Ovnsbakt torskeloin

Spekepølse fra Ask gård, bakte beter og urtepotetpuré
Tore: “Den smaksrike pølsen fra Ask gård smaker nydelig
sammen med hvit fisk”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Beter fra Hasle gård
i Østfold
«Holy Baloney» spekepølse
fra Ask gård
Hasselnøtter

Torskeloin
Mandelpoteter
Kokkelørens
urtepaste
Rørosmelk
Rørossmør

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk og hasselnøtter.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
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

- Smør litt av urtepasten på fisken før
du baker den i ovnen.

- «Holy baloney» er en klassisk italiensk
salami med fersk økologisk hvitløk og trio
noire pepper fra Herbaria.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

For å sjekke om betene er ferdig, stikk en
spiss kniv i dem. De skal være mye igjennom.

- Vinner av kategorien Årets kjøtt – foredlet
i Det Norske Måltid 2018
- Vinner av Gull i NM i Kjøttprodukter 2018
- Vinner av Årets økologiske produkt
NM i kjøttprodukter 2018
- Vinner av to stjerner i
Great Taste Awards 2018

- Jeg er ikke en av de som sverger til rødvin
når det serveres fisk. Når garvestoffene i
vinen møter proteinene i fisken risikerer vi
en tørr opplevelse. Men, det skal nevnes at
torsken, “det hvite gull”, med sin fine tekstur
kan være et unntak.
- Ønsker man rødvin til hvit fisk bør man se
etter en lett og frisk vin med lavt innhold av
garvestoffer, f.eks en Spätburgunder (Pinot
Noir) fra Tyskland. Jeg kjøper en litt fet,
fruktig og frisk Chardonnay som har fått
solbade i havbrisen fra Montereys kjølige
vinder i California!

Ovnsbakt torskeloin * Spekepølse fra Ask gård, bakte beter og urtepotetpuré
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 stekebrett
og to kjeler.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon.
Vask betene i kaldt vann, og kutt av bunnen
og toppen. Del dem deretter i jevntykke båter.

4 - Kutt spekepølse i små terninger.

8 - Når fisk og beter er ferdigbakt
blandes urtepasten i potetpuréen.

2 - Ha betene på et stekebrett og vend i litt

3 - Skrell poteter, eller behold skallet

steke-olje og salt. Bak i ovnen i ca. 25 minutter til de er møre. Se tips og triks.

5 - Ha halvparten av smøret
og spekepølsen i en liten
kjele. Stek på medium pluss
varme i 1 - 2 minutter. Ha i
hasselnøtter og sett til side.

på for en raskere variant, og sett til
koking. De skal koke i ca. 20 minutter til
de er gjennomkokt.

6 - Når potetene er møre, sil av

vannet. Ha på melk og resten av
smøret og mos sammen med en
visp til du får en glatt masse.
Smak til med salt til slutt. Sett
på lokk for å holde på varmen.

9 - Til servering trenger du potetpuré,

beter, spekepølse- og nøttesmør og torsk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Se tips og triks. Ha fisken på

et stekebrett og krydre med salt.
Sett i ovnen sammen med betene
mot slutten av betenes steketid.
Fisken skal bakes i 8 - 10 minutter.

10 - Legg potetpuré på siden av tallerkenen.
Legg torsk inntil puréen og beter ved siden.
Avslutt med spekepølse- og nøttesmør oppå
fisken.

Hvit pizza

Bunn fra Rent Mel, salsicciafarse fra Metervare og «Edel blå»
fra Gangstad gårdsysteri
Tore: “«Edel blå» er en nydelig ost som virkelig kommer
til sin rett på denne pizzaen”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Pizzabunn
fra Rent Mel
Kokkelørens
hvite saus
Pølsefarse
fra Metervare
Tilberedningstid

Aromasopp
Sjalottløk
Fjellost fra Myrdal Gard
«Edel blå» fra
Gangstad gårdsysteri

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, melk og sulfitt.
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

- Lag en av pizzaene uten blåskimmelost
for en mer barnevennlig variant.

- Pølsefarsen i denne ukens pizza blir laget i
Oslo, nærmere bestemt Sinsen. I 2013 startet
kokken, matentusiasten og soppsankeren
Tommy Østhagen pølsemakeriet Metervare
med en målsetting om å lage verdens beste
pølser. Vi mener han er godt på vei!

Sommelieren Sara anbefaler

- Bunnen er fra den lokale, økologiske
pizzeriaen Rent Mel. Vi topper pizzaen med
Fjellosten fra Hordalandsprodusenten Myrdal
Gard og blåskimmelosten er lokalprodusert
av Gangstad gårdsysteri på Inderøy i NordTrøndelag.

