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CLAUS MEYER  
GASTRONOMISK 
IGANGSÆTTER

Claus Meyer har de senere år engageret sig 
i omfattende produktudviklingsprojekter, 
der hver for sig sigter mod at gøre velsma-
gende råvarer og forædlede produkter 
med en særlig oprindelseshistorie bredt 
tilgængelige på det danske marked. 

Claus Meyer har udviklet en serie mar-
melader, relishes og syltevarer. Her-

udover har han udvalgt en olivenolie i 
Spanien, en balsamisk eddike i Italien og 

en økologisk rapskimolie fra Danmark. 

Han har startet en produktion af danske frug-
teddiker og har med afsæt i frugtplantagen Vig-
mosegaard på Lilleø involveret sig i frugtavl og 
fremstilling af æblemost.
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BALSAMISKE EDDIKER

Eddikemester Andreas Harder

5-års 
Balsamiske 
eddiker
Balsamisk Æbleeddike 
5 års - 300180 - 6 stk/kolli

Balsamisk Blommeeddike  
5 års - 300125 - 6 stk/kolli 

Nu tilbyder vi igen vores balsamiske Æble- og 
Blommeeddiker med 3 og 5 års fadlagring. 

 De friske blommer og æbler presses til saft og 
inddampes herefter til sød sirup. De søde safter 
blandes med en stærk æblecidereddike og lagres 
herefter på egetræsfade. Under lagringen afrundes 
syren i eddikerne, og de udvikler større kompleksi-
tet i smagen, samtidigt fordamper lidt af vandet, 
så den søde smag bliver mere intens. 
 Efterhånden som modningen skrider frem, får 
eddikerne mere og mere fadpræg med toner af va-
nille og karamel. Æbleeddikerne kan med årene 
komme til at smage af bagte æbler, blommeeddi-
ken mere af svesker. 

Meyers Æbleeddike
Æbleeddiken er baseret på sent-
høstede Belle de Boskoop, Ingrid 
Marie og Pigeon æbler fra plan-
tager på Askø og Lilleø. Eddiken 
får med årene et elegant fadpræg 
med toner af vanille og karamel. 
Jo længere eddiken lagres i fade-
ne, jo mere rund, mild og koncen-
treret bliver smagen.

Blommeeddiken 
er baseret på senthøstede dan-
ske Kirkes- og Sveskeblommer. 
Eddiken får lige som æbleeddi-
ken efterhånden et elegant fad-
præg med toner af vanille og ka-
ramel. Jo længere eddiken lagres 
i fadene, jo mere rund, mild og 
koncentreret bliver smagen.

3-års 
Balsamiske 
eddiker
Balsamisk Æbleeddike 
3 års - 300170 - 12 stk/kolli

Balsamisk Blommeeddike  
3 års - 300115 - 12 stk/kolli 

1-års 
Balsamiske 
eddiker
Balsamisk Æbleeddike 
1 års - 300160 - 12 stk/kolli

Balsamisk Blommeeddike  
1 års - 300105 - 12 stk/kolli 
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OLIER&EDDIKER

EDDIKER

OLIER
OG DRESSING

Balsamico
300015

Kirsebæreddike
300040

Æbleeddike
300060

Hyldeblomsteddike
300030

Æblecidereddike
300070

Senneps Dressing
300220 

Olivenolie
300005 

Balsamico Dressing
300215 Gastrik

300020

12 stk/kolli

Vi har serveringsforslag på alle Meyers produkter. 
Ring og spørg!
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MEYERS GAVEÆSKER
Meyers Olivenolie og Balsamico fås også i en samlet 
gaveæske.

Meyers Dynamiske Duo indeholder en Kirsebæreddike 
samt en Æble-eddike. 
 
Meyers Balsamico Sæt indeholder en 1-års Balsamisk 
Æbleeddike og en 1-års balsamisk Blommeeddike.

Skab et mersalg på værtindegaver, bonusgaver og firma-
gaver. Chokolade Compagniet tilbyder en række færdig-
pakkede løsninger i forskellige kategorier som repræsen-
terer et udvalg af vores produkter. Giv gaveæskerne et 
personligt udtryk ved at sætte dit eget logo eller visitkort 
på emballagen.

Meyers Dynamiske Duo 
309005 - 6 stk/kolli

Meyers Olie og Balsamico 
309010 - 6 stk/kolli 

Meyers Balsamico Sæt 
309015 - 6 stk/kolli

SIRUP OG MOST GAVEÆSKER

Blomme Sirup
300305 

Pris pr stk
12 stk/kolli

Æble Sirup
300360 

Pris pr stk
12 stk/kolli

Æblemost
320010 

Pris pr stk
12 stk/kolli

L I L L E Ø
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Denne dej skal snarere piskes end æltes, da den er meget 
blød, og det er vigtigt at køre dejen meget elastisk, så der må nogle 
hestekræfter til – ellers vil man få meget flade brød ud af det.

