Pannestekt laks

Grønnkål, Solør poteter og pepperrothollandaise
Tore: “En saus nært beslektet med hollandaise, men vi har tilsatt fløte
for å minske risikoen for sprukken saus!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Laks
Solør poteter
Dill
Grønnkål
1 stk Egg

Tilberedningstid

Rørossmør
Rørosfløte
Sitron
Kokkelørens pepperrotpaste

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk og egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Bruk stoppeklokke på mobilen eller
komfyren når du reduserer fløten.

- Grønnkål kan sees på som en supermatvare – den er veldig næringsrik. Blant
annet er den svært rik på kostfiber, vitamin A
(i form av betakaroten), vitamin E, vitamin B6,
B-vitaminet folat og vitamin C. Og i tillegg er
den en kilde til kalsium – 100 gram grønnkål
inneholder faktisk mer kalsium enn 1 dl melk.

Sommelieren Sara anbefaler
- Mange bruker musserende vin kun som
aperitiff, men sannheten er at mange av dem
passer ypperlig til mat. Bobler og syrlighet
skaper liv og frisker opp i fet laks. Velg gjerne
en ung, tørr «blanc de blancs» (laget på
grønne druer) - de har den ekstra friskheten
og elegansen du trenger til dette.

Pannestekt laks * Grønnkål, Solør poteter og pepperrothollandaise
NB. Dersom du har stor familiekasse skal alle mengdene som er oppgitt i oppskriften alltid dobles.
Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett,
to kjeler, visp og en stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. Del sitronen i to og ta ut
steinene. Ta ut smøret, kutt det i terninger
og la det stå ute til temperering. Hakk
dillen. Skyll og grovhakk grønnkålen .
Eggeplommen skilles fra eggehviten (Stor
familiekasse skiller 2 egg). Du kan kaste
eggehviten.

4 - Pisk inn smøret i den varme fløten.

Ta 3 - 4 terninger av gangen. Ha i nye
terninger med smør etter hvert som det
blir pisket inn.

7 - Varm opp stekepannen med stekeolje
til den er god og varm. Stek laksen
ca. 3 minutter på hver side. Krydre med
salt og pepper

2 - Ha potetene på et stekebrett og dryss
over litt stekeolje, salt og nykvernet sort
pepper. Stek i ovnen til de har blitt gylne
og myke. Dette vil ta ca. 20 minutter.

5 - Når alt smøret er vispet inn, sett kjelen på

platen igjen og varm opp under omrøring til du
ser den første boblen begynner å stige opp.
Ta av varmen igjen og pisk inn eggeplommen(e)
under kraftig omrøring i ca. 30 sekunder til
sausen tykner. Tilsett 1 spiseskje sitronsaft og
pepperrotpasten og sett til side med lokk (har
du stor familiekasse tilsetter du 2 ss sitronsaft).

8 - Til servering trenger du laksen, potetene
med dill, hollandaisen og grønnkålen.
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3 - Se tips og triks. Ha fløte i en liten kjele
og la det fosskoke på høy varme mens du
visper i 1 minutt. Ta det så av varmen.

6-

Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Stek grønnkålen under omrøring til den har
falt sammen og fått litt stekefarge i kantene.
Dette tar ca. 2 - 3 minutter. Smak til med salt
og ha over i en skål.

9 - Legg grønnkålen på tallerkenen og
plasser laksen oppå. Ha et par gode
skjeer med saus over. Potetene kan du
gjerne servere ved siden av.

Albondigas i tomatsaus

Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris
Tore: “Buen Provecho!”
Ingredienser*

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen
Kokkelørens tomatsaus
Krydderblanding
med brødkrumme
Chorizo fra
Felloni spekehus

Ris
1 stk Gårdsegg fra Ek
Ristede mandler
Aspargesbønner
Persille

* Plasthansker medfølger
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, rug, bygg, egg og nøtter/mandel.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, sesam, melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Tilsett chili i sausen for en mer
spicy opplevelse.

- Albondigas er en tradisjonell spansk
tapasrett. Tapas-tradisjonen startet
opprinnelig med at man serverte en skive
spekeskinke over sherryglasset for å holde
fluene borte. I dag består tapasbordet av
et utall av småretter med grønnsaker,
sjømat og kjøtt man kan velge mellom.

