
Spicy laksekaker
Koriandermajones og bakte grønnsaker
Tore: “Vi legger til noen friske, eksotiske smaker
som passer perfekt til fiskekaker”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Laks
Kokkelørens 
   koriandermajones
Rødløk
Squash

Kokkelørens
   curry-paste
Cashewnøtter
Ris

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du barn eller ikke er så glad i 
sterke smaker trenger man ikke bruke 
alt av curry-paste. Bruker man ikke alt kan 
man servere resten ved siden av.

Visste du at...
- Kokken har latt seg inspirere av
asiatiske smaker med frisk koriander,
chili og hint av sitrongress i kombinasjon
med laksekaker. Krydderpastaen lager
Kokkeløren selv for å sikre en frisk og
herlig smak.

Inneholder: Fisk, egg, melk, cashewnøtter, sulfitt og sennep.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Prøv noe nytt i dag! Argentinsk hvitvin 
på torrontés-druen gir deg duft av blomster, 
smak av moden melon og tropisk frukt. I tillegg 
har vinene den friskheten som trengs for å 
matche fet laks og majones. En annerledes 
og raffinert kombinasjon!



1 - Finn frem kjele, skjærebrett, kniv, steke-
brett, blandebolle og stekepanne. 

Forvarm ovnen til 225oC med varmlufts-
funksjon. Skyll risen godt og ha den i en 
kjele. Ha på dobbel mengde vann og en 
klype salt. Kok opp risen på sterk varme 
uten lokk. Skru ned varmen og sett på 
lokk. La risen småkoke i 20 - 25 minutter 
til vannet er absorbert.

2 - Skrell og kutt løk i båter. Del squash 
i to på langs. Lag små riller i squashen, 
men ikke kutt gjennom skallet.

5 - Bland inn currypasten og smak til med 
salt. Bland alt godt sammen. Se tips og triks. 

4 - Mens grønsakene er i ovnen, hakk laksen 
i en kjøkkenmaskin eller for hånd. Bruker du 
maskin må du passe på – bitene skal ikke bli 
for most. Kutter du for hånd så kutt laksen 
først i tynne skiver, så i strimler, og deretter 
hakker du alt du kan.

3 - Legg løk og squash på et stekebrett.
Legg squashen med skinnsiden ned. Dryss
over litt stekeolje, salt og nykvernet sort 
pepper. Sett i ovnen i ca. 20 minutter.

6 - Form fiskekakene til små ovale kaker ved 
å bruke en skje, vend skjeen i litt stekeolje så 
vil ikke farsen klistre seg fast til skjeen. Stek i 
en varm stekepanne med litt stekeolje i ca. 3 
minutter på hver side til de er gjennomstekte.

7 - Når grønnsakene har blitt møre 
og fått en fin farge er de klare.

8 - Til servering trenger du ovnsbakte 
grønnsaker, laksekaker, korianderma-
jones, ris og cashewnøtter.

9 - Legg squash på en tallerken og legg 
rødløken rundt squashen. På den andre delen 
av tallerkenen legger du fiskekakene. Strø over 
cashewnøtter. Server koriandermajones og ris 
ved siden av.

Spicy laksekaker  *  Koriandermajones og bakte grønnsaker

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!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Buffalo-style kyllingvinger 
Hot chilisaus, bakt søtpotet og blåskimmeldressing
Tore: “Vår versjon av den klassiske amerikanske retten, 
laget med fantastiske norske råvarer!”

Kyllingvinger
    fra Gårdsand
Kokkelørens 
   chili- og honningsaus 
   med honning fra 
   Ulsrudbakken gård
Søtpotet

Agurk
Selleristang
Rørossmør
Kokkelørens 
    blåskimmeldressing 
    med Råblå fra Grindal

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Comfort food fortjener comfort wine. 
Velg deg en rik og raus rødvin med smak 
av sødmefulle bjørnebær, vanilje og pepper. 
Gode valg er chilensk Merlot, australsk Shiraz, 
italiensk Primitivo eller amerikansk Zinfandel. 

Tips og triks 
- Marinaden er hot, så til barn kan du la 
en del av vingene være uten marinade.

- De bakte søtpotetene kan kuttes i biter og 
blandes inn med de bakte kyllingvingene, 
da trekker de til seg mye av smaken.