- Her trenger vi bobler! Smaksrike bobler.
Enten i form av øl eller musserende vin.
Selv vil jeg holde en knapp på rosa bobler
til denne pizzaen – god fylde og høy
friskhet er viktige stikkord. Boblene har en
formidabel egenskap – de «renser opp» i
munnen og skaper et lettere helhetsinntrykk.
Med ingredienser som crème fraîche og mye
ost er dette både nødvendig og veldig godt.
Italia, Frankrike, Spania og Østerrike er alle
gode på tørre, rosa musserende viner.

Hvit pizza * Bunn fra Rent Mel, salsicciafarse fra Metervare og «Edel blå» fra Gangstad gårdsysteri

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 stekebrett, bakepapir, kjevle,

2 - Kutt blåskimmelost i terninger.

skjærebrett og kniv.

Kutt sopp og sjalottløk i tynne skiver.

Forvarm ovnen til 240oC med varmluftfunksjon.
Kjevle ut pizzabunnene tynt og legg dem
på et stekebrett med bakepapir.

3 - Fordel hvitsausen jevnt på pizzabunnene,
la det være ca. 2 cm bar kant rundt hele.
Spar ca. 2 ss av den hvite sausen til senere.

4 - Ha på løk, så sopp, deretter biter
av blåskimmelost og til slutt Fjellost.

6 - Stek pizzaen i ca. 8 - 12 minutter til osten
er gyllen og skorpen har fått fin stekefarge.

7 - Til servering trenger du pizza og resten

av den hvite sausen som du har oppå pizzaen
eller serverer ved siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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5 - Fordel pølsefarsen jevnt utover pizzaene.

Kokkelørens Pad Thai

Kyllingbryst fra Gårdsand, nudler, peanøtter og lime
Tore: “Thailandsk streetfood som vekker alle smakssansene!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kyllingbryst
fra Gårdsand
Gårdsegg
fra Ek Gård
Kokkelørens
Pad Thai-saus
Risnudler

Tilberedningstid

Peanøtter
Bønnespirer
Hvitløk
Lime
Vårløk
Tørkede reker

Vanskelighetsgrad

Inneholder: fisk, skalldyr, egg, peanøtter og spor av andre nøtter.
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

- Sausen er ganske spicy, så ta av
litt nudel- og grønnsaksblanding
til barna før du har i sausen.

- Ek Gårdskjøkken på Gjølme Gård var de
første som oppfylte kriteriene for Spesialitetsmerket på egg. Gjølberg Gård i Onsøy utenfor
Fredrikstad har drevet jordbruk og hatt dyrehold
gjennom flere generasjoner. Nå drives gården
av Lars Erik Ek og foreldrene, Ingrid og Joar.

Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på
riesling-druen til denne retten. Thaimat og
riesling er som oftest en veldig safe og god
match og dette er intet unntak. En hvitvin
med god friskhet og en anelse restsødme
balanserer tamarindsausens søtsterke
smak perfekt.

Kokkelørens Pad Thai * Kyllingbryst fra Gårdsand, nudler, peanøtter og lime
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, kniv,
skjærebrett av plastikk til kyllingen,
3 skåler, slikkepott, dørslag og stor
stekepanne.

2 - Kutt vårløk i tynne skiver. Kutt lime i

båter. Finhakk hvitløk og reker. Ha egget
i en skål.

3 - Kutt kyllingbrystet i jevne små biter.

Ha nudlene i en stor kjele, fyll på med
varmt vann fra springen så det dekker
nudlene. La dem ligge i dette vannet i
12 minutter.

4 - Brun kyllingbitene på alle
kanter i en varm stekepanne,
dette tar ca. 2 - 3 minutter.
Smak til med salt og legg til
side.

5 - Sil av vannet fra nudlene.

Rør inn 2 ss stekeolje i nudlene.

8 - Ha i kyllingbitene, saften av en lime-

båt (Stor familiekasse bruker saften av to
limebåter), halvparten av bønnespirene og
halvparten av peanøttene og bland dette
godt inn.

6 - Varm opp en stor stekepanne

på medium varme. Tilsett 2 ss
stekeolje. Ha i hvitløken og 2/3
av vårløken, stek dette under konstant omrøring i 1 minutt til det er
blankt. Bruk en slikkepott til dette.
Ha på nudler og tørkede reker og
stek videre i 1 minutt.
Rør og bland kontinuerlig.

