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Ovnsbakt torskeloin
Byggryn fra Duga og Kokkelørens safransmør
Tore: “Torsk med «byggotto» er sunt og smaksrikt”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloin 
Økologisk buljongterning
Kokkelørens safransmør
Byggryn fra Duga
Cherrytomater
Sjalottløk

Persille
Høvding Sverre-ost 
Hvitløk
Erter
Gulrot

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Dryss gjerne en god olivenolje over 
denne retten ved servering.

- Tomatene kan hakkes opp etter de 
er bakt og brukes som saus.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr, frisk, fruktig og middels fyldig 
hvitvin, gjerne med litt urtepreg, vil kle denne 
retten godt. Hvitvinsdruer som Sauvignon 
Blanc, Alvarinho og Gruner Veltliner har både 
friskheten, fruktigheten og det litt grønne preget 
som denne retten fortjener. Vinene kommer 
i alle prisklasser og vil garantert glede både 
deg og torsken! 

Visste du at...
- Det unike byggkornet har en mild og 
rund smak, og et naturlig høyt innhold 
av kostfiberet betaglukan. Betaglukan har 
dokumenterte helseeffekter på kolesterol 
og blodsukker, og holder deg mett lenger. 

Inneholder: Fisk, bygg, melk. kan inneholde spor av egg, sennep, sesam og soya
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, og en 
mellomstor kjele.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon. 
Kutt gulrot i terninger. Finhakk sjalottløk, hvitløk 
og persille.

6 - Ha «byggottoen» på tallerken, plasser 
torsken i midten, dander tomatene rundt fisken. 
Avslutt med å strø hakket persille over.

2 - Ha 2 ss stekeolje i en varm gryte. Fres gulrot og 
sjalottløk i 2 minutter under omrøring. Ha i byggryn, hvitløk, 
buljongterning og 6 dl vann (Liten familiekasse tilsetter 
7,5 dl. vann og Stor familiekasse tilsetter 12 dl). Gi det et 
oppkok på høy varme, og skru deretter ned varmen. Dette 
skal koke i ca. 25 minutter. Rør med jevne mellomrom.

4 - Når «byggottoen» er ferdig kokt skal kjelen av varmen. 
Tilsett safransmøret, osten, erter og halvparten av persillen. 
Rør dette godt sammen. Smak til med salt og nykvernet sort 
pepper.

3 - Når byggotten har kokt i 15.minutter, del torsken 
i to like biter. Vend cherrytomatene 
i litt stekeolje. Krydre alt med salt og nykvernet 
pepper. Ha alt dette på et stekebrett og bak i 
ovnen i ca. 10 - 12 minutter.

5 - Til servering trenger du torsk, «byggotto», 
hakket persille og bakte tomater.

Ingredienser: Torsk - Økologisk buljongterning - Byggryn fra Duga - Cherrytomater - Kokkelørens safransmør
Sjalottløk - Persille - Høvding Sverre-ost - Hvitløk - Erter - Gulrot

Ovnsbakt torskeloin  *  Byggryn fra Duga og Kokkelørens safransmør

Husk å sjekke Kokkelørens smarte tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/produkt/ukeskasse-abonnement/
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Pitabrød fra Staur
Svinenakke fra Prima Jæren, Ranch-dressing og lun paprikasalat

Tore: “Ranchdressing er en av mine nye favorittdressinger, 
god til nesten alt!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pitabrød 
   fra Staur
Svinenakke fra Prima Jæren
Kokkelørens 
   Ranch-dressing
Rød paprika

Rødløk
Kapers

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, server 
kapers på siden.

Visste du at...
- Ranchdressing er utviklet av Steve Henson og 
hans kone tidlig på 1950-tallet. Paret etablerte 
stedet Hidden Valley Ranch i California og 
serverte dressingen til sine gjester. Den ble fort 
populær og har vært den mest populære dressin-
gen i USA siden tidlig på 90-tallet. 

Inneholder: Hvete (gluten), rug, melk (laktose), egg, sennep, sulfitt.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler

CABERNET SAUVIGNON: Kongen av rød-
vinsdruer (faktisk verdens aller mest dyrkede 
vindrue!) og kanskje biffens beste venn. Liker 
du dem syrlige og elegante velger du fransk. 
Vil du ha mer fylde, sødme og alkohol velger 
du chilensk eller amerikansk. Er du modig går 
du for en libanesisk. Poenget er ikke hvor vinen 
kommer fra, men hvor gode disse smakene er 
sammen med rødt kjøtt. Prøv selv.



