Lakseburrito

Tortillalefse fra Como Mexico og lime- og korianderdressing
med yoghurt fra Fana
Tore: “Laks er som skapt for denne meksikanske retten!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Laksefilet
Tortillalefser
fra Como Mexico
Sorte bønner
Agurk

Tilberedningstid

Kokkelørens
chipotle-mariande
Rødløk
Kokkelørens limeog korianderdressing med
yoghurt fra Ostegården i Fana

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, fisk og hvete.
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

- Fyll lefsa med tortillachips for ekstra
smak og crunch.

- Lefsene vi bruker er lokalproduserte.
Como Mexico er et meksikansk bakeri med
fokus på fersk tortilla/tacolefse basert på
lokale råvarer. Utstyret for produksjon av fersk
mais- og hvetetortilla i forskjellige størrelser er
meksikansk, så du får dem så autentiske som
mulig. Da grunnlegger av Como Mexico, Lety
Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde hun
med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla, da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge. Denne ferske tortillaen falt
raskt i smak hos oss på Kokkeløren.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Krydret laks med smak av røkt chipotle,
noen ganger mistenker jeg at kjøkkenet liker å
utfordre meg litt. Men fortvil ikke, det finnes et
vinsvar også til denne kreative lakseretten!
Vi trenger mye frukt, mye fylde og litt lavere
alkoholprosent. Dette er spanjolene og deres
drue Viura veldig flinke til! Se etter en eiket
hvitvin fra Rioja, Spania. Eikepreget i vinen blir
et fint kompliment til Chipotlesmaken og med
aromaene av gule epler og tropisk frukt blir
dette midt i blinken!

Lakseburrito * Tortillalefse fra Como Mexico og lime- og korianderdressing
med yoghurt fra Fana
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, skjærebrett

av plastikk til laksen, kniv, stekepanne,
stekebrett, aluminiumsfolie, sil og to
blandeboller.

2 - Ha laksen i en blandebolle og tilsett

3 - Sil bønner, kutt agurk i terninger

1 ss chipotle-marinade og en klype salt.
Bland godt sammen.

og finhakk løk.

Forvarm ovnen til 190oC med varmluftsfunksjon. Kutt laksen i jevnstore biter.

4 - Ha agurkterninger og 1 ss

av rødløkterningene i en bolle.
Ha på 1 ss av limedressingen
og bland godt sammen.

5 - Pakk lefsene i folie og

varm i ovnen i ca. 5 minutter.

8 - Ha på resten av chipotle-marinaden
og stek videre i ca. 2 minutter.

6 - Legg laksebitene på et

stekebrett og sett i ovnen sammen
med lefsene. De trenger ca. 5
minutter.

9 - Til servering trenger du laks, agurksalat, lefser, bønnestuing og lime– og
korianderdressing.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Mens lefser og laks er i ovnen,

ha 2 ss stekeolje i en varm panne.
Ha i bønner og resten av rødløken
og stek under omrøring i ca. 3 - 4
minutter til løken blir blank.

10 - Legg en lefse på en tallerken. Ha

bønnestuingen på lefsa, legg laks oppå.
Legg agurk på ene siden og avslutt med
dressing over.

Koreansk Bibimbap
Koreansk Bibimbap med økologisk kjøttdeig fra Hov gård og egg fra Ek
Tore: “Denne retten er litt omstendelig, men den er et fyrverkeri av
herlige smaker og teksturer!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Økologisk Svinekjøttdeig
fra Hov gård
Østersopp
Gulrot
Bønnespirer
Spinat
Egg fra EK gård
Tilberedningstid

Kokkelørens chilisaus
Kokkelørens sesam-marinade
Sushi ris
Squash
Sesamfrø

Vanskelighetsgrad

Inneholder: soya, hvete, sesam, 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

For en mer barnevennlig variant:
Chilisausen er spicy, så man kan justere
mengden eller servere uten.