9 - Til servering trenger du Pad Thai, vårløk,
peanøtter, bønnespirer og limebåter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Lag en stor grop i midten

og ha på egget. Rør egget raskt
sammen og la det stivne litt, ca.
10 sekunder. Ha på Pad Thaisausen i steke-pannen og bland
alt skikkelig godt sammen mens du
steker videre.

10 - Ha pad thai i en dyp skål, ha

på bønnespirer, vårløk og peanøtter.
Legg ved limebåter.

Oven-baked cod loin

Sausage from Ask farm, baked beets and herb potato puree
Tore: “The flavorful sausage from Ask farm tastes lovely along with
white fish”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Cod loin
Almond Potatoes
Kokkeløren’s urtepaste
Røros Milk
Røros Butter

Time

Beets from Hasle farm
in Østfold
“Holy Baloney” sausage
from Ask farm
Hazelnuts

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Spread some of the herb paste on the fish
before baking it in the oven.

- «Holy baloney» er en klassisk italiensk
salami med fersk økologisk hvitløk og trio
noire pepper fra Herbaria.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

- To check if the beets are done, stick a
sharp knife in them. They should be soft
throughout.

- Vinner av kategorien Årets kjøtt – foredlet
i Det Norske Måltid 2018
- Vinner av Gull i NM i Kjøttprodukter 2018
- Vinner av Årets økologiske produkt
NM i kjøttprodukter 2018
- Vinner av to stjerner i
Great Taste Awards 2018

- Jeg er ikke en av de som sverger til rødvin
når det serveres fisk. Når garvestoffene i
vinen møter proteinene i fisken risikerer vi
en tørr opplevelse. Men, det skal nevnes at
torsken, “det hvite gull”, med sin fine tekstur
kan være et unntak.
- Ønsker man rødvin til hvit fisk bør man se
etter en lett og frisk vin med lavt innhold av
garvestoffer, f.eks en Spätburgunder (Pinot
Noir) fra Tyskland. Jeg kjøper en litt fet,
fruktig og frisk Chardonnay som har fått
solbade i havbrisen fra Montereys kjølige
vinder i California!

Oven baked cod loin * Sausage from Ask farm, baked beets and herb potato puree
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 oven
trays and two pots.

Preheat the oven to 200C with hot air function.
Wash the beets in cold water, and cut off the
bottom and top. Then divide them into even
boats.

4 - Cut sausage into small cubes.

2 - Put the beets on a roasting tray and turn

in a little frying oil and salt. Bake in the oven
for approx. 25 minutes until tender. See tips
and tricks.

5 - Put half of the butter and

sausage in a small saucepan.
Cook on medium plus heat for
1-2 minutes. Add hazelnuts
and set aside.

8 - When the fish and beets are baked,
mix the herb paste in the potato puree.

3 - Peel potatoes, or keep the peel on
for a quicker variation, and set to a
boil. They should cook for approx. 20
minutes until cooked through.

6 - When the potatoes are tender,

strain the water. Add milk and the
rest of the butter and mash with a
whisk until you get a smooth mass.
Taste with salt at the end. Put on lid
to keep warm.

9 - For serving, you will need potato

puree, sausages, beets, nut butter and
cod.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - See tips and tricks. Put the fish on

a roasting tray and season with salt.
Put in the oven with the beets towards
the end of the beets’ cooking time.
Bake for 8 - 10 minutes.

10 - Place the potato puree on the side of the

plate. Add the cod to the puree and beets on the
side. Finish with sausage and nut butter on top of
the fish.

White pizza

Bottom from Rent Mel, salsiccia farce from Metervare and
"Edel Blå" from Gangstad Gårdsysteri
Tore: “«Edel blå» is a lovely cheese that really comes to
its own on this pizza”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Pizza bottom from
Rent Mel
Kokkeløren's white sauce
Sausage from Metervare
Aroma mushrooms
Shallots
Time

Fjellost from Myrdal Gard
"Edel Blå" from
Gangstad Gårdsysteri

Difficulty

Contains: Wheat, milk and sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Make one of the pizzas without blue
cheese for a more kid-friendly variety.

- Pølsefarsen i denne ukens pizza blir laget i
Oslo, nærmere bestemt Sinsen. I 2013 startet
kokken, matentusiasten og soppsankeren
Tommy Østhagen pølsemakeriet Metervare
med en målsetting om å lage verdens beste
pølser. Vi mener han er godt på vei!

Sommelieren Sara anbefaler

- Bunnen er fra den lokale, økologiske
pizzeriaen Rent Mel. Vi topper pizzaen med
Fjellosten fra Hordalandsprodusenten Myrdal
Gard og blåskimmelosten er lokalprodusert
av Gangstad gårdsysteri på Inderøy i NordTrøndelag.

