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Kokkelørens fiskegrateng 
Egg fra Ek Gård, sei og pepperrot
Tore: “En klassisk rett i nye Kokkelørklær!”

Sei
Rørossmør
Mel
Rørosmelk
Løk
Brødkrum

Gulrøtter
Egg fra Ek Gård
Kokkelørens pepperot- 
   og persillepaste
Brunet Rørossmør

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og frisk musserende med god fylde 
(gjerne rosé) vil matche denne retten godt. 
Velg en med moden fruktighet som kan 
møte det salte i retten. Er du øltørst kan du 
prøve deg på en belgisk saison: Her får du 
friskheten som trengs, samtidig som ølets urte-
og sitruspreg gir retten en ekstra dimensjon.

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, ta 
av litt av det smeltede smøret med egg 
til barna uten å tilsette pepperot- og 
persillepaste.

- Fiskegratengen kan lages på forhånd slik 
at det bare er å varme den opp i ovnen. 
Ønsker du en mer krydret smak kan du 
gjerne tilsette muskat.

Visste du at...
- Tilberedt pepperrot er en god kilde til 
C-vitamin og B-vitaminet folat. Folat er viktig 
for hjertehelsen og produksjon av nye røde 
blodlegemer, men også for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. C-vitamin er en 
antioksidant som bekjemper skader på celler 
og vev, skader forårsaket av såkalte frie 
radikaler. Antioksidantene ødelegger de frie 
radikalene før de gjør for stor skade. På den 
måten kan antioksidanter beskytte arvestoffet 
vårt og kroppens bestanddeler. C-vitamin 
har også andre oppgaver i kroppen, slik som 
å fornye E-vitamin, fremme jernopptaket, 
forebygge infeksjoner og sørge for et sterkt 
bindevev i hud, brusk, bein og tenner.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Fisk, melk, gluten, hvete, rug, bygg og egg.
Kan inneholde spor av sesamfrø.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



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

Forvarm ovnen til 225oC med varmluft. 
Kutt løk i småbiter, gulrøtter i to på langs 
og fisken i grove terninger.

5 - Strø melet over og la dette 
frese i noen få sekunder mens 
du blander det sammen. 

6 - Ha i melken, rør kontinuerlig 
med en visp til det det koker opp. 
La småkoke i et par minutter. 
Smak til med salt og nykvernet 
sort pepper.

7 - Ha i fisken og vend denne 
inn. Legg det i en ildfast form. 
Strø brødkrumme over og stek 
i ovnen i ca. 15 minutter. 

2 - Ha gulrøttene på et stekebrett og 
dryss over litt stekeolje, salt og nykvernet 
sort pepper. Stek i oven til de er møre, 
i ca. 15 min.

3 - Kok egget til det er hardkokt, 
i ca. 8 - 10 minutter. Avkjøl i rennende 
kaldt vann.

4 - Smelt smøret i en mellomstor kjele 
på medium varme, pass på at det ikke 
blir brunt. Når smøret har smeltet har 
du i løk. La steke på medium varme 
til det har begynt å bli blankt, 
ca. 3 - 4 minutter.

8 - Mens gratengen er i ovnen, smelt det 
brunede smøret i en liten kjele. Skrell egget 
og del det i biter. Se tips og triks. Ha egg og 
pepperot- og persillepasten i smøret. 

9 - Til servering trenger du fiskegrateng, 
stekte gulrøtter og eggesmør.

10 - Legg fiskegratengen på tallerkenen, 
ha gulrøttene ved siden av og hell over 
det brunede eggesmøret.

Ingredienser: Sei - Rørossmør - Mel - Rørosmelk - Løk - Brødkrum - Gulrøtter - Egg - Kokkelørens pepperot- og persillepaste - Brunet Rørossmør

Kokkelørens fiskegrateng  *  Egg fra Ek Gård, sei og pepperrot

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pitabrød med oksekjøttdeig fra Strøm-Larsen
Melonsalat og fetaost fra Grindal Ysteri
Tore: “Her har vi latt oss inspirere av greske Gyros!”

Oksekjøttdeig 
   fra Strøm-Larsen
Vannmelon
Kokkelørens hvitløk- 
   og oreganoyoghurt
Kalamataoliven 

Fetaost 
   fra Grindal Ysteri
Pitabrød 
Kokkelørens 
   greske krydderblanding
Rødløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Hvis du vil grille denne retten, bland 
inn krydderet og finhakket rødløk i den 
rå kjøttdeigen og lag avlange ”kebaber” 
som kan grilles. Resten serveres som 
det er.  

- Hvis du har en god ekstra virgin 
olivenolje stående på kjøkkenbenken 
er det nydelig i melonsalaten.