- Vi bruker egg fra EK gård. Ek hønserier i
Østfold sørger for at hønene har god plass
og bevegelsesfrihet og optimal ventilasjon
for økt trivsel. Hønene velger selv hvor de vil
oppholde seg, de sandbader ved behov og
går til ro om kvelden på vagler.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Tore fortalte meg at Bibimbap er en rett hvor
hver enkelt smak, grunnet tilberedningsmåten,
kommer ekstra mye frem. En halvtørr riesling
er et sikkert kort! Men for dere som tør teste
noe nytt vil jeg anbefale et øl fra Japan. Her
finner vi både White Ale og lys Lager, begge
av nok kaliber til å utfordre rieslingen. To
typer øl som begge matcher bibimbap-ens
fargesprakende smaker! Disse øltypene er friske
og byr på aromaer av koriander, mandarin,
sitrus og muskat. Hvorfor ikke kjøpe hjem begge
alternativene og finne ut av hvilken som er
favoritten?

Koreansk Bibimbap * økologisk kjøttdeig fra Hov gård og egg fra Ek
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, 2 kjeler,
stekepanne, blandebolle, fat og sil.
Ha risen i en kjele. skyll risen ved å fylle på
med kaldt vann, rør rundt med en skje og
hell forsiktig vannet ut av kjelen. Gjør dette
3 ganger.

2 - Mens risen koker, skyll spinaten og

bønnespirer, riv østerssopp i tynne strimler (med
fibrene). Kutt squash i tynne skiver og gulrot i
tynne staver evt. riv gulroten på det groveste på
et rivjern. Hvis du river gulroten må steketiden
begrenses til ett minutt.

3 - Ha kjøttdeigen i en blandebolle. Ha på

nesten alt av sesammarinaden. Spar ca 1
spiseskje. Bland kjøttdeig og sesammarinade
godt sammen.

Ha så på 3 dl vann ( liten familie har 4,5 dl.
Stor familie har på 6 dl vann.) kok opp, sett
på lokk og la det koke på lav varme i 15
minutter. Ta deretter kjelen av platen og la
risen stå i ytterlige 10 minutter med lokk.

4 - Kok opp vann i en kjele. Kok bønnespirer 5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
i 2 minutter. Sil av det kokende vannet og
skyll de i kaldt vann fra springen til de er
avkjølt. Legg de deretter på fatet.

7 - Ha 2 ss stekeolje i en medium

varm stekepanne. Stek eggene på
ene siden til eggehviten er stivnet,
men plommen fortsatt er flytende.
Krydre med salt og pepper.

Resten av grønnsakene skal nå stekes hver for
seg under omrøring i ca 1-2 minutter. Krydre
de med salt og pepper. Ikke vask stekepannen
mellom hver grønnsak. Først squash, så gulrot,
så sopp og til sist spinat. Legg grønnsakene hver
for seg på fatet etter hvert som de blir ferdig
stekt.

8 - Til servering trenger du egg, ris,
kjøttdeig, sopp, spinat, bønnespirer,
squash, gulrot, sesamfrø, sesammarinade og chilisaus

6 - Ha 1 ss stekeolje i en varm stekepanne.

Stek kjøttdeigen til den er brunet og
gjennomstekt. Ha den i en skål og dekk den
med lokk eller folie når den er ferdig.

9 - Legg ris i bunnen av en

dyp stor tallerken. Legg i en
sirkel rundt risen: kjøttdeig,
spinat, sopp, bønnespirer,
gulrot, squash. Legg et egg
på toppen av risen. Legg
en skje chilisaus på siden
av egget. Avslutt med å
helle sesammarinade over
grønnsakene og kjøttet og
sprinkle sesamfrø på toppen.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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10 - Hakk egget opp med

gaffelen. Vend alle ingredienser
i skålen sammen på en bestemt,
men forsiktig måte til det er
blandet.