Visste du at...
- Buffalo wings er en klassisk amerikansk 
rett fra 1960-tallet. Det er mange som 
påberoper seg opphavet til retten. En av 
de mest utbredte påstandene er at Buffalo 
wings først ble laget på «The Anchor Bar» 
i Buffalo, New York, av Teressa Bellissimo.
29. juli er den offisielle «Chicken wing day» 
i Buffalo.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Soya, melk og selleri.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



3 - Hell chili- og honningsausen i en 
kjele. Ha i smøret. Visp dette sammen 
mens du varmer det forsiktig opp uten 
at det koker. Sett kjelen til side når 
smøret er rørt inn. 

7 - Til servering trenger du kyllingvingene, 
søtpotet, agurk, stangselleri og blåostdressing.

6 - Ha kyllingvingene i en dyp skål. 
Pass på å få med alt av kraft, fett og saus 
som er på stekebrettet. Tilsett resten av chili- 
og honningsausen og vend dette godt sammen.

2 - Legg kyllingvingene på et stekebrett. Ha 
på litt stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. 
Vend dette godt sammen. Fordel vingene på 
brettet med skinnsiden opp. Sett i ovnen, de 
skal stekes i ca. 20 minutter samtidig med 
søtpoteten.

8 - Denne retten er best servert som en delerett hvor 
alt blir satt på bordet i skåler – fingermat på sitt beste. 
Agurk og stangselleri skal dyppes i blåostdressingen. 
Søtpoteten skal dyppes i kraften fra kyllingvingene.

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, 
liten kjele og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 220oC på varmufts-
funksjon. Kutt søtpotet i to på midten. Del 
den så i tynne båter. Vend båtene i stekeolje 
og krydre med salt og nykvernet sort 
pepper. Bak i ovnen på nedeste rille i 20 - 
25 minutter til de er møre.

4 - Del agurk og stangselleri i staver. 5 - Ta ut kyllingvingene av ovnen etter 
20 minutter, smør dem inn med ca. halvparten 
av chili- og honningsausen (se tips og triks).
Sett dem tilbake i ovnen på øverste rille i 
ytterligere 5 minutter.

Buffalo-style kyllingvinger  *  Hot chilisaus, bakt søtpotet og blåskimmeldressing

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Soppfrittata 
Portobellosopp, Honning fra Toten og Chev kubbe fra Rueslåtten Ysteri
Tore: “Portobellosoppen og den chevre-lignende 
osten er en kjempekombo!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Egg fra Ek Gård
Portobellosopp
Sellerirot
Fløtemelk 
   fra Røros 
Sopp- og 
   soyasennep

Purreløk
Kokkelørens 
   honningvinaigrette
Chev kubbe fra 
   Rueslåtten ysteri
Spinat

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du rester til overs? Denne retten 
passer ypperlig som lunsj dagen etter.

Visste du at...
- Honningen vi bruker til vinaigretten er 
fra Ulsrudbakken Gård på østre Toten nær 
Mjøsas strand. Irene Fosså og Tåle Willerud 
driver med bl.a. med kjekjøtt, jordskokk og 
birøkt. Det har vært birøkt på gården i større 
eller mindre grad siden slutten av 1920-tallet. 
I dag har de ca. 50 bifolk.

Inneholder: Egg, soya, selleri, melk, sennep, hvetemel og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til dette kommer et lyst, leskende 
og syrlig Saison-øl virkelig til sin rett! 
Belgia, men også Norge, lager veldig 
mye bra Saison.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, blandebolle, 
stekepanne og salatbolle. 

Forvarm ovnen til 180oC med varmlufts-
funksjon. Ha egg, sopp- og soyasennep og 
fløtemelk i en bolle. Visp dette godt sammen.

2 - Skrell og kutt sellerirot i terninger, 
kutt portobellosopp i terninger, skyll og 
kutt purreløk i tynne strimler og kutt 
osten i skiver.

3 - Varm en stor stekepanne til medium 
pluss varme. Ha i 2 ss stekeolje. Stek selleri
i 3 minutter, tilsett sopp og stek videre i 
3 minutter.

4 - Tilsett purreløken og stek videre under 
omrøring i ca. 2 minutter. Krydre med salt 
og nykvernet sort pepper, men vær litt 
forsiktig med saltmengden da sopp- og 
soyasennepen er salt fra før.

5 - Ha på eggblandingen og stek dette 
i 2 minutter.

6 - Sett pannen i ovnen i 8 - 12 minutter 
til eggemassen har stivnet. Legg på skiver 
av ost når den kommer ut av ovnen. 

Obs! Håndtaket blir fryktelig varmt, surr et 
kjøkkenhåndkle rundt håndtaket når du tar 
pannen ut av ovnen og la det være på hele 
tiden.

7 - Når frittataen er ferdig, vend inn 
honningvinaigretten i spinaten. 

