
Naturen er bedst i 
naturligt selskab.
Den smager jo bedst hvis du selv har hentet den i havet. Men en stegt fjæsing, 
serveret med gyldnet Lurpak, er en nydelse du ikke bør beholde for dig selv. 
Uanset hvor fristende det måtte være.



En naturlig delikatesse. 
til naturens delikatesser. 
Spring remouladen over næste gang der skal fisk på bordet, og lad i stedet naturen 
komme til. Sprødsteg fileten på skindsiden, server den med brunet Lurpak og oplev, 
hvordan noget så enkelt forvandles til noget så godt.



Packshot af 
Økologisk 

pakke

Giv dem lidt af det fra naturen, 
de ikke selv har med.
Få ting er så fantastiske som årets første grøntsager. De er gode som de er. Men prøv 
at dampe dem let, og nyd dem med lidt økologisk Lurpak. Så vil du opleve, hvordan 
smørret får en ny, naturlig smagsoplevelse til at udvikle sig.



Selv den bedste råvare 
kan blive bedre.
Jagten på den perfekte bøf er ikke forbi, selv når den ligger på din tallerken. 
Til gengæld har den ikke brug for så meget mere. En lille klat kryddersmør 
rørt af Lurpak forvandler den gode råvare till noget der ikke har brug for andet 
end godt selskab.



De har smagen med sig. lad 
naturen lokke den frem.
Nogle gange skal smagen lokkes frem. Tag for eksempel artiskokken. Akkompagner 
den med lidt smeltet Lurpak, smag til med et par dråber frisk citron, så viser den sit 
sande jeg; udsøgt og helt uimodståelig.



Naturens egen måde at gøre 
det gode endnu bedre på.
Hvis der er noget, der kan måle sig med friske asparges, så er det friske asparges 
dryppet med smeltet Lurpak med Læsø salt. Andet behøver de ikke. Og helt ærligt, 
har du behov for mere? 



Lad smagen af sommer 
forblive naturlig.
Der er mange måder at nyde sommerens frugter og bær på. Som de er, helt friske, 
måske direkte fra planten. Eller lagt på en tærtebund bagt med usaltet Lurpak. 
Sprød, men alligevel saftig. Og en garanteret dejlig hilsen fra sommeren.



Giv det bedste fra naturen 
det bedste fra naturen.
Sæsonens første kartofler er en særlig delikatesse, alt for speciel til kun at servere 
som tilbehør. Gør dem i stedet til en ret for sig, kun akkompagneret af en klat Lurpak. 
En smagsoplevelse du vil huske hele året.



Gør naturen himmelsk.
Man burde gøre det oftere. Et par svampe, i en stegepande med Lurpak. Salt, peber, 
måske op på et stykke ristet brød? Det er næsten ligemeget hvilke svampe du vælger. 
Resultatet smager ligeså himmelsk, som det er nemt at opnå.