Dag 1:  
Rør vand, surdej og gær sammen i en skål, men hold 1 dl vand tilbage. 
Tilsæt sigtet mel, fuldkornsmel og salt, og pisk dejen på en røremaskine, 
først 3 minutter ved lav hastighed og derefter ca. 15 minutter på fuld 
hastighed. Tilsæt det sidste vand lidt efter lidt. Lav en glutenprøve 
for at se om dejen evt. skal æltes lidt mere. Hæld den færdigæltede 
dej i en plastikskål smurt med koldpresset rapsolie, dæk den med 
husholdningsfilm, og sæt den på køl i 20 – 22 timer.

Dag 2: 
Vend dejen ud på et meldrysset bord, undgå at trykke eller trække 
i dejen, men del den forsigtigt på midten, og læg forsigtig brødene 
over på en meldrysset bagespade. Lad brødene efterhæve 10 min. på 
bagespaden. Sæt en bagesten i ovnen, og lad ovnen varme op til 250°. 
Skub forsigtigt brødene ind på den varme bagesten, og bag dem i 
20–25 minutter. Køl brødene af på en bagerist.

Ølands-
hvedebrød
2 stk.
Dej: 
6,5 dl koldt vand
25 g surdej
5 g gær, som en lille ært
400 g hvedemel
200 g ølandshvedemel
15 g havsalt

Opskrifterne er fra bogen Meyers Bageri af Claus Meyer og Nicolai Halken Skytte. En grundbagebog 
med over 80 opskrifter på alt fra rugbrød og hvedebrød til croissanter, æblemuffins og tebirkes. Bogen er 
netop udsendt i 6. oplag, og kan købes hos boghandleren, i Meyers Deli eller i webshop på clausmeyer.dk

27

Claus Meyer har udviklet sine 
relishes som et europæisk/nordisk 
alternativ til chutney. De kan erstat-
te saucer ifm et uformelt måltid. 
De er helt perfekte til grillmad og i 
sandwiches, og så er de fortrinlige 
til koldt kød, blåskimmelost og 
tørre ostetyper som fx Manchego. 

Prøv dem også i mayonnaise og i 
dressinger,  saucer og  wokretter. 

Meyers marmelader er kogt 
med rørsukker og de inde-
holder oftest 60 % frugt. 
Der er tilsat frisk citronsaft 
efter kogning for at  holde 
sukkeret i skak og fremhæve 
frugtens egen smag. 

Marmeladerne anvendes 
naturligt på ristet brød med 
smør, til pandekager, vafler 
og æbleskiver og de er med 
deres store frugtsmag  vid-
underlige i syrnede mælke-
produkter.

Clementin Marmelade
330100

Mirabel Marmelade
330140

Pære m. fennikel
Marmelade

330150

Jordbær Marmelade
330130 Hindbær Marmelade

330120
Solbær Marmelade

330160

Tomat Relish
331140

Grøn Tomat Relish
331110

Peberfrugt Relish
331120

Rødløgs Relish
331130

MARMELADE

RELISH

12 stk/kolli

12 stk/kolli

Figen Marmelade
330110

M A R M E L A D E R



7

11

I april måned lancerede vi et nyt 
måltidskoncept, SMÅRETTER.
 
Smukke, kølige sæsonnære retter 
med knivskarp smagsbalance, stor 
intensitet og særdeles delikate 
teksturer. Praktisk og saftigt som 
sushi. Nordisk i tanken som smørre-
brødet, men moderne.
Frisklavet aftenen igennem, hver 
dag og skabt til at blive spist, hvor 
du vil, når det passer dig.
 
God appetit.

MARMELADE

Pære/havtorn Marmelade
330018

Stikkelsbær Marmelade
330020

RELISH

Æble Relish
331025

Ribs/Pære Relish
331015

Claus Meyer  har i en årrække ønsket at kunne forarbejde 
sin egen frugt lokalt. En egentlig mikromarmeladefabrik 
er det endnu ikke blevet til, men vi kan nu præsentere en  
serie marmelader og relisher fremstillet ene og 
alene af nordiske frugter og grøntsager. 

Æblerne er høstet på plantagerne på Lilleø. Ribs, blåbær, 
hyben, blommer osv. er indkøbt hos gode forbindelser i 
Danmark og resten af Norden og forarbejdningen sker 
efter Claus’ opskrifter  helt tæt på Lilleø, nemlig i Bandholm 
hos Anne Albrechtsens mikrosylteri. 

MIKROSYLTERI 
I BANDHOLM

RELISHER & SYLTEVARER

Blåbær Marmelade
330010

Hyben/Æble Marmelade
330015

Æble Marmelade
330025

8 stk/kolli

NYHED
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DOYENNE  
PÆRE CIDER EDDIKE
301020
 
Klassisk, dobbelgæret cider ed-
dike brygget af Doyenne pærer 
fra Sydhavs-øerne. Eddiken har 
et lidt højere syreindhold end fx 
æblecidereddike, men også lidt 
mere restsødme fra frugten. 