Lasagne

Sopp, ruccola og Fanaost fra Ostegården
Tore: “En fyldig og smaksrik lasagne med nydelige lokale råvarer”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Pastaplater fra La Piersante
Rørosmelk
Rørossmør
Hvetemel
Fanaost fra Ostegården
Aubergine

Tilberedningstid

Aromasopp
Kokkelørens tomatsaus
Ruccola

* Aluminiumsform følger med.

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg og 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

- Lasagnen smaker nesten enda bedre
dagen etter du lager den, så kos deg
med eventuelle rester.

- Vi har forelsket oss i denne nydelige
pastaen laget av italieneren Andreas Kleven
Felloni på Søndre Sæther gård i Østfold.

Sommelieren Sara anbefaler

Pastaen er laget etter hans italienske
familieoppskrifter og med de beste norske
råvarer.
La Piersante er pikenavnet til den mormoren
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun
svært driftig og lidenskapelig opptatt av
tradisjonell matlaging.
Denne lidenskapen er videreført med La
Piersante!

- En lys, lett og saftig rødvin med masse
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus.
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og
dolcetto er alle trygge, gode, italienske
vinvalg til høstens beste lasagne.

Lasagne * Sopp, ruccola og Fanaost fra Ostegården
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, kjele,
stekepanne, visp og slikkepott.

2 - Kutt sopp og aubergine i terninger.
Grovhakk ruccolasalat.

Sett ovnen på 180oC med varmluftsfunksjon.
Smelt smør i en liten kjele, rør inn mel med en
visp. Ha på melken og kok opp under konstant
omrøring. Kok i ca. 1 minutt. Smak til med salt
og nykvernet sort pepper. Sett til side.

4 - Ha på tomatsaus og rør dette godt

5 - Bruk aluminiumsformen som følger med.

7 - Gjenta steg 5 og 6 til du har lagt

8 - Til servering trenger du

sammen. Smak til med salt.

på alle lasagneplatene og avslutt med
grønnsaksblanding på toppen. Ha
ost oppå dette. Stek i ovnen i 15 - 20
minutter.

Start med et lag med grønnsaksblanding, ha
så på bechamel.

lasagne og ruccolasalat.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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3 - Varm en stor stekepanne til den er
skikkelig varm. Ha i 4 ss stekeolje og
stek sopp og aubergine i 4 minutter.

6 - Legg på lasagneplate.

9 - Legg lasagne på tallerken og
dryss ruccolasalat rundt.

Salmon burrito

Como Mexico tortillas, and lime and coriander dressing
with yogurt from Fana
Tore: “Salmon is perfect for this Mexican dish!”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Salmon fillet
Kokkeløren’s lime and coriander
Tortilla from Como Mexico
dressing with yogurt from
Black beans
Ostegården in Fana
Cucumber
Kokkeløren’s chipotle-marinade
Red onions

Time

Difficulty

Contains: Milk, fish and wheat.
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

- Fill the tortilla with tortilla chips for extra
flavor and crunch.

- Lefsene vi bruker er lokalproduserte.
Como Mexico er et meksikansk bakeri med
fokus på fersk tortilla/tacolefse basert på
lokale råvarer. Utstyret for produksjon av fersk
mais- og hvetetortilla i forskjellige størrelser er
meksikansk, så du får dem så autentiske som
mulig. Da grunnlegger av Como Mexico, Lety
Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde hun
med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla, da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge. Denne ferske tortillaen falt
raskt i smak hos oss på Kokkeløren.

Sommelieren Sara anbefaler
- Krydret laks med smak av røkt chipotle,
noen ganger mistenker jeg at kjøkkenet liker å
utfordre meg litt. Men fortvil ikke, det finnes et
vinsvar også til denne kreative lakseretten!
Vi trenger mye frukt, mye fylde og litt lavere
alkoholprosent. Dette er spanjolene og deres
drue Viura veldig flinke til! Se etter en eiket
hvitvin fra Rioja, Spania. Eikepreget i vinen blir
et fint kompliment til Chipotlesmaken og med
aromaene av gule epler og tropisk frukt blir
dette midt i blinken!

