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Masa Food formidler 
viden, kendskab og 
salg til det danske 
foodservice marked 
for en nøje udvalgt 
gruppe af 
producenter. 

HVEM ER MASA FOOD?

Hvem står bag Masa Food?
Drivkraften bag Masa-Food er
Søren Madsen, som hele sit
arbejdsliv har bevæget sig i

nærmest alle hjørner af
foodservice branchen:

Han er uddannet kok, konditor og 
chokolatier, og har været både  
dessertchef og køkkenchef.

Han har også været selvstændig  
med egen højkvalitets

fødevarebutik. 
Derudover har han mange års 

erfaring fra fødevarebranchen,
dels som konsulent og dels som
creative manager i innovation.

Omdrejningspunktet og
drivkraften har altid været en
tårnhøj sans for kvalitet og

stærk faglighed.

Masa Food bygger på 
bred erfaring in-
denfor foodservice 
markedet, dels som 
selvstændig aktør, 
dels som producent 
indenfor både salg og 
innovation.

Masa Foods vision er at 
være en betroet 
salgspartner med 
dybdegående 
produktviden og 
indsigt i markedet, for 
på den måde at skabe 
maksimal værdi og 
vækst i alle led.

”Masa-Food’s fornemste 
opgave er, at bane vejen så 

unikke specialiteter og 
produkter kan finde vejen 

ind i foodservice”

- Søren Madsen

Søren Madsen // +45 53 88 99 23 // agentur@masa-food-dk 
Foto: Montgomery for Nordisk Tang
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inspiration på 

side 12

Flydende guld - 
koldtpresset raps-
olie med mild og 
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Kyllingerne er sociale dyr, der finder ro og tryghed i flokken, så selvom de har  
masser af  plads, så bruger de sjældent al den plads, de har. Ofte klumper de sig  
sammen i et hjørne, og nyder trygheden ved at stå og ligge tæt sammen. De har hver 
sit trygge sted, hvor de hviler og sover – f.eks. på siddepinde eller på halmballer.

Det naturlige, rolige liv, som kyllingerne lever kombineret med søvn, motion og godt 
foder er det, der giver den høje kødkvalitet. Det giver nemlig kød, der er er en anelse 
mørkere og har mere dybde i farven. Smagen har en helt anden fylde - og tanken 
om, at kylling ”ikke smager af  noget” kan man godt skille sig af  med her. 

Gråsten Fjerkræ 
har flere år i træk 
vundet prisen for 
”Danmarks bedste 

and” med 
Gråsten Berberi 
Gourmet And

”

Se 
filmen om de 

økolgiske kyllingers 
frie liv her



Det ligner en helt klassisk slagterbutik, når 
man nærmer sig Gråsten Fjerkræs adresse i 
den lille sønderjyske by, Kværs. Man møder 
da også en flot slagterdisk, med masser af  
spændende fjerkræprodukter, når man træder 
indenfor, men bagved alt det, foregår der 
endnu mere. 

I fabrikken bag butikken udvikles, pakkes 
og planlægges der, alt sammen med velfærd 
og højkvalitetsfjerkræ som omdrejningspunkt. 
Gråsten Fjerkræ leverer nemlig kvalitetspro-
dukter ud til hele landet til slagterbutikker 
og foodservicekunder. I sortimentet er både 
ænder, gæs, kalkuner og kyllinger, alt sammen 
med dyrevelfærd, bæredygtighed og økologi i 
højsædet.  

Kyllingernes liv
Kyllingerne er vokset op på en måde, som i mange hense-
ender er anderledes end mange andre kyllinger. F.eks. har 
kyllingerne gode muligheder for luft og bevægelse, de har 
masser af plads – og de får deres naturlige behov for hvile 
opfyldt. På samme måde som hos os mennesker, så udvikler 
kyllingerne sig nemlig også, når de sover. Og med dagslys i 
staldene, så følger de altid den døgnrytme, som er naturlig 
for dem. 

Her er ingen kunstige lamper, der skal give mere vågen tid 
og mindre søvn. Det er en vigtig faktor for kvaliteten af 
kødet og for dyrevelfærden – en kylling er nemlig vågen, når 
der er lys, og den æder, når den er vågen. Så det er ekstremt 
vigtigt, at der også er mørke og ro, for at væksten foregår i et 
roligt og naturligt tempo. 