Visste du at...
- Kalamata oliven er mandelformet og 
har en dyp auberginefarge, navngitt 
etter byen Kalamata i Hellas. Den brukes 
ofte som bordoliven, og har en rund 
og kjøttaktig smak.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En hvitvinsdrue som vil klare å matche denne 
retten er chardonnay. Den finnes i utallige 
varianter, fra de lyse og lette til de smørgule og 
fete. 
Du kan enten gå for en allround-chardonnay 
som passer til alle tre middagene, eller unne 
deg én spesifikk variant som er skreddersydd 
til maten: 

Her ville jeg gått for en rik, fyldig og fatlagret 
chardonnay. Napa Valley i California er 
spesialister på dette. 

Inneholder: melk, hvete og rug
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, blandebolle, 
stekepanne, stekebrett. 

Forvarm ovnen til 180 grader med 
varmluftfunksjon. Kutt fetaosten i terninger, 
kutt oliven i ringer, del rødløk i 2 og deretter 
i tynne båter, kutt melon i terninger.

2 - Varm opp en stekepanne til den er rykende 
varm. Tilsett 2 ss stekeolje og kjøttdeigen. Stek 
kjøttdeigen til den har fått fin farge. Tilsett 
krydderblandingen og 2/3 av rødløken. 
Rør rundt og stek videre til løken er blitt myk, 
ca. 3 - 4 minutter.

3 - Skyll pitabrødene raskt i vann under 
springen. Ha de på et stekebrett og varm 
i ovnen i 3 - 4 minutter.

5 - Til servering trenger du, kjøttdeig, melonsalat, 
pitabrød og hvitløk- og oreganoyoghurt. 

6 - Skjær pitabrødet halvveis igjennom på langs. 
Fyll det med kjøtt og ha på hvitløk- og oreganoyoghurt. 
Server melonsalaten ved siden. 

4 - Ha melon, fetaost, rødløk og oliven i en 
dyp skål, vend dette sammen og smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

Ingredienser: Oksekjøttdeig fra Strøm-Larsen - Vannmelon - Kokkelørens hvitløk- og oreganoyoghurt
Fetaost fra Grindal ysteri - Pitabrød - Kalamataoliven - Kokkelørens greske krydderblanding - Rødløk

Pitabrød med oksekjøttdeig fra Strøm-Larsen  *  Melonsalat og fetaost fra Grindal Ysteri

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/



Koreansk svinenakke Bulgogi   
Kimchi
Tore: “En innertier av en rett fra det koreanske kjøkkenet!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Svinenakke 
   fra Prima Jæren
Ris
Agurk

Kimchi
Kokkelørens 
   Bulgogisaus
Vårløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten passer veldig bra til å fylle i 
isbergsalatblader og spise som taco.

Visste du at...
- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, 
da denne retten oftest blir laget med kjøtt 
fra grillen. Bulgogi er en tradisjonell rett i 
Korea. Bulgogisausen består bl.a av Nashi-
pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus 
og brunt sukker.

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående 
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som 
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik 
og rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak
og duft og er nærmest obligatorisk tilbehør 
til et koreansk måltid.

Inneholder: Soya, hvete, sulfitt. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En smaksbombe av en rett! Dette er både 
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens 
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk 
med samme personlighet. Her ville jeg gått 
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm 
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt 
å velge fra.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, 
blandebolle og stekepanne og skjærebrett av 
plastikk til kjøttet. 

Skyll ris og ha den i en kjele. Ha på dobbel 
mengde vann som ris og en klype salt. Kok opp, 
sett på lokk og la det småkoke i 20 - 25 minutter.

2 - Kutt kjøttet i tre strimler på langs 
og deretter i terninger.

3 - Ha kjøttet i en dyp bolle, tilsett
1 ss av Bulgogisausen og litt salt. 
Vend dette godt sammen.

4 - Kutt agurk i tykke staver. Ha kimchien 
over i en skål. Kutt vårløk fint og separer 
det hvite fra det grønne av vårløken.

5 - Når risen er nesten ferdigkokt, varm en 
stekepanne til den er skikkelig varm. Ha i 2 ss 
stekeolje. Spre kjøttet jevnt utover pannen og 
la det ligge i ro i ca. 1 minutt til det har fått fin 
brun farge. Rør rundt og stek videre i 1 minutt.

6 - Ha det hvite av vårløken og Bulgogi-
sausen i stekepannen. Rør det godt inn 
og la det få et oppkok.

7 - Til servering trenger du svinekjøttbulgogi, 
ris, vårløk, kimchi og agurkstaver.

8 - Ha ris i en dyp skål. Ha på svinebulgogi. 
Legg agurkstaver og kimchi på siden og dryss 
vårløk over.

