle af os andre, ikke nåede at få det fulde ud af rabarberne

i sæson i foråret i forvirring med Corona og nedlukning, så fortvivl ej.

Rabar-berne er nemlig i vækst helt hen i oktober, og der er ingen af vores  

medlem-mer, der skal gå glip af denne gudespise.

Rabarber er underskøn i det søde køkken og bliver brugt på alverdens

gour-metrestauranter, da dens fantastiske syrer giver friskhed og sødmen

nærmest f fedme, når den krydres med vanille og sukker. Du kan variere

rabarberen ved både at koge/bage den – og råsylte den. Sidstnævnte

giver tilmed en sprødhed i konsistensen, som mange desserter og kager

kalder på. Server en iskold rabarbersuppe i sommermånederne og en

krydret marmelade som denne til grød og yoghurt. Husk også at bruge

rabarberen i det salte køkken: stegt kylling med rabarberkompot er en

klassiker. Giv en krydret chili-rabarberchutney til gryderetten eller brug

den i wraps med lynstegt oksekød.

I denne måned har vi valgt, at I skal prøve kræfter med et yderst skønt

produkt fra Fra Fejø – nemlig denne rabarbermarmelade. Det er en

økologisk rabarber & æble marmelade med et frugt indhold på hele 75%.

Det er en dansk produceret marmelade, der udelukkende er baseret på

danske økologiske rå-varer. Af den grund har Fra Fejø også valgt at bruge

skrællen, så de derved mindsker fødevarespild og sikre den gode smag. 





K I K Æ R T E R  F R A  R Ö M E R

På de næste sider finder du opskrifter, hvor kikærter indgår.

Rømer kendetegnes for økologi og var en af forgangsmændene for økologien i

Danmark. De har lanceret en lækker produktserie, som vi personligt er stor fan

af. Den hedder Rømer Vegan Products, der specialiserer sig i veganske

produkter som substitut for animalske produkter.

Vi er nået til det punkt i denne måneds magasin, hvor vi laver springet fra det

ny nordiske- til det mellemøstlige køkken. Senere i magasinet vil du kunne

finde opskrifter med vores bud på, hvordan du kombinerer de to køkkener eller

i hvert fald, hvordan du på fineste vis sammensætter exceptionelle retter med

ingredienser fra de to køkkener

Kikærterne er fra Mellemøsten og er grundingrediensen i hummus og falafel, og

har et lille fedtindhold. Mellemøstlig mad er en bred kategori, der dækker over

mange landes køkkener og som ofte bliver kombineret med køkkener fra andre

verdensdele. Mad fra Mellemøsten er utroligt spændende og alsidig, og det er

ikke så underligt, at de eksotiske retter har oplevet en stigende popu-laritet

verden over, særligt gennem det seneste årti. Det mellemøstlige køkken står i

stærk kontrast til danskernes hakkebøffer med bløde løg, hvide kartofler og

brun sovs, og det er måske også én af årsagerne til den store interesse

herhjemme - ligesom danskernes rejse- og eventyrlyst garanteret også kan

tage sin del af æren. Særligt kendetegnende for mellemøstlig mad er sesamfrø,

kikærter, oliven, mynte og de krydderier, som de ofte anvender er kommen,

spidskommen, kardemomme, gurkemeje, sumak for at nævne nogle stykker.

Ligesom kartofler er en stor del af det danske køkken, ris er det i det asiatiske

køkken og pasta er fundamentalt for mange italienske retter, er det i højere

grad bulgur, couscous, kikærter eller brød, der serveres i Mellemøsten.

Kikærter Rømer kan anvendes til hummus, hjemmelavede falafler eller prøv at

riste dem på panden til en salat eller en snack. De er også kanon gode i

gryderetter.





P A V L O V A  P Å  K I K Æ R T E R
M E D  R A B A R B E R S K U M  O G

H Y B E N R O S E

Opskriften fortsætter på næste side.

Opskrift til 4 personer. En skøn dessert til sensommerkøkkenet.