Når kyllingerne er her, i omgivelser hvor der er taget højde 
for deres instinkter og naturlige, medfødte behov, så betyder 
det også at de økologiske kyllinger f.eks. har mulighed for at 
gå ud – eller at blive inde, hvis de hellere vil det. Der er altid 
åbne vinduer og frisk luft i staldene, så uanset om dyrene er 
inde eller ude, får de masser af frisk luft. De har mulighed 
for at komme op på siddepinde, når de skal sove, eller vælge 
at sætte sig op på halmballerne, når de går til ro. Og altid er 
der masser af rodemateriale, så kyllingerne har omgivelser, 
som er naturlige for dem.

Kom med indenfor...

Gråsten Fjerkræs økologiske 
kyllinger kan frit bevæge
 sig rundt både udendørs 

og indendørs.



Smag og konsistens 
i Gråsten Fjerkræ 
• Dybere og mere fyldig smag
• Dybere og lidt mørkere kødfarve
• Længere muskelfibre giver mere bid 
• Kødstruktur, der skal tygges giver en 

anden mæthed og mundfylde
• Tilberedning skal foregå nænsomt og 

med respekt for kødet
• Kyllingesmagen er bærende i sig selv, 

og behøver ikke alle de krydderier vi 
ofte tilsætter kylling.

”Det er jo kylling som i gamle dage” 
Sådan sagde en ældre herre, da han smagte et stykke stegt velfærdskylling fra Gråsten 
Fjerkræ. Smagen bragte minderne frem, og det var nærmest med tårer i øjnene, at man-
den fortalte, at han huskede præcis den smag og konsistens fra sin barndom. Og at han 
nærmest aldrig spiste kylling mere, fordi han syntes, det ikke smagte af noget længere, 
og at konsistensen var blevet helt forkert. Men denne smagsprøve sendte ham tilbage til 
barndommens oplevelse og smag af ”rigtig” kylling, sagde han. 

Og det er netop oplevelser som denne, der bekræfter Gråsten Fjerkræ i, at deres fjerkræ 
har sin berettigelse fordi, det er anderledes – smagen er både dybere, mere rund og mere 
fyldig og desuden er kødstrukturen anderledes – og det er der en god forklaring på!  

Sådan gør vi for at 
optimere smagen 
• Giver masser af plads både ude og inde
• Altid frisk luft, også indendørs i 

stalden
• Tilbyder siddepinde, halmballer og na-

turligt rodemateriale
• Længere levetid, en velfærdskylling er 

f.eks. 70 dage når den slagtes
• Naturlig døgnrytme og tilstrækkelig ro 

og hvile for bedre og langsommere vækst
• Mindsker stress bl.a. fordi vi indfanger 

ved håndkraft om natten
• Ingen transporttid



Vidste 
du…? 

Alle hold 
slagtedyr hos 

Gråsten Slagteri
salmonella-

testes

Først dyr, så nationalitet...
Gråsten Fjerkræ har slagteri i Tyskland. Og hvorfor så det? Jo, i starten gik kyllingerne i Rin-
kenæs og skulle fragtes til Nordvestjylland for at blive slagtet, hvis det skulle foregå i Danmark 
– en tur på 4-5 timer i lastbil. Hvis man derimod slagtede i Tyskland, blev transporttiden 
betragteligt kortere (max. 1 time) og dermed bedre for dyrene – og for spisekvaliteten i den 
sidste ende. 

Derfor var beslutningen nem – for dyrenes velfærd kommer altid i første række. Og dermed 
kommer nationaliteten i anden række.  At Tyskland så rent faktisk har langt skrappere krav til 
dyrevelfærd end DK, er en ekstra bonus for Gråsten Fjerkræ. Eksempelvis er max. antallet for 
kyllinger pr. stald 4800 stk. i de tyske stalde, hvor Gråstens Fjerkræs kyllinger går. I Danmark 
er tallet op til 10 gange højere.

Ingen transport? 
Da Gråsten Fjerkræ begyndte at få slagtet på slagteriet i Nordtyskland, udviklede det hele sig 
i en ny retning. Rundt omkring slagteriet i Tyskland var der nemlig en del marker – og det 
gav Gråsten Fjerkræ ideen om at skabe produktion på markerne omkring slagteriet. Det ville 
optimere dyrevelfærden endnu mere for det økologiske fjerkræ, fordi man fuldstændig kan 
undvære den stressende transport til slagteriet. 

Derfor går en stor del af  Gråsten Fjerkræs dyr nu på markerne og omkring slagteriet i Tysk-
land, og i de tilstødende stalde. Og når slagtedagen kommer, så føres dyrene nænsomt og 
med håndkraft ind til slagteriet, uden at skulle transporteres i timevis i lastbiler. Det gør dyre-
ne langt mindre stressede, at de er i deres vante omgivelser 
helt indtil slagtningen. 

www.unghanen.dk
Foto: Tina Sprogø for Gråsten Fjerkræ



Smag og konsistens
Tang indeholder store koncentrationer af de stoffer, 
der giver umamismag. Umamismag har den egenskab, at det 
øger madens smagsfylde og gør smagen rundere, længere, 
bredere og mere intens.
 
