
Pannestekt laks
Kokkelørens quinoa-salat og harissa-saus 
Tore: “Harissa-saus er som skapt for laks!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Laks 
Quinoa
Vårløk
Tomat
Agurk

Kokkelørens 
   persille- og sitronolje
Kokkelørens 
   harissa-saus
Salatblanding

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Legg laksen på grillen!

Visste du at...
- Harissa er en type chili- og kryddersaus med 
røkt paprika som er både søt, sterk og full av 
smak. Den brukes mye i Nord-Afrika, spesielt i Tu-
nisia, Marokko og Libya. Perfekt smakstilsetning 
i supper, sauser og couscous, og nydelig tilbehør 
til grillet kjøtt og fisk. 

Inneholder: Fisk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Frem med rosévinen! Det finnes mange fyldige 
roséer som er suverene til mat. En lakserett som 
denne fortjener en tørr, moden, smaksrik og 
skikkelig fruktig rosévin. Spania, Sør-Afrika 
og Sicilia er gode eksempler. 

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



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

Salt laksen på begge sider og legg til siden. 
Se tips og triks.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en medium pluss
varm stekepanne. Stek laksen i 3 - 5 
minutter (avhengig av tykkelse på biten) 
på hver side, til den er så vidt gjennom-
stekt.

3 - Ha quinoaen i en kjele. Ha på 
2 dl vann (har du liten familie tilsetter 2,5 dl 
vann, stor familiekasse tilsetter 4 dl vann). 
Kok opp og la småkoke under lokk i 12 - 15 
minutter. 

4 - Kutt tomat og agurk i terninger og 
vårløk i tynne strimler.

5 - Smak til quinoaen med salt og spre ut 
på en tallerken for avkjøling.

8 - Til servering trenger du quinoa-salat, 
laks, harissa-saus og salatbladene.

9 - Legg quinoa-salaten i bunnen av tallerken, 
ha laksen oppå og legg harissa-sausen over 
laksen. Pynt med salatblader på siden.

Ingredienser: Laks - Quinoa - Kokkelørens harissa-saus - Vårløk - Tomat - Salatblanding - Agurk - Kokkelørens persille- og sitronolje

Pannestekt laks  *  Kokkelørens quino-salat og harissa-saus 

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/

2 - Ha quinoafrøene i et litermål. Fyll på 
med vann og rør rundt til de har blitt godt 
skylt. La frøene synke til bunnen og hell 
forsiktig av vannet.

7 - Ha quinoa, tomat, vårløk, agurk og 
persille- og sitronolje i en vid bolle. Rør 
dette godt sammen og smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.



Canneloni 
Sopp, ost fra Galåvolden gård og hasselnøtt- og persillepesto
Tore: “Rørosost fra Galåvolden er en fantastisk ost til smelting!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pastaplater
Kokkelørens 
   osteblanding
Kokkelørens 
   tomatsaus
Aubergine
Sopp

Mel
Rørossmør
Rørosmelk
Kokkelørens 
   hasselnøtt- og 
   persillepesto

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Server denne retten med en grønn salat. 
Vend gjerne pestoen inn i salaten for en 
nydelig dressing.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Italia og Norge i salig symfoni. Her ville 
jeg gått for en lett, leskende og fruktig 
italiensk rødvin. Velger du sangiovese-
druen får du med smak av tomat og urter 
på kjøpet. Her ligner både maten og 
vinen på hverandre! En trygg, men veldig 
spennende og god kombinasjon.

Visste du at...
-  Galåvolden gård drives av Ingulf Galåen, 
som regnes for å være selveste høvdingen av 
Røros, og kona Gunn Brønnum. Galåvolden 
gård er Rørosregionens ledende leverandør 
av ferske gårdsegg og spennende gårdsmat, 
bl.a den nydelige osten som er med på å 
gjøre denne ukens canneloni føyelsmyk og 
herlig. På Galåvolden foredles egne råvarer 
av egg, melk, storfekjøtt og hønsekjøtt. Dette 
er produkter av ekte håndverkskvalitet!

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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1 - Finn frem: kjele, skjærebrett, kniv, 
stekepanne, ildfast form. 

Forvarm ovnen til 180oC med varmluft.
Smelt smøret i en kjele. Ha i mel og rør inn. 
Tilsett melk og kok opp under omrøring. 
Ta kjelen av platen og rør inn 2/3 av den 
revne osten til du får en glatt saus. Smak til 
med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Smør resten av ostesausen jevnt utover 
pastarullene og avslutt med resten av den 
revne osten. Bak i ovnen i ca. 15 minutter 
til osten er gyllen.

3 - Ha 5 ss stekeolje i en stor varm steke-
panne. Stek grønnsakene på høy varme til 
de har fått farge, ca. 4 - 5 minutter.