Pære cider eddike er med sin lette 
frugtighed en glimrende allround 
eddike, som anvendes i stedet 
for hvidvinseddike. Brug den fx 
til tilsmagning af suppe, fiskeret-
ter, lyse kødretter og naturligvis i 
marinader og dressinger. 

KIRSEBÆR  
301040
 

Brygget ved dobbeltgæring af 
kirsebær fra Stevns. Smagen 
er tør med mandelagtig kirse-
bæraroma. Den markante syre 
balanceres af en restsødme fra 
kirsebærrene. 
 
God til tilsmagning af kraftige 
kødretter, bagte rodfrugter, rødkål 
og andre retter, hvor du ønsker at 
tilføre friskhed, frugtighed og en 
diskret kirsebærtone. Anbefales 
også i marinade og dressing. 

HYLDEBÆR  
301035
 

Brygget ved dobbelt gæring af 
hyldebærsaft. Eddiken har en dyb, 
næsten sort farve, aromatisk og 
tør. Syrligheden balanceres af en 
diskret restsødme og bitterheden 
fra hyldebærrene.

Anvendelse God til tilsmagning af 
kraftige kødretter som braiseret 
svinekød, bagte rodfrugter, f.eks. 
rødbeder, og sovse, hvor du øn-
sker at tilføre friskhed, frugtighed, 
bæraroma og dyb farve. Naturlig-
vis også i marinader og dressinger.12 stk/kolli

NORDHAVN EDDIKEBRYGGERI

Nordhavn Eddike Bryggeri 
er etableret i 2010, ti år 
efter at de første eksperi-
menter blev sat over på et 
loft i København. 
 Mikrobryggeriet for-
ædler råvarerne i Nordens 
frugthaver og skove til aro-
matiske eddiker.Eddikerne 
er brygget ved dobbelt 
fermentering direkte af de 
enkelte afgrøder, syreind-
hold og naturlig restsødme 
varierer fra type til type og 
afspejler årgangens vine. 
 Brug eddikerne til 
tilsmagning af supper, 
fiskeretter, kødretter og 
naturligvis i marinader og 
dressinger. 

Andreas Harder og Claus 
Meyer

NYHED
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HYBENROSE
301030
 

Klassisk, dobbeltgæret eddike 
brygget af Belle de Boskoop 
æbler og friske kronblade af hy-
benrose fra de Nordsjællandske 
strande. Eddiken har et moderat 
syreindhold, som balanceres af 
en behagelig sødme. 
 
Roseneddiken er med sin sød-
mefulde blomsteraroma og lette 
frugtighed et godt aromatisk pift 
til salater og lette kødretter. Kan 
også anvendes i varme retter, hvor 
roseneddiken tilsættes til sidst så 
dens sarte aroma ikke forsvinder. 

BELLE DE  
BOSKOOP
301010

Klassisk, dobbeltgæret cider 
eddike brygget på Belle de Bo-
skoop æbler fra Sydhavsøerne. 
Eddiken har et moderat syre-
indhold, som balanceres af en 
behagelig sødme. 
 
Cider eddiken er med sin lette 
frugtighed en glimrende allround 
eddike, du kan bruge, hvor du 
ellers ville anvende hvidvinsed-
dike eller citron. Brug den fx til 
tilsmagning af suppe, fiskeretter, 
lyse kødretter og naturligvis i 
marinade og dressing. 

SOLBÆR
301050 
 

Brygget ved dobbeltgæring 
af solbær. Eddiken er meget 
aromatisk og tør. Syrligheden 
balanceres af restsødmen og bit-
terheden fra solbærrene. 
 
God til tilsmagning af vildt og 
kraftige kødretter, bagte rodfrug-
ter – fx rødbede og sovse, hvor 
du ønsker at tilføre friskhed, 
frugtighed og en diskret solbær-
tone. Anbefales også til marinade 
og dressing. 

GRAN 
301025
 

Eddiken er baseret på æblecider 
og med sin sarte aroma af gran, 
er den en perfekt med- og mod-
spiller til julens symfoni af søde 
og fede spiser.  

Denne cider eddike er med sin 
lette frugtighed og sine fine gran-
toner både en allround eddike, du 
kan bruge, hvor du ellers ville an-
vende hvidvinseddike eller citron 
og en specialeddike, der lokker 
det allerbedste frem i efterårets og 
vinterens retter med f.eks. vildt, 
ænder, gæs eller svampe.. 

M E Y E R S  D O G M E E D D I K E R

Sæsoneddiker
Hybenrose er en fantastisk 

sommereddike.
Gran er skabt til efterår og jul.
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