Umami er ikke en smag i sig selv, man den fremmer de 
andre smage i maden; får maden til at smage af mere.
 
Alle tangtyper indeholder umami, men i forskellig grad 
– dvs. man kan opnå forskellige ’effekter’ i maden, 
afhængig af hvilken tang man bruger.

Foto: Montgomery for Nordisk Tang



Blæretang (Focus vesiculosus):
Blæretangen har et meget højt indhold af  antioxidanter. Det er samtidigt den 
tangtype, der er mildest, og nemmest at at arbejde med i køkkenet og integrere i 
madlavningen. Den  har en lidt fersk smag som mange karakteriserer som øster-
sagtig; den har den højeste intensitet af  skaldyraroma og er særdeles velegnet 
som ingrediens i tangpesto.

Den tørrede blæretang er velegnet som tilbehør i salater. Blød tangen op i koldt 
vand i ca. 20 minutter. Blancher den derefter kort og køl den ned under den kol-
de hane. Snit den fint og tilsæt den salaten. 

Savtang (Focus serratus):
Savtangen udmærker sig ved sin fine, nøddeagtige smag, som bl.a gør den veleg-
net til supper. Savtangen har en middel saltsmag.

LAv selv chips af tang
Savtang er velegnet til chips. 

Det handler om at få tangen til at blive 
lige så sprød som en chips. 

Tangen fritteres i varm rapsolie (175-185 grader). 
Det tager ikke mere end omkring 10 sekunder. 

Typisk popper der blærer op i tangen
 når den har fået nok. Saltsmagen i tangen 
og de andre smagsstoffer bliver væsentligt 

mere fremtrædende. - Chipsene kan, 
alt efter smag, krydres med hvidløgspulver,

 dild eller cayennepeber. 
Vendes i ristede sesamfrø til sidst.

OPSKRIFT  

CHIPS AF SAVTANG



” 

Søl/dulse 
(Palmaria Palmata): 
Tangen med det største indhold af uma-
mi; også den tangtype vi kalder ’havets 
bacon’. Sølen fra Nordisk tang er fra Is-
land, hvor den har været igennem en 
særlig, naturlig fermentering, der gør den 
ekstra delikat.
Søl er en skøn smagsgiver i salater, sam-
menkogte retter, pastaer m.m.. Og ikke 
mindst kan den bruges som bacon: Når 
sølen ganske kort (få sekunder) steges af  
i varmt smør, får den nemlig en smag,  
der minder meget om baconens  
velkendte, lækre, røgede aroma.

Tørret tang:
Generelt for den tørrede tang er, at den 
uden problemer tørres igen, hvis den har 
været udsat for fugtighed. Det hvide stof, 
der sætter sig på overfalden ved tørring, 
er forskellige salte (magnesium-, kali-
um- og natriumsalte), der trækker ud på 
tangens overflade under en omhyggelig 
tørring.  
Tangens salte er en stor kulinarisk 
fordel, idet saltene er med til at give 
tangen smag og virker saltreduce-
rende i madlavningen”Man kan selv medvirke til at få saltene 
frem ved at lade tangen få en anelse fugt 
og efterfølgende tørre det ved max. 37° C 
i en ovn. Tang, der er tørret på den rigtige 
måde – ved 37°C og under de rigtige for-
hold – bevarer alle de sunde stoffer.  
I tørret tang er koncentrationerne af  
sunde stoffer højere, end i fersk tang.



Tang i brød
Tangen tilføjer fugtighed til 

brødet og modvirker 
mugdannelse pga de mange 
antioxidanter, der findes i 

tang. Melet bør kun tilsættes 
omkring 2% tang i tørvægt, 
fordi tangen øger sin fylde 
med op til 80 % når melet 

bliver fugtig.

Prøv 
selv!

www.nordisktang.dk
Foto: Montgomery for Nordisk Tang



SPRØDE, KNASENDE PLANTE-PROTEINER
Nu kan du få super nemme og sprøde plante-proteiner, med mas-
ser af anvendelsesmuligheder. Carl J Nielsen har lanceret 
dehydrerede bønner og linser, som er klar til brug. 