1 - Finn frem: skjærebrett, skjærebrett av plastikk 
til kjøttet, kniv, kjele, stekebrett.

Forvarm ovnen til 160oC med varmluftsfunksjon. 
Finhakk kapers. Skrell og kutt rødløk i tynne 
båter. Del paprika i to, rens ut frøene, og del 
deretter paprikaen i tynne skiver.

3 - Mens paprika steker, kutt svin 
i jevne terninger.

Krydre med salt og pepper.

6 - Mens pitabrødene er i ovnen, ha kjøttet 
i en rykende varm stekepanne med 1 ss 
stekeolje. Stek det i ca. 1 - 2 minutter på 
hver side til det har fått en fin stekeskorpe og 
er gjennomstekt. Legg deretter kjøttet på en 
tallerken for å unngå at det blir overstekt.

2 - Stek paprikaen på høy varme med 2 
ss stekeolje i en vid kjele i 4 - 5 minutter. 
Den skal få litt farge og bli myk. Rør med 
jevne mellomrom. 

5 - Fukt pitabrødene med litt vann. Varm 
pitabrødene i ovnen på et brett med bakepa-
pir til de er gjennomvarme.

4 - Se tips og triks. Tilsett løk og kapers i 
kjelen og vend godt inn. Stek videre i et par 
minutter til løken har blitt blank. Ta kjelen 
av varmen og smak til med salt og pepper.

7 - Til servering trenger du paprika, Ranch-dressing, 
svinekjøtt og pitabrød.

8 - Del pitabrødet i to på midten. Fyll paprika 
i brødet, ha så i svinekjøttet og topp det med 
Ranch-dressingen.

Ingredienser: Pitabrød fra Staur - Svinenakke fra Prima Jæren - Kokkelørens Ranch-dressing - Rød paprika - Rødløk - Kapers

Pitabrød fra Staur  *  Svinenakke fra Prima Jæren, Ranch-dressing og lun paprikasalat

Husk å sjekke Kokkelørens tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/#vare-menyer
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Torikatsu kylling
Tonkatsu-saus og sesamsyltet kål

Tore: “For en som elsker crispy mat og japanske smaker 
er dette en drømmerett.”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Utbeinet lår fra Ytterøy
Egg fra Ek gård
Pankomel
Hvetemel 
Jasmin ris
Kokkelørens Ingefærmajones
Kokkelørens Tonkatsusaus

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Sjekk at oljen er varm nok ved å senke 
en liten bit av den panerte kyllingen i. 
Hvis den bruser så er den varm nok.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Her vil en sør-afrikansk Chenin Blanc, eller 
‘Steen’ som er det lokale kallenavnet, gjøre 
jobben! Druens opprinnelse er Frankrike og det 
eksiterer i dag mange teorier om hvordan denne 
monsieur kom seg hele veien til Sør-Afrika. 

Det er ingen tvil om at druens reise ikke var 
forgjeves, ettersom Chenin Blanc i dag er den 
mest beplantede druen i landet. Typisk for vinene 
fra anbefalt område, Swartzland, er solmodne 
noter av tropisk frukt, citrus og blomster. Bruk av 
fat er relativt vanlig og bidrar til en litt fyldigere 
kropp, noe vi vil sette pris på i lag med dette 
lekre måltidet.

Visste du at...
- Torikatsu kylling er den japanske betegnelsen 
på sprøstekt kylling, ofte med pankomel slik 
som i denne oppskriften. Retten serveres 
vanligvis med tonkatsu-saus slik som vi gjør 
her. 

Inneholder: Inneholder: skalldyr, fisk, bløtdyr, soya, hvete, selleri, egg, sennep, sulfitt, sesam
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Kokkelørens Sesamsyltelake 
Spisskål
Vårløk 
rapsolje



1 -  Finn frem: kniv, skjærebrett, kjele, 
2 dype boller, flat tallerken, skjærebrett 
plastikk, blandebolle, stekepanne.