Sommelieren Sara anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er
også gode på drikkevarer. Selv drikker de
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino
eller Manzanilla), men spansk øl og cava
er også strålende tilbehør til dette. Rosécava i glasset setter gullkant på denne
rustikke retten. Men til den krydrede
tomatsausen passer det også godt med et
leskende, spansk øl, gjerne en lys lager.

Albondigas i tomatsaus * Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris
NB. Dersom du har stor familiekasse skal alle mengdene som er oppgitt i oppskriften alltid dobles.
Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, to kjeler,
blandebolle og stekepanne.

2 - Grovhakk persille, del bønnene
i to på midten. Finhakk chorizoen.

Skyll risen. Ha på dobbelt mengde vann.
Kok deretter opp og la småkoke under lokk
i 20 - 22 minutter. Smak til med salt.

4 - Rull kjøttdeigen til ca. 12 kjøttboller.
(Har du liten familiekasse får du ca.
16 boller, stor familiekasse får ca. 24
boller).

7 - Varm stekepannen på høy varme. Ha i

2 ss stekeolje. Stek bønnene på høy varme
i ca. 3 - 4 minutter til de blir møre. La de få
god stekefarge. Tilsett mandlene på slutten
av steketiden og smak til med salt og
nykvernet sort pepper.

5 - Stek kjøttbollene i en stekepanne

med 2 ss stekeolje på medium pluss varme
i ca. 4 minutter på hver side til de er brunet.

8 - Til servering trenger du kjøttboller
i tomatsaus, aspargesbønner, ris
og hakket persille.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

3 - Ha kjøttdeig, egg (2 voksne og liten familiekasse
tilsetter 1 egg, stor familiekasse tilsetter 2 egg),
krydderblanding med brødkrumme og chorizo i en
dyp skål. Bruk hansken som følger med og kna godt
sammen.

6 - Tilsett tomatsausen i stekepannen og gi dette

et oppkok, la koke i et par minutter. Ha deretter
kjøttboller og tomatsaus over i en kjele, sett på
lokk og la det stå og trekke på svak varme til de er
gjennomstekte. Pass på at du får med alt av saus
og fett fra stekepannen. Skyll deretter pannen.

9 - Ha kjøttboller og tomatsaus på

en tallerken. Ha bønner og mandler
over. Server ris på siden.

Spagetti fra La Piersante
Reker fra Lyngenfjord i Troms

Tore: “Persille, hvitløk og reker – så enkelt, men så fantastisk godt!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Lyngen-reker
Spagetti fra La Piersante
Hvitløk
Persille
Sitron

Tilberedningstid

Kokkelørens chiliflak
Squash

Vanskelighetsgrad

Inneholder: skalldyr, hvete, egg.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant,
ta av pasta uten chiliflakes.

- Sjekk ut dette legendariske klippet fra filmen
“the chef”, da ser du hvor inspirasjonen
kommer fra....

Sommelieren Sara anbefaler

www.youtube.com/watch?v=bJUiWdM__Qw

- Til en frisk middelshavspasta som dette passer
det godt med noe friskt også i glasset, gjerne
en hvitvin med toner av sitrus og salt sjø som
kan speile den lett salte smaken av reker. Hellas
lager mye god hvitvin, og kanskje særlig gode
er de på druen assyrtiko. Prøv en tørr variant fra
øya Santorini - der blir vinene utrolig lekre og
har ofte en mineralsk saltaktig etter-smak som vil
matche denne retten perfekt.

Spagetti fra La Piersante * Reker fra Lyngenfjord i Troms
NB. Dersom du har stor familiekasse skal alle mengdene som er oppgitt i oppskriften alltid dobles.
Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - Finn frem kjele, skjærebrett, plastikk
skjærebrett til rekene, kniv, sil og stekepanne.

2 - Finhakk persille. Kutt squash i terninger.

Hvitløk skives tynt. Del sitron i båter og fjern
steinene.

3 - Sil og grovhakk rekene.

Sett på pastavann med en god klype salt.

4 - Ha pastaen i det kokende

vannet. Den skal koke i 6 minutter.
Ta vare på 0,5 dl av pastavannet
før du siler av pastaen (Stor
familie-kasse tar av 1 dl. pastavann).

5 - Mens pastaen koker, ha

olivenoljen i en medium varm
stekepanne. Stek squash i
ca. 3 minutter.