Ingredienser:

- ½ dl kold kikærtekogevand

- 1/4 tsk lagereddike

- 60 g hvidt sukker

- ½ g salt

- 200 g rabarber

- 8 hybenroseblade

- 100 g sukker

- 1,5 dl fløde

- 50 g skyr

- 15 g ristede kokosflager

Fremgangsmåde:

Pavlova

- Lagen fra hjemmekogte kikærter skal nedkoges til ca. halvdelen, så den

bliver lidt tyk, når den nedkøles

- Kikærtevandet skal være koldt, når det bruges. Det er vigtigt for det færdige

resultat, at marengsen piskes længe som beskrevet i opskriften

- Kom kikærtevand og eddike i røreskålen og pisk det helt skummende og

stivt. Det skal tage 10 minutter

- Tilsæt herefter sukker lidt ad gangen og pisk marengsen et par minutter

mellem hver tilsætning

- Pisk marengsen til sukkeret er smeltet, ca. 10 minutter

- Tegn to store ringe på et stykke bagepapir, ca. 25 cm. i diameter og fordel

marengsmassen heri

- Bag marengsen ved 100 grader i 1,5 – 2 timer. Ovnen skal være lukket

undervejs

- Tjek forsigtigt at marengsen er færdigbagt og lad den gerne afkøle i ovnen,

hvis muligt. Bemærk: marengsen bliver først rigtig sprød, når den afkøles





Velbekomme!

Rabarberkompot

- Skær 175 g rabarber i 2 cm. stykker og giv dem et hurtigt opkog med

sukker og havldelen af hybenrosebladene, så det bliver til en tyk kompot

- Afkøl nogle timer

- Smag evt. til med lidt mere sukker

- Skær resterende rabarber i tynde skiver på skrå og vend med lidt sukker

- Lad dem trække en times tid

Du kan vælge den lette udgave og bruge rabarbermarmeladen fra Fra Fejø.

Skum 

- Pisk fløden stift og vend forsigtigt med skyr og rabarberkompot

- Anret den sprøde pavlova på et stort fad

- Fordel rabarberskummet og drys med syrlige rabarber, fordel

hybenroseblade og ristet kokos 





S U M A K   F R A
H E D E B O G A A R D

Sumak er et af de få krydderier, der har en distinkt syrlig smag og anvendes

derfor i det mellemøstlige køkken på samme måde, som man andre steder i

verden ville anvende eddike, citron eller tamarind. Sumak indgår i den kendte

krydderiblanding Za’atar og bruges i dressingen til den skønne brødsalat

Fattoush. Sumak vokser på buske i tætte, koniske klaser og bærrene er klar til

høst, når de når en dybrød farve. Bærrene tørres og males til et groft pulver,

som har en smuk bourgognerød farve. Det ér også et ret så specielt krydderi, og

så smager det bare i særklasse godt. I særdeleshed på kylling, som vi i

allerhøjeste grad vil anbefale, at du prøver kræfter med.

Næste produkt er Sumak, som er et alsidigt krydderi, der tilfører en frugtig,

syrlig og citrusagtig note og aromatik til din madlavning. Det er ekstraordinært

godt til lyst kød og fiskeretter og har en smag, der af nogle beskrives som

”solbær med citron”. Selvom det har noter af citrus, så kan det ikke sammen-

lignes 100 %, da sumak giver en dybere smag, jo mere du tilsætter.

Det er særligt populært i landene rundt om Middelhavet og anvendes meget i

det mellemøstlige køkken, hvor krydderier indgår i marinader, rubs og dips –

eller drysses direkte på maden inden servering.





S U M A K  K Y L L I N G L Å R

- Servér tabouleh til kyllingen og tilsæt gerne sumak i taboulehen.

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser

- 4 stk. kyllingelår med skind

- 1-2 bundter forårsløg

- 4-5 spsk olivenolie

- 3-4 spsk sumak

- Smag til med salt og peber

Fremgangsmåde:

- Tænd ovnen på over/undervarme på 200 grader

- Rens forårsløgene og skær dem i ca 3 cm lange bidder - også en del af det

mørkegrønne

- Bland 1 spsk olie og ½ spsk sumak sammen med forårsløgene

- Kom 1 spsk olie, salt og peber samt ½-1 spsk sumak på hver kylling

- Fordel ligeligt på for- og bagside

- Læg kyllingerne i et fad og hæld forårsløgene over

- Sæt fadet ind i den forvarmede ovn i ca 60 minutter (afhængig af

størrelsen) til kyllingerne er færdige og kødsaften er klar

- Tag kyllingerne ud og lad dem hvile i 10 minutter, inden du serverer dem,

så de trækker saften til sig

- Drys evt. med lidt ekstra sumak inden serveringen

Anbefaling fra Gastrobox teamet:





K Y L L I N G E  W R A P S

- Tilsæt olie, yoghurt, sumak og citronsaft, og kør det til puré, og tilsmag med

salt og peber

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser: 

- 4 kyllingebrystfileter

- 1-1½ spsk sumak

- 1-1½ spsk ramsløgsrapsolie

- 2 avocadoer

- 1-2 kogte majskolber

- 8 majswraps

Hummus

- 250 g kogte kikærter

- 1 gulerod

- 1-2 fed hvidløg

- ½ spsk spidskommen

- ½ spsk sumak

- 1 dl græsk yoghurt

- Lidt citronsaft, olivenolie, salt og peber til at smage til

Fremgangsmåde:

- Steg kyllingene i ramsløgsrapsolien på panden og tilsæt salt og sumak

- Kog majskolberne alt efter hvilken konsistens, du ønsker

Sprøde: 7-8 minutter

Møre: 12-15 minutter

Hummus

- Hæld udblødningsvandet fra kikærterne, og kom dem i en gryde med friskt

vand samt groftskåren gulerod, løg og hvidløg

- Bring i kog, og lad det koge i ca. 1 time, til kikærterne er helt møre

- Hæld overskydende vand fra og vip kikærter og grøntsager over i en

foodprocessor





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

H Y B E N R O S E

Velbekomme!

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser: 
-  8 søde kartofler
- 1 spsk ramsløgsrapsolie
- 125 g kikærter
- 1 tsk sumak
- ½ tsk spidskommen
- 75 g snittede forårsløg
- 1 dl hakket persille
- ½ spsk hakket/tørret chili
- ½ tsk havsalt
- 150 g hytteost
- 8 hybenroseblade 

Fremgangsmåde:
- Skrub kartoflerne godt, prik dem med en gaffel og pak dem ind i alufolie
- Kom dem på grillen i 15-20 min - eller til de er møre. Du kan også bage
dem i ovnen
- Lad olien blive godt varm i en pande
- Rist kikærter, sumak, spidskommen og salt i ca. 10 min. med jævn

omrøring
- Vend dem sammen med forårsløg, persille og chili
- Åbn de grillede kartofler og top med kikærteblanding og hytteost
- Drys med salt, anret hybenrosebladene og server





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

Se fremgangsmåde på næste side.

Bruschettaen er perfekt som lidt ekstra i en sandwich, på et hvidløgsbrød. Det
er nemt at lave, og det smager fantastisk, fordi det er rene krydderier uden
noget som helst andet i. Da krydderierne er tørret, og du selv tilsætter vand
og olie, kan et glas bruschetta også holde sig i lang tid, uden du behøver at
bekymre dig om holdbarheden.

Du kan blande 1 spsk krydderier med 1½ spsk vand og derefter lade det 
opbløde i ca. 4 min. og tilsætte olie derefter.

Opskrift på fladbrød med bruschetta til 4 personer
Ingredienser:
- 1½ dl mælk

- 15 g gær

- 200 g økologisk stenformalet hvedemel
- 1 tsk rørsukker
- 1 spsk olivenolie
- 1 tsk salt
- 100 g salatost (eller feta)
- 1 spsk Bruschetta pesto med 
- 1½ spsk vand
- 1 tsk flagesalt
- ½ citron (kun saften)
- Hummus (se opskrift under retten på kyllinge wraps)





Velbekomme!

Fremgangsmåde:
Fladbrød 
- Lun mælken i en lille gryde, til den er lillefingervarm
- I en skål smuldres gæren og røres den ud i mælken sammen med sukker,
salt og olie
- Tilsæt mel, lidt efter lidt og ælt godt sammen til dejen er blød og smidig
- Lad den hæve tildækket på køkkenbordet i ca. 1 time
- Del dejen i 4 stykker
- På et meldrysset bord rulles hvert stykke ud i en cirkel med en diameter på
15-20 cm. 
- Varm en pande op med olie og steg fladbrødene herpå, i 3-5 minutter på
hver side til de har flotte brune pletter. Lad dem afkøle
- Lav imens hummus

- Server fladbrødene, smurt med hummus

- Top med salatost og bruschetta pesto
- Drys til sidst med ekstra flagesalt, citronsaft og olivenolie