Her behøver du ikke tænke på hverken iblødsætning, kogning eller 
afkøling, hvis du vil servere lækre linser og bønner på salatbuffeten. 
Carl J Nielsens nye serie af dehydrerede produkter er klar til brug 
– nemmere bliver det ikke at tilbyde sunde planteproteiner til dine 
gæster. Bønner og linser indeholder mange gode proteiner og fi-
bre, og er et værdifuldt supplement til vores kost.

Bag om produkterne – sådan bliver de til:
Linser og bønner renses, sorteres og vaskes, hvorefter de 
sættes i blød. Så forkoges de, inden de nænsomt tørres.  
Temperaturen ved tørringen tilpasses nøje for at opnå bedst 
mulig smag og konsistens, samt den mest optimale 
bevarelse af vitaminer, mineraler og næringsstoffer. 
Produkterne pakkes i lufttæt emballage og er nu klar til brug. 
Der er intet tilsat under produktionen af de dehydrerede 
bønner og linser – det er altså helt rene råvarer, der blot 
koges og tørres. 

”De dehydrerede linser og bønner gør sig 
godt som et sprødt element på mange typer retter. 
Det er helt oplagt som supplement til salatbuffeten,  

fordi de giver både fylde, knas og proteiner. 
Også som topping på fyldige grøntsags supper, er de 

knasende grønne proteiner også super velegnede 
– måske vendt med krydderurter eller krydderier?”



HURTIGT TIP til knas med smag: 
Vend dehydrerede, grønne linser 
med en smule mild soyasauce 
og server til salat eller suppe.

Prøv linser og bønner...
Som panering giver de dehydrerede bønner og linser en 
meget udtalt sprød panering, enten alene eller blandet 
med f.eks. panko. Smagen er mild og lægger sig op
ad de smage, der tilføres, så det er meget fleksibelt 
at arbejde med. 

I det kolde køkken er det oplagt at smagssætte 
de dehydrerede produkter med Roast Spice 
krydderierne fra Carl J Nielsen, da de netop 
er ristet og dermed er smagen og de 
æteriske olier vakt til live og super 
anvendelige, selv i retter hvor
 krydderiet ikke varmes op. 

Prøv f.eks. at vende de dehydrerede 
hvide bønner med Roast Spice paprika 
eller måske Roast Spice timian?

Linser eller bønner kan også tilføres i 
 brød og dermed give et proteinrigt og 
 velsmagende brød eller som ingrediens  
mange af de steder, hvor man normalt  
ville anvende traditionelle meltyper. 

Foto: Tina Sprogø for Carl J. Nielsen



Hurtige bælgfrugter 
- grønne proteiner i en 

snæver vending!           

Gule ærter, 
dehydrerede

Kidney bønner, 
knuste, 
dehydrerede

Hvide bønner, 
dehydrerede

Så nemt er det!
Dehydrerede bønner og linser er 
”Ready to use” direkte fra 
emballagen;

• Som topping til f.eks. salat eller 
suppe

• Vendt med krydderier eller urter
• Let ristet i ovnen med en smule 

olie og krydderier
• Udblødt og anvendt som almin-

delige kogte bønner og linser
• Knust og anvendt som sprød, 

proteinrig panade 
• Som ingrediens i fars eller brød



Bælgfrugter er normalt 
kendetegnet ved at skulle 

sættes i blød og/eller koges 
i lang tid, inden de er 

klar til brug. 

Det bliver derfor aldrig en 
hurtig indskydelse at sætte 

bønner eller linser på 
menuen – men det kan det 
blive med de dehydrerede 

bønner og linser. 
Dehydrerede bønner og linser 

er allerede forkogte og 
derefter tørrede, så med 

udblødning i bare 5 min. med 
70 grader varmt vand, får de 
deres vanlige konsistens igen. 

Linser, røde, 
dehydrerede, 
pulver

Linser, røde, 
dehydrerede

Linser, grønne, 
dehydrerede

TIP!

www.cj-nielsen.dk

Det betyder, at du f.eks. kan 
lave fars til vegetarfrikadeller 
på ganske få minutter – eller 
hurtigt og nemt tilføje hvide 

bønner i varme retter, uden at 
forberede det flere 
dage i forvejen...

Foto: Tina Sprogø for Carl J. Nielsen



Se filmen om rapsolie fra Alma By G



Respekt for råvaren – fuld 
sporbarhed på alle danske 
rapsfrø – og en pressetempera-
tur der aldrig overstiger 45’  - 
dette er ”hemmeligheden” bag 
den milde og balancerede smag 
som vores koldpressede 
rapsolie har.

En smagsprofil der giver 
uanede muligheder for anven-
delse men også i forhold til at 
udvikle nye smagsvarianter.