2 - Kutt aubergine i ca. 2 centimeter 
tykke skiver, så i strimler og deretter i 
biter. Kutt sopp i tynne båter.

9 - Legg canneloniene på en tallerken. 
Ha på pestoen. 

8 - Til servering trenger du canneloni og 
hasselnøtt- og persillepestoen.

4 - Ha på tomatsaus og gi det et raskt 
oppkok. Smak til med salt.

5 - Legg pastaplatene på skjærebrettet. 
Smør 1 ss ostesaus på hver plate. Resten av 
sausen skal brukes senere. Legg de tomatiserte 
grønnsakene på midten og rull platene. 

6 - Smør en ildfast form med et tynt lag med 
stekeolje. Legg de opprullede pastaplatene 
inntil hverandre i den ildfaste formen.

Ingredienser: Pastaplater - Kokkelørens osteblanding - Kokkelørens tomatsaus - Aubergine
Sopp - Mel - Rørossmør - Rørosmelk - Kokkelørens hasselnøtt- og persillepesto

Canneloni  *  Sopp, ost fra Galåvolden gård og hasselnøtt- og persillepesto

Husk å sjekke Kokkelørens smarte tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/



Hang Lay Curry 
Langtidsbakt svinekjake fra Metervare og bok choi
Tore: “Enda en herlig curry fra Thailand, denne retten er fra nord i landet.”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Svinekjake fra metervare
Kokkelørens Hang lay 
   curry paste
Kokkelørens tamarind-saus
Ingefær
Jasmin-ris
Kepaløk

Ananas
Bok choi 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Smaker fantastisk dagen etter hvis du har 
rester. 

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

I likhet med de fleste curry-retter, ser vi også 
her etter en livlig, frisk og aromatisk vin som 
kan bidra med å forsterke alle de fantastiske 
smakene denne favoritten fra Nord-Thailand 
har å by på.
Riesling er en mester på å håndtere det 
asiatiske kjøkkenet, og spesielt de rettene 
som kommer med litt hete og spicy innslag. 
Unngå altfor spinkle viner. Her vil vi ha 
litt fylde i en halvtørr riesling med lavere 
alkoholprosent. Alkohol kan nemlig 
være med på å forhøye varmen fra hete 
krydderier. For å kunne sikre oss alle 
smakene i Hang lay-gryten, så er altså høy 
alkoholprosent noe vi bør unngå.

Visste du at...
-  Denne currien stammer opprinnelig fra 
India. Retten er tilnærmet ubeskrivelig med 
alle sine ingredienser, fyldig chilipaste, intense 
farger fra krydderet og balansere smaker 
av salt, sødme og syrlighet. Hvis du likte 
Massaman curry kommer du til å nyte også 
denne spennende curryen.

Inneholder: Skalldyr, fisk, soya, hvete og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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1 - Finn frem: kniv, skjærebrett, kjele, 
stekepanne, stekespade.

Skyll risen i kaldt vann, ha på dobbel 
mengde vann som ris og en klype salt. Kok 
opp, og la småkoke under lokk i ca. 20 min.

7 - Tilsett svinekjake og 
ingefær strimler i stekepannen 
og vend dette godt inn. Kok i 
ca 1 – 2 minutter til kjøttet er 
gjennomvarmt. Sett så til side 
med lokk.

3 - Åpne pakken med svinekjake. Legg 
den stivnede kjøttkraften i en skål. Kutt 
kjøttet i store terninger. 

2 - Kutt løk i terninger, plukk bok choi-
bladene fra stilken og skyll de, kutt hvitløk 
i tynne skiver, skrell og kutt ingefær i tynne 
skiver, deretter i tynne strimler. Sil ananas. 
Laken skal ikke brukes.

9 - Til servering trenger du hang 
lay curry, ris og bok choi.

8 - Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne eller kjele. Stek bok 
choi på høy varme i 1 – 2 minutter 
under omrøring. Smak til med salt.

4 - Ha 3 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i løken og stek under konstant omrøring i 
ca 2 minutter til løken har blitt blank.

5 - Tilsett hanglay currypasten i stekepannen 
og stek videre under omrøring i ca 2 minutter.

6 - Tilsett i stekepannen, kjøttkraft, tamarind-
saus, hvitløkskiver, ananas og 1 dl vann (liten 
familie 1,5 dl, stor familie 2 dl vann) kok dette 
på medium pluss varme i 5 minutter til det tyk-
ner. Rør med jevne mellomrom.

Ingredienser: Svinekjake fra metervare - Kokkelørens Hang lay curry paste - Kokkelørens tamarind-saus - Ingefær - Jasmin ris
Kepaløk - Ananas - Bok choi 

Hang Lay Curry  *  Langtidsbakt svinekjake fra Metervare og bok choi

Husk å sjekke Kokkelørens tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

10 - Legg ris på en flat tallerken, 
ha hang lay curry oppå, legg bok 
choi ved siden.