Ingredienser: Svinenakke fra Prima Jæren - Ris - Agurk - Kimchi - Kokkelørens Bulgogisaus - Vårløk

Koreansk svinenakke Bulgogi  *  Kimchi

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Kokkelørens fiskegrateng 
Eggs from Ek Gård, pollock and horseraddish
Tore: “A classic dish in new clothing!”

Pollock 
Røros Butter 
Flour 
Røros Milk 
Onion 
Bread crumbs 
 

Carrots 
Eggs from Ek Farm 
Kokkeløren’s horseraddish 
   and parsley paste 
Browned Røros butter

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og frisk musserende med god fylde 
(gjerne rosé) vil matche denne retten godt. 
Velg en med moden fruktighet som kan 
møte det salte i retten. Er du øltørst kan du 
prøve deg på en belgisk saison: Her får du 
friskheten som trengs, samtidig som ølets urte-
og sitruspreg gir retten en ekstra dimensjon.

Tips and tricks 
- For a more kid-friendly variant, serve 
some of the melted butter with eggs for 
the kids without adding horseradish and 
parsley paste. 

- The gratin can be prepared in advance 
so you only need to reheat it in the oven. 
If you want a more spicy taste you can 
add nutmeg.

Visste du at...
- Tilberedt pepperrot er en god kilde til 
C-vitamin og B-vitaminet folat. Folat er viktig 
for hjertehelsen og produksjon av nye røde 
blodlegemer, men også for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. C-vitamin er en 
antioksidant som bekjemper skader på celler 
og vev, skader forårsaket av såkalte frie 
radikaler. Antioksidantene ødelegger de frie 
radikalene før de gjør for stor skade. På den 
måten kan antioksidanter beskytte arvestoffet 
vårt og kroppens bestanddeler. C-vitamin 
har også andre oppgaver i kroppen, slik som 
å fornye E-vitamin, fremme jernopptaket, 
forebygge infeksjoner og sørge for et sterkt 
bindevev i hud, brusk, bein og tenner.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Contains: Fish, milk, gluten, wheat, rye, barley and eggs. 
May contain traces of sesame seeds. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.



1 - You’ll need a cutting board, knife, bak-
ing tray, a small pot, a medium sized pot and 
refractory form. Preheat the oven to 225C with 
hot air. 

Cut onions to small pieces, carrots in half length-
wise and the fish in coarse cubes.

5 - Sprinkle the flour and let it 
simmer for a few seconds as you 
mix it together.

6 - Pour in the milk, stirring con-
stantly with a whisk until it boils. 
Cook for a few minutes. Season 
with salt and freshly ground 
black pepper.

7 - Add the fish and turn it in. Put 
it in a refractory form. Sprinkle 
breadcrumbs over and cook in 
the oven for approx. 15 minutes.

2 - Put the carrots on a baking tray and 
sprinkle over a little frying oil, salt and freshly 
ground black pepper. Fry in the oven until 
tender, for about. 15 min.

3 - Cook the egg until hard boiled, for 
about. 8 - 10 minutes. Cool in running 
cold water.

4 - Melt the butter in a medium-sized 
saucepan on medium heat, make sure 
it does not turn brown. Once the but-
ter has melted, add the onion. Cook 
on medium heat until its shiny, about. 
3 - 4 minutes.

8 - While the gratin is in the oven, melt 
browned butter in a small saucepan. Peel 
the egg and divide it into pieces. See tips 
and tricks. Have eggs and the horseradish 
and parsley paste in the butter.

9 - For serving, you will need fish gratin, 
roasted carrots and egg butter.

10 - Place the fish gratin on the plate, 
add the carrots next to it and pour over 
the browned egg butter.

Ingredients: Pollock - Røros butter - Flour - Røros milk - Onion - Bread crumbs - Carrots - Eggs
Kokkeløren’s horseradish and parsley paste - Browned Røros butter 

 

Kokkeløren’s fisk gratin  *  Eggs from Ek Gård, pollock and horseradish

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/
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Pita bread with ground beef from Strøm-Larsen
Melon salad and feta cheese from Grindal Ysteri
Tore: “Inspired by Greek Gyros!”

Ground beef from 
   Strøm-Larsen 
Watermelon 
Kokkeløren’s garlic and  
   oregano yogurt 
Kalamata Olives 
Feta from Grindal Ysteri 
Pita bread 

Kokkeløren’s Greek spice  
   mix 
Red onions 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you want to grill this dish, mix the 
spice mix and chopped red onion into 
the raw meat dough and make oblong 
“kebabs” that can be grilled. The rest is 
served as it is. 
 
- If you have a good extra virgin olive oil 
standing on kitchen counter, it’s lovely in 
the melon salad. 