Vores neutrale rapsolie egner 
sig perfekt til stegning og bag-
ning, og hvor en undersøgelse 
fra DTU Fødevareinstituttet 
også fremhæver koldpressede 
rapsolie som noget af det 
bedste at stege i, fordi den er 
mest stabil under opvarmning.

Vi anbefaler at varme olien op 
sammen med panden – det er 
mest lempeligt for olien men 
giver også den mest optimale 
smag.
Den neutrale rapsolie er også 
rigtig god som base i en 
mayonnaise.

En bred vifte af smage er 
udviklet på den neutrale 
rapsolie, bl.a. med persille, 
citron, ramsløg, chili, hvidløg, 
tomat, ristetsesam, appelsin 
med flere er en del af det faste 
sortiment.

Alle olier som er rigtig velegnet 
til brug i salater, rodfrugter, 
i mariander, eller mikses til 
vinaigretter med en lækker 
balsamiske eddike.

Foto: Alma By G



 
Catering-landsholdet har arbejdet med 
rapsolien fra Alma By G og brugte 

den til VM i november 2018.  
VM resultatet blev:

4 guld-, 1 sølv- og 1 bronzemedalje 
- og et Cateringlandshold, der er det  

3. bedste i verden!

Foto: Alma By G



www.almabyg.dk

 
Sund rapsolie 
Helt generelt er det ikke muligt at komme 
med en 100% sikker vejledning/manual på 

vores daglige indtag af olie til verdens befolkning 
på de forskellige kontinenter  

– da dette afhænger af det daglig indtag af mættede, 
enkelt umættede, og flerumættede fedtsyrer 

gennem kosten.

Men Rapsoliens sammensætning af fedtsyrer,
 hvor 9% mættede fedtsyrer, 60% enkeltumættede fedtsyrer, og 

31% flerumættede (linolsyre 21% (omega6), 
og alfalinolensyre 10%(omega 3), samt et relativt 

højt indhold af antioxidanter og Vitamin E 
har gjort den koldpressede rapsolie relativt stabil 

i forhold til oxidering/harskningmen også til  
en olie som betegnes som en sund olie. 





 ”Neurogastronomi 
– hemmeligheden bag det perfekte måltid” 

Rasmus Bredahl og Nikolaj Buchardt har sammen skrevet den 
danske bog ”Neurogastronomi” som samler noget af den 
efterhånden omfattende forskning og viden indenfor neuro-
gastronomi og omsætter den til anvendelige, teoretiske og 
praktiske redskaber for læseren. 

Det perfekte måltid kan nemlig ligeså godt være en 
portion boller i karry eller en simpel hotdog, som det kan 
være den helt store 20 retters udtræk på restaurant 
Ultraviolet i Shanghai, som går linen helt ud med et totalt 
sansebombardement. 

                  

 
   

 
Nikolaj  Buchardt & Rasmus Bredahl  

Læs mere her: www.neurogastronomi.com



”Hvorfor smager et glas Retsina fantastisk en   
sommeraften på en balkon i Grækenland og 

forfærdeligt en dansk regnvejrsdag i november? 
Det er fordi, du smager med hjernen, og ikke med     
tungen, og forklaringen hedder neurogastronomi!”

Vidste du det? 
Kun 20% af smagen sanses 
fysiologisk på tungen – 80% 
sanses fra syn, hørelse, duft, 
følesans, sindsstemning, 
omgivelser og erindring. 

Når vi går i biografen, så siger vi, at vi ”ser filmen” selvom 
vi jo også hører lyden og får aktiveret følelser som f.eks. 
spænding, romantik og humor. En gyser uden lyd, er 
nærmest komisk og det er et godt eksempel på, hvordan 
sanserne spiller sammen. 

Dette kaldes ”polysensorisk integration” og handler om, at 
hjernen kobler det sanseindtryk, som er den primære fysiske 
påvirkning, sammen med oplevelsen – f.eks. tungen når vi 
smager eller synet når vi ser en film.



 Sådan smager du!Hvordan smager du? 
- om Neurogastronomi

Vi smager med hjernen, ikke med tungen.
Neurogastronomi handler om, at vi ikke smager mad, men sanser mad. 
At smage er nemlig for simpel en beskrivelse af det, der i virkeligheden 
sker – det, vi smager på tungen, er kun én komponent, som i bedste 
fald udgør 20% af smagsoplevelsen. De resterende 80% som spiller ind 
og påvirker hvad, vi smager er; synet, hørelsen, duften, følesansen, sinds-
stemningen, omgivelserne og vores erindring. Så vores oplevelse af smag 
er altså påvirket af en masse faktorer - og det er netop essensen af 
neurogastronomi. 

