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Tomatisert fisk- og skalldyrsgryte 
Torskeloin og Rouille
Tore: “En smaksrik rett inspirert av den franske retten Bouillabaise”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloin
Skalldyrkraft
   fra Gutta fra Havet
Kokkelørens 
   tomatsaus

Hvite bønner
Kokkelørens 
   Rouille
Stangselleri
Løk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Server gjerne denne gryta med godt brød 
som er gnidd inn med hvitløk og olivenolje 
og stekt i ovnen.

Visste du at...
- Bouillabaisse er en fiskesuppe som stammer
 fra området omkring Marseille i Provence. 
Opprinnelig var dette de fattige fiskernes 
hverdagsmat, som den nordnorske mølja. 
De tok en tomatisert fiskesuppe og tilsatte 
dagens fangst av fisk og skalldyr som de 
hadde til overs etter at den beste fisken var 
solgt. I dag er denne gryten en høyt skattet 
delikatesse. Ordet Bouillabaisse kommer av 
verbene ”bouillir” koke og ”baisser” som 
betyr syde.

Inneholder: Skalldyr, fisk, egg, sennep, sulfitt og selleri. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Denne fantastiske gryten med inspirasjon fra 
Sør-Frankrike bør helt klart akkompagneres av 
en vin fra samme område. Tomater, fisk, bønner 
og krydret Rouille, til dette ønsker vi frukt og 
friskhet! Hva mer enn Bouillabaisse finner vi på 
den provencalske kulinariske scenen? Skikkelig 
friske, fruktige og mineralske roséviner! Er det 
ikke herlig at rosé-sesongen faktisk ikke er helt 
over?



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plastikk til fisken, 
kniv, en stor kjele og en sil. 

Kutt fisk i litt store biter. Pass på at bitene er noenlunde 
samme størrelse, og krydre med salt.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en medium varm kjele. 
Stek løk og stangselleri under omrøring i 
ca. 2 minutter til løken blir blank.

5 - Fordel fiskebitene jevnt utover, press dem 
litt ned i sausen. La dette småkoke under lokk 
i ca. 5 minutter til fiskebitene er ferdige.

2 - Kutt løk og stangselleri i biter. Sil bønnene.

6 - Til servering trenger du fiskegryte 
og Rouille.

4 - Ha tomatsaus, skalldyrkraft og bønner i 
kjelen. La dette koke i ca. 5 - 6 minutter.

7 - Ha fiskegryte i en dyp tallerken og 
tilsett en god skje med Rouille på toppen.

Tomatisert fisk- og skalldyrsgryte  *  Torskeloin og Rouille

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/
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Glaserte kyllingklubber 
Glassnudelsalat og crispy grønnsaker
Tore: “En sunn og smaksrik kyllingsalat inspirert av Thailandsk husmannskost”

Kyllingklubber 
  fra Ytterøy
Kokkelørens 
  soya-glace
Kokkelørens 
  Somtam-dressing
Koriander

Vårløk
Cashewnøtter 
Gulrot
Glassnudler
Rød paprika
Squash

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Dette må være asiatisk på sitt beste: 
syrlig, søtt, salt og spicy på én gang. 
Her trengs en drikk som ikke tar over alle 
de eksotiske smakene i retten. Jeg ville 
gått for en avkjølt, asiatisk øl, helst et lyst, 
med rikelig friskhet. Thailand og Japan 
lager mye bra. Det finnes også en del 
spennende øltyper med innslag av frukt, 
prøv et med appelsin eller mango for å 
matche aromabildet.

Tips og triks 
- Server rester som en salat til lunsj. 
Ha i «birdseye» chili hvis du vil ha 
en sterkere smak.

Visste du at...
- Koriander er svært smaksrik, og er spesielt 
mye brukt i det sør-østasiatiske og meksikanske 
kjøkken. Planten har taggete, grønne blader, 
og kan minne om persille i utseendet. 
Lukten er helt spesiell med et parfymert,
sitrusaktig preg. Korianderfrøene har en mye 
kraftigere smak enn bladene. Koriander er 
en gammel krydderplante som ble dyrket 
allerede i oldtidens Egypt og Vest-Asia.

Inneholder: Soya, hvete, cashewnøtter, fisk og sesam. 
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles



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

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-
funksjon. Vend inn kyllingen med litt stekeolje, 
salt 
og nykvernet sort pepper. De skal steke i 
ca 20 minutter.

Sett på vann til koking av nudler.