- Her trenger vi bobler! Smaksrike bobler.
Enten i form av øl eller musserende vin.
Selv vil jeg holde en knapp på rosa bobler
til denne pizzaen – god fylde og høy
friskhet er viktige stikkord. Boblene har en
formidabel egenskap – de «renser opp» i
munnen og skaper et lettere helhetsinntrykk.
Med ingredienser som crème fraîche og mye
ost er dette både nødvendig og veldig godt.
Italia, Frankrike, Spania og Østerrike er alle
gode på tørre, rosa musserende viner.

White pizza * Bottom from Rent Mel, salsiccia farce from Metervare and "Edel Blå" from Gangstad Gårdsysteri

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: baking tray, baking paper, rolling
pin, cutting board and knife.

2 - Cut blue cheese into cubes.

Cut mushrooms and shallots into thin slices.

Preheat the oven to 240C with hot air function.
Thinly roll out the pizza bottoms and place them
on a baking tray with baking paper.

3 - Distribute the white sauce evenly on

the pizza bottoms, leave approx. 2 cm
bare border all around. Save approx. 2
tablespoons of the white sauce for later.

4 - Put onions, then mushrooms, then chunks
of blue cheese and finally Fjellost cheese.

6 - Bake the pizza for approx. 8 to 12 minutes until
the cheese is golden and the crust has a nice color.

the pizzas.

7 - For serving you need pizza and the rest of the
white sauce that you sprinkle on top of the pizza
or serve on the side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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5 - Distribute the sausage farce evenly over

Kokkeløren’s Pad Thai

Chicken breast from Gårdsand, noodles, peanuts and lime
Tore: “Thai street food that awakens all the senses of taste!”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Chicken breast from
Gårdsand
Gårdsegg from Ek Gård
Kokkeløren’s Pad Thai
sauce
Rice noodles
Peanuts

Time

Bean sprouts
Garlic
Lime
Spring onions
Dried shrimp

Difficulty

Contains: fish, shellfish, eggs, peanuts and traces of other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- The sauce is quite spicy, so leave some
noodle and vegetable mixture for the
kids before adding in the sauce.

- Ek Gårdskjøkken på Gjølme Gård var de
første som oppfylte kriteriene for Spesialitetsmerket på egg. Gjølberg Gård i Onsøy utenfor
Fredrikstad har drevet jordbruk og hatt dyrehold
gjennom flere generasjoner. Nå drives gården
av Lars Erik Ek og foreldrene, Ingrid og Joar.

Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på
riesling-druen til denne retten. Thaimat og
riesling er som oftest en veldig safe og god
match og dette er intet unntak. En hvitvin
med god friskhet og en anelse restsødme
balanserer tamarindsausens søtsterke
smak perfekt.

Kokkeløren’s Pad Thai * Chicken breast from Gårdsand, noodles, peanuts and lime
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: cooking pot, cutting

board, knife, plastic cutting board for
the chicken, 3 bowls, spatula, colander
and large frying pan.

2 - Cut spring onions into thin slices.

Cut lime into boats. Finely chop garlic
and shrimp. Have the egg in a bowl.

3 - Cut the chicken breast into evenly
small pieces.

Put the noodles in a large pot, top with
warm tap water to cover the noodles.
Leave them in this water for 12 minutes.

4 - Brown chicken pieces

on all sides in a hot frying
pan, this takes approx. 2 - 3
minutes.
Season with salt and set aside.

5 - Strain the water from the

noodles. Stir in 2 tablespoons
frying oil into the noodles.

8 - Add the chicken pieces, the juice of

a lime boat (Large family box uses the
juice of two lime boats), half of the bean
sprouts and half of the peanuts, and mix
well.

6 - Heat a large frying pan on

medium heat. Add 2 tablespoons
frying oil. Add the garlic and 2/3
of the spring onion, fry it under
constant stirring for 1 minute until
shiny. Use a spatula for this. Add
noodles and dried shrimp and
cook for 1 minute. Stir and mix
continuously.

9 - For serving you need Pad Thai, spring
onions, peanuts, bean sprouts and limes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Make a big hole in the middle
and add the egg. Stir the egg
quickly and leave to set slightly,
approx. 10 seconds. Add the Pad
Thai sauce in the pan and mix
everything together as you fry.

10 - Place pad thai in a deep bowl, add

bean sprouts, spring onions and peanuts.
Limeboats on the sides.