Bliv endnu klogere på neurogastronomi og hvordan du kan bruge det i 
køkkenet her; 
• Hvorfor bliver vi stimuleret af noget, der knaser? 

• Hvorfor går vi automatisk uden om fødevarer, der har en bestemt farve, 

mens andre farver lokker os? 

• Og hvorfor taler vi så meget om smag, når vores lugtesans i virkeligheden 

giver os tusind gange så mange impulser?  

Det giver bogen ”Neurogastronomi” dig svaret på. Den tager dig med på en 
rejse ind i den hjerne, der fuldstændigt styrer alt, hvad der foregår, når du bli-
ver sulten, og mens du spiser.

Bogen har en let og legende tilgang til et stofområde, der ofte bliver gjort 
nørdet og selvhøjtideligt. Man bliver på én gang underholdt, oplyst og inspi-
reret. Den kombinerer videnskabelig indsigt med eksempler, som læseren vil 
genkende og anviser konkrete måder at bruge denne indsigt på i eksempelvis 
opskrifter. 
Alt sammen krydres med små eksperimenter, læseren kan gennemføre, for at 
opleve virkningen af de mekanismer, der afdækkes.



Smag er ..... 
et overlevelsesinstinkt! 

”Vores smagssans er et sanseorgan, men samtidig et 
overlevelsesinstinkt og avanceret analyseværktøj, 

skabt af 100.000 års evolution for at forhindre,
 at vi blev forgiftet af det, vi fandt af spiseligt i naturen. 

Samt at finde friske og næringsrige planter, bær, 
frugt og kadavere, vi kunne spise. 

Det glemmer vi lidt i dag, hvor vi primært bruger vores 
smagsevne til nydelse og forkælelse.”

- Rasmus Bredahl, Madkonsulenten.dk

Smag 

på en 
ny 

måde!
Prøv en sjov sensorisk test – måske til næste personalemøde? 
Bredbladet persille og æblebåde dyppes i kanelsukker og 
spises imens man holder sig for næsen. Hvordan smager det?



Sansehierarkiet
Forskning af smagssansen har været underprioriteret i årtier og det 
vi lærte i folkeskolen helt frem til starten af 00’erne, er helt forkert. 
Dengang forklarede man smag med et geografisk kort af tungen 
med 4 grundsmage, surt, sødt, salt og bittert (grundsmagen umami 
kom først til i 2001 selvom den blev fundet i 1908).

Den fremstilling af smag er ligeså forkert, som hvis vi havde lært at 
jorden var flad, og det er kun 25 år siden. At det er tungen, der 
smager, er et levn af forskning tilbage fra starten af 1900 tallet, og 
den manglende prioritering af forskning på området, har betydet, 
at denne forståelse i mange år har været den fremherskende.

Helt tilbage til antikkens Grækenland blev smagssansen opfattet 
som en dyrisk og primitiv sans i modsætning til de mere ophøjede 
sanser, synet, hørelsen, duftsansen og følesansen. 
Så der har historisk set været et ”sansehierarki”, og måske er det 
derfor, smagssansen ikke har været så efterstræbt at forske i. 

Multisensorisk måltid
Siden starten af 00’erne er forskning og viden om smag, og hvorfor 
det er så vigtigt nærmest eksploderet. Den engelske superkok 
Heston Blumenthal, var den første som systematisk begyndte et
eksperimentere med det multisensoriske måltid på sin 3-stjernede 
restaurant The Fat Duck i Bray, syd for London. 

Lær meget mere om NEUROGASTRONOMI i bogen 
af samme navn  - eller her: 

www.neurogastronomi.com & www.madkonsulenten.dk



Hvad er det perfekte måltid?
Måske vil der være lige så mange svar på det spørgsmål, som 
personer man stiller det til. For kan man overhovedet lægge en 
fast definition for det perfekte ned over noget, der er så 
alsidigt og har så mange variationsmuligheder som den mad, vi 
spiser? Diskussionen om, hvad et perfekt måltid er, er en 
individuel sag. Det vil den med stor sikkerhed også være i 
fremtiden. Vi vil fortsat være individuelle mennesker, som hver 
især vil pege på det, vi selv mener, er det bedste måltid ud fra 
vores smagspræferencer, vaner, kulturelle baggrunde og alle andre 
faktorer, som styrer og påvirker os. 

”Så er det overhovedet muligt at definere 
det perfekte måltid?”

For godt 10 år siden begyndte to ildsjæle på hvert deres 
område, at gøre forsøget og i fællesskab sætte det perfekte 
måltid på formel. Videnskabs manden Charles Spence og den 
engelske kok Heston Blumenthal havde hver især arbejdet med at 
definere, hvad det er for nogle faktorer, der gør , at nogle 
ting bare er mere appellerende en og appetitvækkende end andre.  