Skyll risen i kaldt vann, ha på dobbel 
mengde vann som ris og en klype salt. 
Kok opp, og la småkoke under lokk i ca. 
20 min.

6 - Ha kål og den hvite delen av vårløken 
i en blandebolle. Ha på sesamsyltelake 
og vend godt sammen.

2 - Legg kylling flatt ut på plastskjærebrettet. 
Hvis den har ujevn tykkelse skjær halvveis inn i 
fileten der den er tykk og brett ut slik at alt blir 
en jevn tynn filet på ca 1 cm tykkelse.

4 - Vend kylling først i mel. Vend den så 
i egg slik at den er helt dekket på alle 
kanter. Legg deretter kyllingen over i 
pankomel. Trykk pankomelet godt inn på 
begge sider av kyllingen slik at den er 
godt dekket. 

3 - Ha egg i en dyp skål og visp det godt 
sammen. Ha hvetemel i den andre dype 
skålen. Legg pankomelet på den flate 
tallerken.

5 - Finsnitt kål. Finsnitt vårløk, separer den lyse 
og den mørke delen.

Ingredienser: Utbeinet lår fra Ytterøy - Egg fra Ek gård - Pankomel - Hvetemel - Jasmin ris - Kokkelørens Ingefærmajones
Kokelørens Tonkatsu-saus - Kokkelørens Sesamsyltelake - Spisskål - Vårløk - rapsolje

Torikatsu kylling  *  Tonkatsu-saus og sesamsyltet kål.

Husk å sjekke Kokkelørens smarte tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/produkt/ukeskasse-abonnement/

7 - Ha rapsolje i stekepannen.  Varm den 
opp til medium pluss varme under konstant 
oppsyn. Se: tips og triks. Legg kyllingen 
forsiktig ned i oljen så det ikke spruter. 
Stek kyllingen i 3 minutter på hver side. 
Press litt på den slik at hele flaten blir 
stekt.

8 - Legg kyllingen over på tørkepapir og gi 
den et dryss med havsalt.

9 - Kutt kyllingen i fingertykke strimler.

10 - Til servering trenger du kylling, ris, den 
grønne delen av vårløken, ingefærmajones, 
tonkatsusaus og sesamsyltet kål.

11 - Legg ris på tallerken. Legg kylling oppå, 
dryss over vårløk og litt av tonkatsusaus og 
ingefærmajones. Server sesamkål og resten av 
sausene ved siden.
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Oven baked Cod Loin
Barley from Duga and Kokkeløren’s SaffronButter
Tore: “Cod and barley risotto is both healthy and flavorfull”

Ingredientes
- For the large family box; double the quantities

Cod Loin
Organic Bouillon
Kokkeløren’s Saffron Butter
Barley From Duga
Cherry Tomatoes
Shallots
Parsley

Høvding Sverre Cheese
Garlic
Peas
Carrot

Time Difficulty

Tips and triks 
- Sprinkle a good olive oil over this dish 
when serving.

- The tomatoes can be chopped after they 
are baked and used as a sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr, frisk, fruktig og middels fyldig 
hvitvin, gjerne med litt urtepreg, vil kle denne 
retten godt. Hvitvinsdruer som Sauvignon 
Blanc, Alvarinho og Gruner Veltliner har både 
friskheten, fruktigheten og det litt grønne preget 
som denne retten fortjener. Vinene kommer 
i alle prisklasser og vil garantert glede både 
deg og torsken! 

Visste du at...
- Det unike byggkornet har en mild og 
rund smak, og et naturlig høyt innhold 
av kostfiberet betaglukan. Betaglukan har 
dokumenterte helseeffekter på kolesterol 
og blodsukker, og holder deg mett lenger. 

Contains: Fish, barley, milk. May contain traces of eggs, mustard, celery and soy
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.



1 - You’ll need a cutting board, knife, baking tray, 
and a medium-sized saucepan.

Preheat oven to 200 ° C with the hot air function. Cut 
the carrot into cubes. Mince shallots, garlic
and parsley.

6 - Place the barley risotto on the plate, place 
the cod in the middle, and the tomatoes around 
the fish. Finish by sprinkling chopped parsley.