8 - Til servering trenger du soppfrittata 
og spinat.

9 - Strø spinaten over frittataen, sett pannen 
på bordet og la alle forsyne seg fra pannen.

Soppfrittata  *  Portobellosopp, Honning fra Toten og Chev kubbe fra Rueslåtten 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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Spicy salmon cakes
Coriander mayonnaise and baked vegetables
Tore: “We’ve added some fresh, exotic flavours, perfect 
for salmon cakes”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Salmon 
Kokkeløren’s 
   coriander mayonnaise 
Red onions 
squash 

Kokkeløren’s 
   curry paste 
Cashews 
Rice 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you have children, or you aren’t too 
fond of strong flavors, you don’t have to 
use all of the curry paste. Serve the rest 
next to it!

Visste du at...
- Kokken har latt seg inspirere av
asiatiske smaker med frisk koriander,
chili og hint av sitrongress i kombinasjon
med laksekaker. Krydderpastaen lager
Kokkeløren selv for å sikre en frisk og
herlig smak.

Contains: Fish, eggs, milk, cashew nuts, sulphite and mustard. 
May contain traces of peanuts and other nuts 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Prøv noe nytt i dag! Argentinsk hvitvin 
på torrontés-druen gir deg duft av blomster, 
smak av moden melon og tropisk frukt. I tillegg 
har vinene den friskheten som trengs for å 
matche fet laks og majones. En annerledes 
og raffinert kombinasjon!



1 - Get a boiling pot, cutting board, knife, 
baking tray, mixing bowl and frying pan. 
 
Preheat the oven to 225C with hot air 
function. Rinse the rice well and put it in 
a saucepan. Add double the amount of 
water and a pinch of salt. Boil the rice on 
high heat without the lid. Turn down the 
heat and cover. Let the rice simmer for 20 
- 25 minutes until the water is absorbed.

2 - Peel and cut onions into boats. 
Divide squash in half lengthwise. Make 
small grooves in the squash, but do not 
cut through the peel.

5 - Mix in the curry paste and season with 
salt. See tips and tricks.

4 - While the vegetables are in the oven, 
chop the salmon in a kitchen machine or by 
hand. If you use a machine, be careful - the 
pieces should not be too mushy. If you cut 
by hand, cut the salmon first into thin slices, 
then into strips, and then chop all you can.

3 - Place onions and squash on a baking 
tray. Place the squash face down. Sprinkle 
over a little frying oil, salt and freshly 
ground black pepper. Place in the oven 
for approx. 20 minutes.

6 - Shape the salmon cakes into small oval 
cakes using a spoon, turn the spoon into a 
little frying oil so the farce doesn’t stick to 
the spoon. Fry in a hot frying pan with a little 
frying oil for approx. 3 minutes on each side 
until cooked through.

7 - When the vegetables are tender 
and have a nice colour they are clear.

8 - For serving you need baked 
vegetables, salmon cakes, coriander 
mayonnaise, rice and cashew nuts.

9 - Place squash on a plate and place the red 
onion around the squash. On the other part of 
the plate, place the salmon cakes. Sprinkle with 
cashews. Serve coriander mayonnaise and rice 
next to it.

Spicy salmon cakes * Coriander mayonnaise and baked vegetables 

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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Buffalo-style chicken wings 
Hot chili sauce, baked sweet potato and blue cheese dressing
Tore: “Our version of a classic American dish, made with 
wonderful Norwegian ingredients!”

Chicken wings 
   from Gårdsand 
Kokkeløren’s 
   chili and honey sauce 
   with honey from 
   Ulsrudbakken farm 
Sweet potato 
Cucumber 

Celery 
Røros Butter 
Kokkeløren’s 
   Blue cheese dressing 
   with Råblå from Grindal 

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Comfort food fortjener comfort wine. 
Velg deg en rik og raus rødvin med smak 
av sødmefulle bjørnebær, vanilje og pepper. 
Gode valg er chilensk Merlot, australsk Shiraz, 
italiensk Primitivo eller amerikansk Zinfandel. 

Tips and tricks 
- The marinade is hot, so for children you can 
leave some of the wings without marinade. 
 
- The baked sweet potatoes can be cut into 
pieces and mixed with the baked chicken 
wings, then they absorb a lot of flavour.

Visste du at...
- Buffalo wings er en klassisk amerikansk 
rett fra 1960-tallet. Det er mange som 
påberoper seg opphavet til retten. En av 
de mest utbredte påstandene er at Buffalo 
wings først ble laget på «The Anchor Bar» 
i Buffalo, New York, av Teressa Bellissimo.
29. juli er den offisielle «Chicken wing day» 
i Buffalo.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Contains: Soy, milk and celery. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.