8 - Ha i pastaen, pastavannet, reker og

saften av en halv sitron (stor familiekasse
tilsetter saften av en hel sitron). Rør dette
sammen på svak varme i ca. 1 minutt til alt
er godt blandet. Smak til med salt.

6 - Tilsett hvitløk, chiliflakes og

persille, stek videre under omrøring
i et par minutter.

9 - Til servering trenger du rekepastaen.
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7 - Sil pastaen.

10 - Ha pastaen i en dyp skål.

Fried salmon

Kale, Solør potatoes and horseradish hollandaise
Tore: “A sauce closely related to hollandaise, but we added cream to
lessen the risk of the sauce separating”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Salmon
Solør potatoes
Dill
Kale
1 egg
Røros Butter
Time

Røros Cream
Lemon
Kokkeløren’s horseradish
paste

Difficulty

Contains: Fish, milk and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Use a stopwatch on your phone or the
stove when reducing the cream.

- Grønnkål kan sees på som en supermatvare – den er veldig næringsrik. Blant
annet er den svært rik på kostfiber, vitamin A
(i form av betakaroten), vitamin E, vitamin B6,
B-vitaminet folat og vitamin C. Og i tillegg er
den en kilde til kalsium – 100 gram grønnkål
inneholder faktisk mer kalsium enn 1 dl melk.

Sommelieren Sara anbefaler
- Mange bruker musserende vin kun som
aperitiff, men sannheten er at mange av dem
passer ypperlig til mat. Bobler og syrlighet
skaper liv og frisker opp i fet laks. Velg gjerne
en ung, tørr «blanc de blancs» (laget på
grønne druer) - de har den ekstra friskheten
og elegansen du trenger til dette.

Fried salmon * Kale, Solør potatoes and horseradish hollandaise
NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe.
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - You’ll need: cutting board, knife, baking
tray, two saucepans, whisk and a frying
pan.

Preheat the oven to 200oC on hot air
function. Split the lemon in half and remove
the seeds. Cut the butter into cubes and
leave it to temper. Chop the dill. Rinse and
chop the kale. Separate the egg yolk from
the white (Large family box separates 2
eggs). You can throw egg whites.

4 - Whisk the butter into the hot cream.

Add 3 - 4 dice at a time. Add new cubes
of butter while whisking.

7 - Heat the frying pan with frying oil. Fry
the salmon about. 3 minutes on each side.
Season with salt and pepper.

2 - Place the potatoes on a baking tray

and sprinkle over a little frying oil, salt and
freshly ground black pepper. Bake in the
oven until golden and tender. This will take
approx. 20 minutes.

5 - When all the butter is whisked in, place the

pan on the plate again and warm while stirring
until you see the first bubble begin to rise.
Remove from heat and vigorously whisk in the
egg yolk (s)
for approx. 30 seconds until the sauce thickens.
Add 1 tablespoon of lemon juice and horseradish
paste, and set aside under lid (Large family box
adds 2 tablespoons lemon juice).

8 - For serving you need the salmon, the dill
potatoes, the hollandaise and the kale.
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3 - See tips and tricks. Add cream to a small
saucepan and let it simmer on high heat
while whisking for 1 minute. Then remove
from heat.

6-

Add 2 tablespoons of frying oil to a hot
frying pan. Fry the kale while stirring until it
collapses and has a little color at the edges.
This takes approx. 2 - 3 minutes. Season with
salt and put in a bowl.

9 - Place the kale on the plate and place

the salmon on top. Add a couple of good
spoons of sauce over. Serve potatoes on
the side.

Albondigas in tomato sauce

Roasted asparagus beans, toasted almonds and rice
Tore: “Buen Provecho!”
Ingredients*

- For the large family box; double the quantities
Meat dough from
Strøm-Larsen
Kokkeløren’s tomato sauce
Seasoning Mix with
breadcrumbs
Chorizo from

Felloni Spekehus

Rice
1 Farm egg from Ek
Toasted almonds
Asparagus beans
Parsley

* Plastic gloves provided
Time

Difficulty

Contains: Wheat, rye, barley, eggs and nuts / almond.
May contain traces of peanuts and other nuts, sesame, milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Add chilli to the sauce for a more spicy
experience.

- Albondigas er en tradisjonell spansk
tapasrett. Tapas-tradisjonen startet
opprinnelig med at man serverte en skive
spekeskinke over sherryglasset for å holde
fluene borte. I dag består tapasbordet av
et utall av småretter med grønnsaker,
sjømat og kjøtt man kan velge mellom.