Salmon burrito * Como Mexico tortillas, and lime and coriander dressing
with yogurt from Fana
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, plastic cutting board for salmon, knife, frying pan,
baking tray, aluminum foil, strainer and
two mixing bowls.

2 - Put the salmon in a mixing bowl and

add 1 tablespoon chipotle marinade and
a pinch of salt. Mix well.

3 - Strain beans, cut cucumber into cubes
and finely chop onions.

Preheat the oven to 190C with hot air
function. Cut the salmon into evenly sized
pieces.

4 - Have cucumber cubes and

1 tablespoon of the red onion
cubes in a bowl. Add 1 tablespoon of the lime dressing and
mix well.

5 - Wrap the tortillas in foil
and heat in the oven for
approx. 5 minutes.

8 - Add the rest of the chipotle marinade
and cook for approx. 2 minutes.

6 - Place the salmon pieces on

a baking tray and place in the
oven with the tortillas.. They need
approx. 5 minutes.

9 - For serving you need salmon,

cucumber salad, tortillas, bean stew, and
lime and coriander dressing.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - While tortillas and salmon are

in the oven, add 2 tablespoons of
frying oil to a hot pan. Stir in beans
and the rest of the red onion and
fry while stirring for approx. 3 - 4
minutes until the onion goes soft.

10 - Put a tortilla on a plate. Add the

bean stew on the tortilla, add salmon on
top. Place cucumber on the side and finish
with dressing over.

Korean Bibimbap

organic minced meat from Hov Gård and eggs from Ek
Tore: “This dish is a bit cumbersome, but it is a fireworks display of
delicious flavors and textures!”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Organic Pork from Hov Farm
Oyster mushrooms
Carrot
Bean sprouts
Spinach
Eggs from EK Gård
Kokkeløren’s chili sauce
Time

Kokkeløren’s sesame marinade
Sushi rice
Squash
Sesame

Difficulty

Contains: soy, wheat, sesame, eggs.
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

For a more kid-friendly variant: The chili
sauce is spicy, so you can adjust the
amount, or serve without.

- Vi bruker egg fra EK gård. Ek hønserier i
Østfold sørger for at hønene har god plass
og bevegelsesfrihet og optimal ventilasjon
for økt trivsel. Hønene velger selv hvor de vil
oppholde seg, de sandbader ved behov og
går til ro om kvelden på vagler.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Tore fortalte meg at Bibimbap er en rett hvor
hver enkelt smak, grunnet tilberedningsmåten,
kommer ekstra mye frem. En halvtørr riesling
er et sikkert kort! Men for dere som tør teste
noe nytt vil jeg anbefale et øl fra Japan. Her
finner vi både White Ale og lys Lager, begge
av nok kaliber til å utfordre rieslingen. To
typer øl som begge matcher bibimbap-ens
fargesprakende smaker! Disse øltypene er friske
og byr på aromaer av koriander, mandarin,
sitrus og muskat. Hvorfor ikke kjøpe hjem begge
alternativene og finne ut av hvilken som er
favoritten?

Korean Bibimbap * organic minced meat from Hov Gård and eggs from Ek
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-

2 - While the rice is boiling, rinse the spinach

You’ll need: Cutting board, knife, 2
pots, frying pan, mixing bowl, tray and
strainer.
Put the rice in a pot. Rinse the rice by filling
with cold water, stir with a spoon and
gently pour the water out of the pot. Do this
3 times.
Boil 3 dl water (small family uses 4.5 dl.
Large family uses 6 dl water.) Boil, cover,
and cook on low heat for 15 minutes. Then
remove the pot from the plate and leave the
rice for a further 10 minutes with lid.

4 - Boil water in a pot. Cook bean sprouts

for 2 minutes. Strain from the boiling water
and rinse in cold water from the tap until
cooled. Then put them on the dish.