2 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot pot. Sear carrots 
and shallots for 2 minutes while stirring. Add barley, garlic, 
bouillon and 6 dl water (Small family box adds 7.5 dl. water 
and Large family box adds 12 dl). Give it a boil on high 
heat, then turn the heat down. This should boil for approx. 
25 minutes. Stir regularly.

4 - When the barley risotto is cooked, remove the pot from 
the heat . Add the saffron butter, cheese, peas and half of 
the parsley and mix. Season with salt and freshly ground 
black pepper.

3 - When the barley risotto has been boiling for 
15 minutes, cut the cod into two equal pieces. Turn 
the cherry tomatoes in a little frying oil. Season eve-
rything with salt and freshly ground pepper. Place 
all this on a baking tray and bake in the oven for 
approx. 10 - 12 minutes.

5 - For plating, you need the cod, barley risotto, 
chopped parsley and baked tomatoes.

Ingredients: Cod - Organic Bouillon - Barley From Duga - Cherry Tomatoes - Kokkelørens Saffron Butter
Shallots - Parsley - Høvding Sverre Cheese - Garlic - Peas - Carrot

Oven Baked Cod Loin * Barley from Duga and Kokkeløren’s Saffron Butter

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.
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Pitabread from Staur
Shoulder Butt from Prima Jæren, Ranch Dressing and Pepper Salad

Tore: “Ranch dressing is one of my new favorite dressings, goes with 
almost anything!”

Ingredientes
- For the large family box; double the quantities

Pita bread from Staur
Shoulder Butt
   from Prima Jæren
Kokkeløren’s Ranch Dressing
Red Pepper
Red Onion
Capers

Time Difficulty

Tips and triks 
- For a more child-friendly variant, serve 
the capers on the side.

Visste du at...
- Ranchdressing er utviklet av Steve Henson og 
hans kone tidlig på 1950-tallet. Paret etablerte 
stedet Hidden Valley Ranch i California og 
serverte dressingen til sine gjester. Den ble fort 
populær og har vært den mest populære dressin-
gen i USA siden tidlig på 90-tallet. 

Contains: Wheat (gluten), rye, milk (lactose), eggs, mustard, sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler

CABERNET SAUVIGNON: Kongen av rød-
vinsdruer (faktisk verdens aller mest dyrkede 
vindrue!) og kanskje biffens beste venn. Liker 
du dem syrlige og elegante velger du fransk. 
Vil du ha mer fylde, sødme og alkohol velger 
du chilensk eller amerikansk. Er du modig går 
du for en libanesisk. Poenget er ikke hvor vinen 
kommer fra, men hvor gode disse smakene er 
sammen med rødt kjøtt. Prøv selv.



1 - You’ll need: cutting board, plastic cutting 
board for the meat, knife, boiling pot, baking 
tray.

Preheat oven to 160 ° C with the hot air 
function. Finely chop capers. Peel and cut the 
onions to thin boats. Cut the peppers in half, 
remove the seeds, and divide to thin slices.

3 - While pepper fries, cut the 
pork in even cubes.

Season with salt and pepper.

6 - While the pita breads are in the oven, 
fry the meat in a steaming hot frying pan 
with 1 tablespoon frying oil. Fry it for 
approx. 1 - 2 minutes on each side until 
it has a fine crust and is cooked through. 
Then place the meat on a plate to avoid 
overcooking.

2 - Fry the peppers on high heat with 2 
tablespoons of frying oil in a wide pot 
for 4 - 5 minutes. It should get some color 
and become soft. Stir regularly.

5 - Wet the pita bread with a little water. 
Heat the pita bread in the oven on a tray 
with baking paper until they are warm.

4 - See tips and tricks. Add the onions and 
capers to the pot and mix. Fry for a few 
minutes until the onion is shiny. Remove the 
pot from the heat and season with salt and 
pepper.

7 - To serve you need peppers, Ranch dressing, pork 
and pita bread.

8 - Divide the pita bread down the middle. Fill with 
peppers, pork and top off with ranch dressing.

Ingredients: Pita bread from Staur - Shoulder Butt from Prima Jæren - Kokkeløren’s Ranch Dressing - Red Pepper - Red Onion - Capers

Pitabread from Staur  *  Shoulder Butt from Prima Jæren, Ranch Dressing and Pepper Salad

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.
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Torikatsu Chicken
Tonkatsu Sauce and Sesame Cabbage
Tore: “If you love crispy food and Japanese flavors, 
this is a dream dish.”