Pan-fried salmon
Kokkeløren’s quino salad and harissa sauce

Tore: “Harissa sauce is as made for salmon!”

Ingredientes
- For the large family box; double the quantities

Salmon
Quinoa
Kokkeløren’s harissa sauce
Spring onion
Tomato

Salad mix
Cucumber
Parsley and lemon oil

Time Difficulty

Tips og triks 
- Put the salmon on the grill!

Visste du at...
- Harissa er en type chili- og kryddersaus med 
røkt paprika som er både søt, sterk og full av 
smak. Den brukes mye i Nord-Afrika, spesielt i Tu-
nisia, Marokko og Libya. Perfekt smakstilsetning 
i supper, sauser og couscous, og nydelig tilbehør 
til grillet kjøtt og fisk. 

Contains: Fish.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Frem med rosévinen! Det finnes mange fyldige 
roséer som er suverene til mat. En lakserett som 
denne fortjener en tørr, moden, smaksrik og 
skikkelig fruktig rosévin. Spania, Sør-Afrika 
og Sicilia er gode eksempler. 

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - You’ll need a cutting boards, knife, small 
pot, frying pan and mixing bowl.

Salt the salmon on both sides and set aside. 
See tips and tricks.

6 - Add 2 tablespoons of frying oil to 
a medium plus hot frying pan. Fry the 
salmon for 3 - 5 minutes (depending on 
the thickness of the piece) on each side, 
until it is medium cooked.

3 - Have the quinoa in a pot. Add 2 dl of wa-
ter (if you have a small family add 2.5 dl of 
water, large family crate adds 4 dl of water). 
Boil and simmer under lid for 12 - 15 minutes.

4 - Dice tomato and cucumber to cubes 
and spring onions into thin strips.

5 - Salt the quinoa to taste and spread on 
a plate for cooling.

8 - For plating you need quinoa salad, 
salmon, harissa sauce and salad leaves.

9 - Place the quinoa salad to the bottom of the 
plate, add the salmon on top and put the harissa 
sauce over the salmon. Decorate with lettuce 
leaves on the side.

Ingredients: Salmon - Quinoa - Kokkeløren’s harissa sauce - Spring onion - Tomato - Salad mix - Cucumber - Parsley and lemon oil

Pan-fried salmon*  Kokkeløren’s quino salad and harissa sauce

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.

2 - Put the quinoa seeds in a measur-
ing cup. Fill with water and stir until well 
washed. Let the seeds sink to the bottom 
and gently pour the water.

7 - Add quinoa, tomato, spring onion, 
cucumber and parsley and lemon oil to a 
wide bowl. Stir well together and taste with 
salt and freshly ground black pepper.



Canneloni 
Mushrooms, cheese from Galåvolden farm, and hazelnut and parsley pesto
Tore: “Røros cheese from Galåvolden is fantastic for melting!”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Pasta plates
Kokkeløren’s cheese mix
Kokkeløren’s tomato sauce
Eggplant
Mushrooms
Flour

Røros butter
Røros milk
Kokkeløren’s hazelnut and 
   parsley pesto

Time Difficulty

Tips og triks 
- Serve this dish with a green salad. Feel 
free to turn the pesto into the salad for a 
lovely dressing.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Italia og Norge i salig symfoni. Her ville 
jeg gått for en lett, leskende og fruktig 
italiensk rødvin. Velger du sangiovese-
druen får du med smak av tomat og urter 
på kjøpet. Her ligner både maten og 
vinen på hverandre! En trygg, men veldig 
spennende og god kombinasjon.

Visste du at...
-  Galåvolden gård drives av Ingulf Galåen, 
som regnes for å være selveste høvdingen av 
Røros, og kona Gunn Brønnum. Galåvolden 
gård er Rørosregionens ledende leverandør 
av ferske gårdsegg og spennende gårdsmat, 
bl.a den nydelige osten som er med på å 
gjøre denne ukens canneloni føyelsmyk og 
herlig. På Galåvolden foredles egne råvarer 
av egg, melk, storfekjøtt og hønsekjøtt. Dette 
er produkter av ekte håndverkskvalitet!

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - You’ll need: a cooking pot, cutting 
board, knife, frying pan, baking dish.

Preheat oven to 180°C with hot air.
Melt the butter in a pot. Add flour and 
stir. Add milk and boil while stirring. Take 
the pan off the plate and stir in 2/3 of the 
grated cheese until you get a smooth sauce. 
Season with salt and freshly ground black 
pepper.

7 - Smear the rest of the cheese sauce evenly 
over the pasta rolls and finish with the rest of 
the grated cheese. Bake in the oven for ap-
prox. 15 minutes until the cheese is golden.