7 - Add 2 tablespoons of frying

oil to a medium hot frying pan. Fry
the eggs on one side until the egg
white has set, but the yoke is still
liquid.
Season with salt and pepper.

and bean sprouts, tear oyster mushrooms into
thin strips (along the fibers). Cut squash into thin
slices and carrots into thin sticks or grate the
carrot on the roughest grater. If you grate the
carrot, the cooking time must be limited to one
minute.

5 - Add 2 tablespoons of frying oil to a hot frying pan. The rest of the vegetables should now
be fried separately while stirring for about 1-2
minutes. Season with salt and pepper. Do not
wash the frying pan between each vegetable.
First squash, then carrot, then mushroom and
finally spinach. Place the vegetables separately
on the dish as they are cooked.

8 - For serving you need eggs, rice,

minced meat, mushrooms, spinach,
bean sprouts, squash, carrot,
sesame seeds, sesame marinade and
chili sauce.

3 - Put the meat in a mixing bowl. Add al-

most all of the sesame marinade. Save about
1 tablespoon. Mix the meat and sesame
marinade well together.

6 - Add 1 tablespoon frying oil to a hot

frying pan. Fry the meat until browned and
cooked through. Put it in a bowl and cover
with a lid or foil when done.

9 - Put rice in the bottom of

a large bowl. Place in a circle
around the rice: minced meat,
spinach, mushrooms, bean
sprouts, carrot, squash. Place
an egg on top of the rice. Put
a spoonful of chili sauce on
the side of the egg. Finish by
pouring sesame marinade over
the vegetables and meat and
sprinkle sesame seeds on top.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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10 - Chop the egg up with the
fork. Turn all the ingredients in
the bowl together in a firm but
gentle way until mixed.

Lasagna

Mushrooms, ruccola and Fana cheese from Ostegården
Tore: “A rich and tasty lasagna with delicious local produce”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Pasta plates from La Piersante
Røros Milk
Røros Butter
Flour
Fana cheese from Ostegården
Aubergine

Time

Aroma mushrooms
Kokkeløren’s tomato sauce
Ruccola

* Aluminum tray included.

Difficulty

Contains: Wheat, eggs and milk.
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 lasagna almost tastes even better
the day after you make it, so enjoy any
leftovers.

- Vi har forelsket oss i denne nydelige
pastaen laget av italieneren Andreas Kleven
Felloni på Søndre Sæther gård i Østfold.

Sommelieren Sara anbefaler

Pastaen er laget etter hans italienske
familieoppskrifter og med de beste norske
råvarer.
La Piersante er pikenavnet til den mormoren
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun
svært driftig og lidenskapelig opptatt av
tradisjonell matlaging.
Denne lidenskapen er videreført med La
Piersante!

- En lys, lett og saftig rødvin med masse
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus.
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og
dolcetto er alle trygge, gode, italienske
vinvalg til høstens beste lasagne.

Lasagna * Mushrooms, ruccola and Fana cheese from Ostegården
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, pot,
frying pan, whisk and spatula.

2 - Cut mushrooms and aubergine into
cubes. Rough-cut ruccola.

Set oven to 180C with hot air function. Melt
butter in a small saucepan, stir in flour with a
whisk. Add the milk and cook under constant
stirring. Cook for approx. 1 minute. Season
with salt and freshly ground black pepper.
Set aside.

4 - Add tomato sauce and mix well.
Season with salt.

7 - Repeat steps 5 and 6 until you

have added all the lasagna plates and
finish with vegetable mixture on top.
Add cheese on top. Bake in the oven
for 15 - 20 minutes.

5 - Use the aluminum tray provided. Start

3 - Heat a large frying pan until really

hot. Add 4 tablespoons of frying oil
and fry mushrooms and aubergine for 4
minutes.

6 - Place lasagna plate.

with a layer of vegetable mixture, then
bechamel.

8 - For serving you need lasagna
and ruccola.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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9 - Place the lasagna on the plate and
sprinkle the ruccola around.