Ingredientes
- For the large family box; double the quantities

Deboned Chicken Legs from Ytterøy
Eggs from Ek Farm
Panko Flour
Wheat Flour
Jasmine Rice
Kokkeløren’s Ginger Mayonaise
Kokkeløren’s Tonkatsu Sauce

Time Difficulty

Tips and triks 
- To check that the oil is hot enough, dip 
a small piece of the breaded chicken into 
it. If it boils, it’s sufficiently hot.

Drikke til maten
Sommelieren Emelie anbefaler
- Her vil en sør-afrikansk Chenin Blanc, eller 
‘Steen’ som er det lokale kallenavnet, gjøre 
jobben! Druens opprinnelse er Frankrike og det 
eksiterer i dag mange teorier om hvordan denne 
monsieur kom seg hele veien til Sør-Afrika. 

Det er ingen tvil om at druens reise ikke var 
forgjeves, ettersom Chenin Blanc i dag er den 
mest beplantede druen i landet. Typisk for vinene 
fra anbefalt område, Swartzland, er solmodne 
noter av tropisk frukt, citrus og blomster. Bruk av 
fat er relativt vanlig og bidrar til en litt fyldigere 
kropp, noe vi vil sette pris på i lag med dette 
lekre måltidet.

Visste du at...
- Torikatsu kylling er den japanske betegnelsen 
på sprøstekt kylling, ofte med pankomel slik 
som i denne oppskriften. Retten serveres 
vanligvis med tonkatsu-saus slik som vi gjør 
her. 

Contains: shellfish, fish, molluscs, soya, wheat, celery, egg, mustard, sulphite, sesame
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Kokkeløren’s Sesame 
Cookie Brine
Cabbage
Spring Onions
Rapeseed Oil



1 -  You’ll need: knife, cutting board, 
boiling pot, frying pan, spatula, cutting 
board of plastic, mixing bowl, 2 deep 
bowls. 1 flat plate, whisk, paper towel.

Rinse the rice in cold water, add double 
the volume of water as rice, and a pinch 
of salt. Boil, and simmer under lid for 
approx. 20 min.

6 - Put cabbage and the white portion of 
the spring onion in a mixing bowl. Add 
sesame brine and mix.

2 - Put the chicken flat on the plastic cutting 
board. If the thickness is uneven, cut the fillet 
halfway through whereat its thickest and fold 
out so that everything becomes an even thin 
fillet of about 1 cm thickness.

4 - Turn the chicken in the flour. Then 
turn it in the eggs so that it is completely 
covered on all sides. Turn the chicken 
in the flour. Press the flour onto all sides 
of the chicken so that it is completely 
covered.

3 - Crack eggs into a deep bowl and 
whisk well. Add wheat flour in the other 
bowl. Spread the panko flour on the flat 
plate.

5 - Thinly slice the cabbage. Slice the spring 
onion, separate the light and the dark parts.

Ingredienser: Deboned Chicken legs from Ytterøy - Eggs from Ek farm - Panko flour - Wheat flour - Jasmine rice
Kokkeløren’s Ginger mayonaise - Kokkeløren’s Tonkatsu sauce - Kokkeløren’s Sesame Cookie brine - Cabbage - Spring onions - Rapeseed oil

Torikatsu Chicken  *  Tonkatsu Sauce and Sesame Cabbage

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.

7 - Add rapeseed oil to the frying 
pan. Heat it to medium plus heat under 
constant supervision. See tips and tricks. 
Gently put the chicken into the oil so that 
it does not splash. Fry the chicken for 3 
minutes on each side. Press carefully so 
that the whole surface is fried.

8 - Put the chicken on the paper towel and 
give it a sprinkle of sea salt.

9 - Cut the chicken into finger-thick strips.

10 - For plating you need chicken, rice, the 
green portion of the spring onion, ginger mayo, 
Tonkatsu sauce and sesame cabbage.

11 - Put rice on the plate. Add chicken on top, 
sprinkle with spring onion and a little bit of 
Tonkatsu sauce and ginger mayo. Serve sesame 
cabbage and the rest of the sauces on the side.
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