Sammen begyndte Blumenthal og Spence at lægge linjerne for en 
afdækning af det perfekte måltid. Selvom de to havde helt 
forskellige udgangspunkter – den ene er selvlært kok og den 
anden en højtuddannet akademiker, havde de et fælles mål: at 
kortlægge hvordan vores sanser bliver påvirket, når vi spiser og 
ikke mindst at skabe det perfekte mix af sansestimulering og 
dermed det teoretisk set perfekte måltid. 

Hotdoggen,	er	sensorsisk	set	det	perfekte	måltid.	Den	består	af	de	5	grundsmage,	surt	sødt,	salt,	
bittert	og	umami,	samt	det	stærke,	og	teksturmodpolerne,	det	bløde	og	det	knasende.	

	

www.neurogastronomi.com    www.madkonsulenten.dk



Spidskål 

”mojito-style” 

med røget laks 

Denne opskrift er 

den mest funky 

måde at servere 

spidkål på. Den 

er frisk og sprød 

og får et godt 

syrligt-sødt 

modspil fra lime 

og mynte. Den 

røgede laks til-

fører fedme og 

umami

Grønt-sticks med ærte- 

mynte-dip

Det her er en lynhurtig 

og sund snack, som  

smager rigtig godt.  

Noget sprødt og blødt 

passer godt sammen - 

tænk bare på chips med 

dip og tortilla-chips 

med guacamole. Det her 

er lidt sundere, men 

smager mindst ligeså 

godt.

KLIK 
og se 

opskriften 
her!

KLIK 
og se 

opskriften 
her!



Opskrift 
 fra bogen 
”Neuro-

gastronomi”
af Rasmus Bredahl



Blondie-slikkepinde med 
lime og pistacie

 
En blondie er browniens lyse fætter, som er lavet 
på hvid chokolade. Den er blød og konfektagtig i 
midten, og får her lidt syre fra lime og knæk fra 
pistacie. Ved at lave blondien som slikkepinde har 
du en godbid, der egner sig perfekt som en lille 
eftersnack eller til at servere til receptioner. 

 
8 personer/16 stk.

200 g smør
200 g hvid chokolade, hakket i mindre stykker

3 store æg
150 g sukker
125 g hvedemel

Lidt salt
Skal og saft fra 2 lime
75 g hvid chokolade

100 g hakkede pistacienødder

Pynt
Lidt frysetørret hindbær

ca. 30 g smeltet mørk chokolade
Hakkede pistacienødder

Yderligere
16 flade træpinde

Tænd ovnen på 175 grader. Smelt de 200 g hvid chokolade sammen med 
smørret i vandbad ved svag varme. Det må ikke blive for varmt. Pisk 
æg, sukker, mel og salt sammen til en let og luftig konsistens. 
Vend forsigtigt den smeltede chokolade- og smørbladning ned i ægge-
massen lidt ad gangen. Skyl lime, riv skallen ned i kagemassen, og 
pres saften over. Tilsæt den sidste hvide chokolade hakket i mindre 
stykker, samt de hakkede pistacienødder (gem lidt til pynt).  
 
Kom dejen i en smurt form på ca. 20 x 20 cm og bag den ca. 25 min. 
Kagen skal virke lidt ubagt, men ikke flydende, for så er den svær 
at få på pinde. Afkøl i formen, gerne til næste dag.  

Skær blondien ud i aflange stykker a ca. 2 x 5 cm. Kom dem på pinde 
og læg dem på en bageplade beklædt med bagepapir.  
 
Smelt chokoladen og kom det i en lille sprøjtepose. Pynt slikkepin-
dende med chokolade, hakkede pistacienødder og frysetørret hindbær. 
Afkøl og opbevar koldt, indtil de serveres. 



Masa Food til 
Condi’s 

60 års fødselsdag
Masa Food har været til 60 års fødselsdag 

ved Condi, hvor en lille levende stand, 
blev omdrejningsstedet for mange 

af de inviterede gæster. 

Masa Food havde på dagen fokus på 
cremede eddiker fra Alma ByG samt 

Roast Spice krydderier fra Carl J Nielsen.

Endvidere var det en mulighed for at være 
helt tæt på de dedikerede gæster, 

med de tanker om nye produkter, der 
arbejdes med på udviklingsdelen hos de 

enkelte producenter. 

Dagen med medarbejderne ved Condi, 
samt gamle bekendtskaber og 

omgivelserne, gjorde det til en meget 
betydningsfuld og magisk dag 

for Masa Food.