3 - Add 5 tablespoons of frying oil to a 
large, hot frying pan. Fry the vegetables 
on high heat until they get colour, approx. 
4 - 5 minutes.

2 - Cut eggplant to approx. 2 cm thick 
slices, then into strips and then bits. Cut 
mushrooms  to thin boats.

9 - Place the canneloni on a plate. 
Add the pesto.

8 - For plating you need canneloni and 
hazelnut and parsley pesto.

4 - Add tomato sauce and give it a quick 
simmer. Season with salt.

5 - Place the pasta plates on the cutting board. 
Smear 1 tablespoon of cheese sauce on each 
plate. The rest of the sauce should be saved for 
later. Place the tomato vegetables in the middle 
and roll the plates.

6 - Grease a baking dish with a thin layer of 
frying oil. Place the rolled pasta plates tightly in 
the dish.

Ingredients: Pasta plates - Kokkeløren’s cheese mix - Kokkeløren’s tomato sauce - Eggplant
Mushrooms - Flour - Røros butter - Røros milk - Kokkeløren’s hazelnut and parsley pesto

Canneloni * Mushrooms, cheese from Galåvolden farm, and hazelnut and parsley pesto

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.



Hang Lay Curry 
Slow baked pork cheeks from Metervare and bok choi
Tore: “Another wonderful curry from Thailand, this dish is from the north of the country.”

Ingredientes
- For the large family box; double the quantities

Pork cheeks 
   from Metervare
Kokkeløren’s Hang Lay 
   curry paste
Kokkeløren’s tamarind 
   sauce

Ginger
Jasmine rice
Onions
Pineapple
Bok choi

Time Difficulty

Tips og triks 
- Tastes fantastic the day after if you have 
leftovers.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

I likhet med de fleste curry-retter, ser vi også 
her etter en livlig, frisk og aromatisk vin som 
kan bidra med å forsterke alle de fantastiske 
smakene denne favoritten fra Nord-Thailand 
har å by på.
Riesling er en mester på å håndtere det 
asiatiske kjøkkenet, og spesielt de rettene 
som kommer med litt hete og spicy innslag. 
Unngå altfor spinkle viner. Her vil vi ha 
litt fylde i en halvtørr riesling med lavere 
alkoholprosent. Alkohol kan nemlig 
være med på å forhøye varmen fra hete 
krydderier. For å kunne sikre oss alle 
smakene i Hang lay-gryten, så er altså høy 
alkoholprosent noe vi bør unngå.

Visste du at...
-  Denne currien stammer opprinnelig fra 
India. Retten er tilnærmet ubeskrivelig med 
alle sine ingredienser, fyldig chilipaste, intense 
farger fra krydderet og balansere smaker 
av salt, sødme og syrlighet. Hvis du likte 
Massaman curry kommer du til å nyte også 
denne spennende curryen.

Contains: Shellfish, fish, soy, wheat and sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - You’ll need: a knife, cutting board, 
cooking pot, frying pan, spatula.

Rinse the rice in cold water, in the pot, add 
double the amount of water as rice and a 
pinch of salt. Boil, and simmer under lid for 
approx. 20 min.

7 - Add pork cheeks and 
ginger strips in the frying pan 
and mix in. Cook for about 
1-2 minutes until the meat is 
warmed. Set aside under lid.

3 - Open the package of pork cheeks. 
Place the solidified broth in a bowl. Cut 
the meat into large cubes.

2 - Dice the onions, pick the bok choi 
leaves from the stem and rinse, cut the 
garlic to thin slices, peel and cut the ginger 
into thin slices, then thin strips. Strain the 
pineapple. The brime should not be used.

9 - For plating you need Hang 
Lay curry, rice and bok choi.

8 - Add 2 tablespoons of frying oil 
to a hot frying pan or saucepan. 
Fry the bok choi on high heat for 
1-2 minutes while stirring. Season 
with salt.

4 - Add 3 tablespoons of frying oil to a hot 
frying pan. Add the onion and sear while 
constantly stirring for about 2 minutes until 
the onion has become glossy.

5 - Add the Hang Lay curry paste to the frying 
pan and fry while stirring for about 2 minutes.

6 - Add to the frying pan: broth, tamarind 
sauce, garlic slices, pineapple and 1 dl water 
(small family 1.5 dl, large family 2 dl water) 
cook this on medium plus heat for 5 minutes 
until it thickens. Stir regularly.

Ingredients: Pork cheeks from Metervare - Kokkeløren’s Hang Lay curry paste - Kokkeløren’s tamarind sauce - Ginger
Jasmine rice - Onions - Pineapple - Bok choi

Hang Lay Curry  *  Slow baked pork cheeks from Metervare and bok choi

Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.

10 - Place rice on a flat plate, add 
Hang Lay curry on top, place bok 
choi next to it.
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