Sommelieren Sara anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er
også gode på drikkevarer. Selv drikker de
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino
eller Manzanilla), men spansk øl og cava
er også strålende tilbehør til dette. Rosécava i glasset setter gullkant på denne
rustikke retten. Men til den krydrede
tomatsausen passer det også godt med et
leskende, spansk øl, gjerne en lys lager.

Albondigas in tomato sauce * Roasted asparagus beans, toasted almonds and rice
NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe.
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - You’ll need: cutting board, knife, two

2 - Roughly chop parsley, divide the

saucepans, mixing bowl and frying pan.

Rinse the rice. Use double the amount of
water. Bring to boil and simmer under lid for
20 - 22 minutes. Season with salt.

4 - Roll the meat dough to approx. 12

meatballs. (If you have a small family
box you get approx. 16 balls, large family box gets approx. 24 balls).

7 - Heat the frying pan on high heat. Add 2

3 - Have minced meat, eggs (2 adults and small

beans down the middle. Finely chop
chorizo.

5 - Fry the meatballs in a frying pan with

2 tablespoons frying oil on medium-plus
heat for about 4 minutes on each side until
browned.

tablespoons frying oil. Fry the beans on high
heat for about. 3 - 4 minutes until tender and
coloured. Add the almonds at the end of the
cooking time and season with salt and freshly
ground black pepper.

family box add 1 egg, large family box add 2
eggs), spice mix with breadcrumbs and chorizo in

a deep bowl. Wear the glove provided and knead
well.

6 - Add the tomato sauce to the frying pan and

bring to a boil, cook for a few minutes. Put meatballs and tomato sauce in a saucepan under lid
and leave on low heat until cooked through. Make
sure you add all the sauce and fat from the frying
pan. Rinse the pan.

8 - For serving you need meatballs in tomato
sauce, asparagus beans, rice and chopped
parsley.
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9 - Put meatballs and tomato sauce on a plate.
Add beans and almonds on top. Serve rice on
the side.

Spaghetti from La Piersante
Shrimp from Lyngenfjord in Troms

Tore: “Parsley, garlic and shrimp - so simple, but so wonderfully good!”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Lyngen shrimp
Spaghetti from La Piersante
Garlic
Parsley
Lemon

Time

Kokkeløren’s chili flakes
Squash

Difficulty

Contains: shellfish, wheat, eggs.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more kid-friendly variety, save
some pasta without chilli flakes.

- Sjekk ut dette legendariske klippet fra filmen
“the chef”, da ser du hvor inspirasjonen
kommer fra....

Sommelieren Sara anbefaler

www.youtube.com/watch?v=bJUiWdM__Qw

- Til en frisk middelshavspasta som dette passer
det godt med noe friskt også i glasset, gjerne
en hvitvin med toner av sitrus og salt sjø som
kan speile den lett salte smaken av reker. Hellas
lager mye god hvitvin, og kanskje særlig gode
er de på druen assyrtiko. Prøv en tørr variant fra
øya Santorini - der blir vinene utrolig lekre og
har ofte en mineralsk saltaktig etter-smak som vil
matche denne retten perfekt.

Spaghetti from La Piersante * Shrimp from Lyngenfjord in Troms
NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe.
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

1 - You’ll need: saucepan, cutting board,
plastic cutting board for shrimp, knife,
strainer and frying pan.

2 - Finely chop parsley. Dice squash. Thinly
slice garlic. Divide lemon into boats and
remove the seeds.

3 - Strain and coarsely chop the
shrimp.

Heat pasta water with a good pinch of
salt.

4 - Put the pasta in the boiling

water. It should cook for 6
minutes. Set aside 0.5 dl of pasta
water before sifting off the pasta
(Large family box saves 1 dl of
pasta water).

5 - While the pasta is cooking,
add olive oil to a medium-hot
frying pan. Fry squash about 3
minutes.

8 - Put in the pasta, pasta water, shrimp

and juice from half a lemon (large family
box adds the juice of a whole lemon).
Stir this together on low heat for approx.
1 minute until everything is well mixed.
Season with salt.

6 - Add the garlic, chilli flakes and
parsley, cook while stirring for a
few minutes.

9 - For serving you need the shrimp
paste.
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7 - Strain the pasta.

10 - Put the pasta in a bowl.