3 - Pour the chili and honey sauce 
into a pot. Add the butter. Whisk this 
together while warming gently without 
it boiling. Set the pot aside when the 
butter is melted.

7 - For serving you need the chicken wings, sweet 
potato, cucumber, celery and blue cheese dressing.

6 - Put the chicken wings in a deep bowl. Be 
sure to add all the broth, fat and sauce from 
the baking tray. Add the rest of the chili and 
the honey sauce and mix this together.

2 - Place the chicken wings on a baking 
tray. Sprinkle some frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Mix this 
together. Distribute the wings in the tray 
with the skin side up. Put in oven, bake for 
approx. 20 minutes at the same time as the 
sweet potatoes.

8 - This dish is best served as a sharing dish where 
everything is put on the table in bowls - finger food at its 
best. Cucumber and celery should be dipped in the blue 
cheese dressing. The sweet potato should be dipped in 
the brothof the chicken wings.

1 - Get a cutting board, knife, baking tray, 
small pot and mixing bowl. 
 
Preheat the oven to 220C on hot air 
function. Cut the sweet potato in half down 
the middle. Then divide it into thin boats. 
Turn the boats in frying oil and season with 
salt and freshly ground black pepper. Bake 
in the oven on the bottom rack for 20 - 25 
minutes until tender.

4 - Divide cucumber and bar celery into 
spells.

5 - Remove the chicken wings from the oven 
after 20 minutes, grease them with approx. 
half of the chili and honey sauce (see tips 
and tricks). Put them back in the oven on the 
top rack for another 5 minutes.

Buffalo-style chicken wings * Hot chili sauce, baked sweet potato and blue cheese dressing

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Mushroom Frittata 
Portobello mushroom, Honey from Toten and Chev Kubbe from Rueslåtten Ysteri
Tore: “The portobello mushroom and the chevre-like the cheese 
is a great combo!”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Eggs from Ek Farm 
Portobello Mushrooms 
Celery 
Creamed Milk 
   from Røros 
Mushrooms and 
   soy mustard 
 

Leek 
Kokkeløren's 
   honey vinaigrette 
Chev Kubbe from 
   Rueslåtten Ysteri 
Spinach 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Do you have leftovers? This dish is a 
great lunch the day after.

Visste du at...
- Honningen vi bruker til vinaigretten er 
fra Ulsrudbakken Gård på østre Toten nær 
Mjøsas strand. Irene Fosså og Tåle Willerud 
driver med bl.a. med kjekjøtt, jordskokk og 
birøkt. Det har vært birøkt på gården i større 
eller mindre grad siden slutten av 1920-tallet. 
I dag har de ca. 50 bifolk.

Contains: Eggs, soy, celery, milk, mustard, wheat flour and sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til dette kommer et lyst, leskende 
og syrlig Saison-øl virkelig til sin rett! 
Belgia, men også Norge, lager veldig 
mye bra Saison.



1 - Get a cutting board, knife, mixing 
bowl, frying pan and salad bowl. 
 
Preheat the oven to 180C with hot air 
function. Add eggs, mushroom and soy 
mustard and cream to a bowl. Whisk 
this well together.

2 - Peel and cut celery root into cubes, 
cut portobello mushrooms into cubes, rinse 
and cut the leeks into thin strips and cut the 
cheese in slices.

3 - Heat a large frying pan to medium plus 
heat. Add 2 tablespoons of frying oil. Roast 
celery for 3 minutes, add mushrooms and fry 
another 3 minutes.

4 - Add the leeks and fry, stirring, for 
approx. 2 minutes. Season with salt 
and freshly ground black pepper, but 
be careful with the amount of salt as 
the mushroom and soybean mustard is 
salt from before.

5 - Add the egg mixture and fry this for 
2 minutes.

6 - Put the pan in the oven for 8 - 12 
minutes until the eggs have set. Add slices 
of cheese when it comes out of the oven. 
 
Note! The handle gets very hot, wrap a 
kitchen towel around the handle when you 
remove the pan from the oven and leave it 
on all the time.

7 - When the frittata is finished, turn the 
honey vinaigrette into the spinach.

8 - For serving you need mushroom frittata 
and spinach.

9 - Sprinkle the spinach over the frittata, 
place the pan on the table and allow every-
one to help themselves from the pan.

Mushroom Fritata * Portobello mushroom, Honey from Toten and Chev Kubbe from Rueslåtten 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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO
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