Følg os her:
 

www.instagram.com/masa-food-on-tour 

www.linkedin.com/masa-food



13 FOODSERVICE 
trends i 2019
1.  Vegetabilske Proteiner 

Tofu, bønner, linser er ikke længere kun for vegetarer, da de  
efterhånden får endnu stærkere plads på tallerkenen istedet for 
kød og fisk. Det handler både om sundhed, omtanke for miljøet 
og respekt for dyreliv.  

2. Tang 
Sushi og maki har været med til at give tang sin plads i  
spotlightet. Og takket være de mange gode egenskaber og 
smag, finder tang fortsat vej til endnu flere retter, f.eks. salater, 
supper. som tilbehør, i pesto, grønne smoothies og nogle steder 
endda i desserter. 

3. Super-pulver 
Super-food pulver i form af f.eks. maca, chaga og spirulina finder 
vej ind i køkkenerne, og kan bruges i f,eks. et lille shot rørt op i 
vand, eller som drys på en salat, i smoothies, super-lattes eller 
f.eks. i kager for at tilføre vitaminer, mineraler og overraskende 
smage. Super pulver er også gurkemeje, cacao og matcha-te.

Foto: Tina Sprogø



4. Gourmet blomster 
    Blomster som pynt har vi set gennem flere år, men trenden 
    slutter ikke her, for blomster kan også indgå som ingrediens. 
    Prøv f.eks. Lavendel Latte, hibiskus sodavand eller geranium 
    olie....  

5. Svampe
    Svampe i alle afskygninger - selv i te! Umami smagen fra 
    svampene bidrager til alverdens retter, f.eks. supper og andre 
    retter, og giver både antioxidanter, vitaminer og mineraler. 
 
6. Kokos olie 
    Kokos olie indeholder masser af omega 3 fedtsyrer, og kan 
    anvendes i både varmt og koldt køkken. Kokossmagen kan 
    smagsmæssigt give et bidrag til f.eks. asiatiske retter eller i det 
    søde køkken.  
 
7. Fermenterede fødevarer 
    Kimchi, kefir, miso og sauerkraut - der er efterhånden mange 
    steder vi møder de fermenterede fødevarer. Både sundhed og 
    smag er markant, når vi taler fermentering.      

8. En smag af mellemøsten 
    Tabouleh, humus, pita, falafel - vi kender dem allesammen godt, og 
    nu kommer også de mere traditionelle smage og retter på banen; 
    Kardemomme, zaartar, harissa, tahini - eller hvad med retter som 
    chelo kebab, zereshk polo, Syriske daoud basha eller Libanesisk 
    baba ganoush?

 

 Foodstyling - Fotografering
Markedsføring - Opskriftudvikling

Kontakt: hej@tinasprogoe.dk  
www.tinasprogoe.dk

www.instagram.com/foodzens



9. Alt i en skål 
    Trenden med ”mad i en skål” fortsætter. 
    Du kender måske de farverige  Buddha bowls eller Poke 
    bowls,hvor et helt måltid samles i en skål. Det smarte er, at her    
    kan bruges alle mulige forskellige ingredienser, som kombineres   
    og samlet set bliver et smukt og næringsrigtigt måltid. 
    Kombinationer af ris/quinoa, protein (fisk, kylling eller 
    planteprotein) og fintskårne grøntsager samt marinert grønt og/   
    eller avocado - et helt måltid samlet i en skål!  

 

10. Oliefri stegning 
    At spare på fedt er næppe nogen ny trend, men den fortsætter      
    med at dominere. At tilbrede traditionelle olie-tilberedte retter i    
    f.eks. ovn er stadig ”hot” - og det gælder også varmluftstegning  
    og dehyrdrering, for at opnå den sprødhed, som oliestegningen 
    normalt giver.

11. Ghee - smør fra indien 
    Ghee er klaret smør! Ideelt for laktose intolerante og med en mild    
    smag.  
 

 



12. Mocktails 
Alkoholfrie drinks vinder mere og mere frem, med fokus på masser 
af smag og bobler fra f.eks. mineral vand. Nye smage vinder frem, 
f.eks. kan mocktails baseres på kokosvand, te eller blomstervand. 

13. Mere smag og mindre sukker 
Sukker erstattes i stadigt større omfang af naturlige sødemidler, 
f.eks. honning, stevia, kokossuller, agave sirup osv. Også tørrede 
frugter som f.eks. dadler eller rosiner giver sødme og anvendes 
som et sundere alternativ til hvidt sukker.

www.tinasprogoe.dk
Foto: Tina Sprogø
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