Visste du at...
- Kalamata oliven er mandelformet og 
har en dyp auberginefarge, navngitt 
etter byen Kalamata i Hellas. Den brukes 
ofte som bordoliven, og har en rund 
og kjøttaktig smak.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En hvitvinsdrue som vil klare å matche denne 
retten er chardonnay. Den finnes i utallige 
varianter, fra de lyse og lette til de smørgule og 
fete. 
Du kan enten gå for en allround-chardonnay 
som passer til alle tre middagene, eller unne 
deg én spesifikk variant som er skreddersydd 
til maten: 

Her ville jeg gått for en rik, fyldig og fatlagret 
chardonnay. Napa Valley i California er 
spesialister på dette. 

Contains: milk, wheat and rye 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.



1 - You need: cutting board, knife, mixing bowl, 
frying pan, baking tray. 

Preheat the oven to 180Cwith the hot air function. 
Cut the feta cheese into cubes, cut the olives into 
rings, divide the red onion in two and then into 
thin boats, cut the melon into cubes.

2 - Heat a frying pan until it is smoking hot. Add 2 
tablespoons of frying oil and ground beef. Fry the meat 
until it has a nice color. Add the spice mixture and 2/3 
of the red onion. Stir and fry until onion has softened, 
about. 3 - 4 minutes.

3 - Splash pita bread quickly in water under a 
tap. Put them on a baking tray and heat in the 
oven for 3 - 4 minutes. 

5 - For serving you will need: ground beef, melon 
salad, pita bread and garlic and oregano yogurt. 

6 - Cut the pita bread halfway through longitudinally. Fill it 
with meat and put on garlic and oregano yogurt. Serve the 
melon salad next to it. 

4 - Add melon, feta cheese, red onion and 
olives to a deep bowl, mix together and taste 
with salt and freshly ground black pepper. 

Ingredients: Ground beef from Strøm-Larsen - Watermelon - Kokkeløren’s garlic and oregano yogurt 
Feta cheese from Grindal ysteri - Pita bread - Kalamata olives - Kokkeløren’s Greek spice mix - Red onion 

Pita bread with ground beef from Strøm-Larsen * Melon salad and feta cheese from Grindal Ysteri 

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/



Korean Pork Shoulder Butt Bulgogi
Kimchi
Tore: “A bullseye of a dish from the Korean cuisine!”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Pork shoulder butt from
   Prima Jæren 
Rice 
Cucumber 
kimchi 

Kokkeløren's Bulgogi sauce 
Spring onions 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Fill iceberg lettuce leaves with the dish and 
eat like a taco!

Visste du at...
- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, 
da denne retten oftest blir laget med kjøtt 
fra grillen. Bulgogi er en tradisjonell rett i 
Korea. Bulgogisausen består bl.a av Nashi-
pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus 
og brunt sukker.

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående 
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som 
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik 
og rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak
og duft og er nærmest obligatorisk tilbehør 
til et koreansk måltid.

Contains: Soy, wheat, sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use. 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En smaksbombe av en rett! Dette er både 
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens 
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk 
med samme personlighet. Her ville jeg gått 
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm 
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt 
å velge fra.



1 - You'll need a cutting board, knife, boiling pot, 
mixing bowl, frying pan and plastic cutting board 
for the meat. 
 
Rinse rice and put it in a pot. Add twice as much 
water as rice and a pinch of salt. Boil, cover, and 
simmer for 20 - 25 minutes.

2 - Cut the meat into three strips longitudinally 
and then into dice. 

3 - Put the meat in a deep bowl, add 1 
tablespoon of the Bulgogi sauce and a 
little salt. Mix well. 

4 - Cut cucumber into thick sticks. Put the 
kimchi in a bowl. Finely cut spring onion 
and separate the white from the green of 
the spring onion. 

5 - When the rice is almost cooked, heat 
a frying pan until it is really hot. Add 2 
tablespoons of frying oil. Spread the meat 
evenly in the pan and leave to rest for 
approx. 1 minute until it has a nice brown 
color. Stir and fry for 1 minute. 

6 - Add the white of spring onion and 
Bulgogi sauce to the frying pan. Stir well 
and let it boil. 

7 - For serving you need pork bulgogi, rice, 
spring onion, kimchi and cucumber sticks. 

8 - Have rice in a deep bowl. Add the pork. 
place cucumber sticks and kimchi on the side 
and sprinkle spring onion over. 

Ingredients: Shoulder butt from Prima Jæren - Rice - Cucumber - Kimchi - Kokkeløren's Bulgogi sauce - Spring onion

Korean Pork Shoulder Butt Bulgogi * Kimchi

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/
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