4 - Fordel nudlene utover på et 
skjærebrett og kutt dem i 5 deler.

7 - Til servering trenger du kyllingklubber 
og nudelsalat.

8 - Ha nudelsalaten i en dyp skål. Kyllingklubbene legges 
på siden av tallerken. Soya-glacen fra kyllingklubbene 
serveres på siden som en dippsaus til kyllingen eller som 
ekstra dressing over salaten.

2 - Gulrot og squash strimles tynt med en 
mandolin eller ostehøvel. Paprika og vårløk 
kuttes i tynne strimler. Koriander grovhakkes.

5 - Ha de stekte kyllingklubbene i en skål 
og vend dem inn soya-glacen og sett til 
hviling.

3 - Kok nudlene i 6 minutter. Skyll nudlene i 
rennende kaldt vann til de er avkjølte. Sil av 
vannet, rør inn en ss stekeolje. 

6 - Ha nudlene i en stor salatbolle. Ha i squash, 
vårløk, cashewnøtter, koriander, paprika og 
gulrot. Tilsett Somtam-dressingen. Bland dette 
godt sammen.

Glaserte kyllingklubber  *  Glassnudelsalat og crispy 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/
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Vegetar cheeseburger
Rød ku fra Thorbjørnrud ysteri og bbq-saus fra norske Wild fire

Tore: “Her tør jeg nesten garantere at du ikke kommer til å savne kjøtt”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Sorte bønner
Kokkelørens burgerpaste 
Burgerbrød fra brødbakerne
Pankomel
Egg fra ek 
Søtpotet 
Chimichurri 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, dropp å 
ha jalapenos i ostesausen.

- Hvis ostesausen har stivnet, varm den opp 
på lav varme til den er flytende igjen.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - En ting jeg virkelig håper dere har lært å 
huske; comfy food er best med comfy wine! 
Finn frem favoritten din fra California, enten 
det er en vin laget på Shiraz eller Zinfandel, 
eller kanskje en blend av Cabernet Sauvignon/
Merlot så lover jeg dere at det blir et godt 
valg til denne juicy burgeren. Litt forsiktig 
smoky, Chimichurri og Røde Ku fra fantastiske 
Tjorbjørnrud Ysteri. Blir en bra kveld ved 
middagsbordet dette her!

Visste du at...
- Vi tilsetter Miso i Burgerpasten. Miso er 
en tradisjonell japansk smakstilsetning 
som brukes i forbindelse med flere 
typer tilberedningsmetoder både i det 
tradisjonelle og i det moderne japanske 
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de 
to grunningrediensene i misosuppe, som tar 
navnet sitt fra nettopp miso. Det er mange 
typer miso, men felles for dem alle er at 
hovedingrediensen er fermenterte soyabønner.

Inneholder: soya, hvete, sesam, egg ,melk,selleri, sulfit, sennep.
Kan inneholde spor av bløtdyr, skalldyr og fisk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Rødku fra thorbjørnrud ysteri
Jalapenos 
Rørosmelk
Bifftomat 



1 -  Finn frem : Skjærebrett, kniv, sil, 
blandebolle, kjele, visp, stekepanne, 
stekespade, stekebrett. 

Forvarm ovnen til 200 C med varmluft-
funksjon. Ha bønner i silen og la de ligge til 
avrenning mens du fortsetter med stegene. 
Kutt søtpotet i store jevntykke staver. 

6 - Form massen til 2 jevntykke 
burgere med ca samme omkrets 
som burgerbrødet( liten og 
stor familiekasse former til 4 
burgere). Legg på en tallerken 
som er smurt inn med litt 
stekeolje.

2 - Ha søtpotet på et stekebrett, ha på 
stekeolje og salt. Bak i ovnen i 15 til 20 min 
til de er møre.

4 - Sørg for at bønnene er 
godt avrent. Ha bønnene i en 
blandebolle og knus de grovt 
med en gaffel. La noen bønner 
være hele.

3 - Skill eggeplomme fra hviten og 
kast hviten (stor familiekasse skiller 2 
egg). Skjær tomat i tykke skiver, finhakk 
jalapenos.

5 - Tilsett burgerpaste, 
eggeplomme og pankomel. Rør 
dette godt sammen. Smak til 
med salt.

Vegetar cheeseburger  *  Rød ku fra Thorbjørnrud ysteri og bbq-saus fra norske Wild fire

7 - Ha 2 ss stekeolje i en medium 
varm stekepanne. Stek burgerne i 
ca 3-4 minutter på hver side til de 
er gylne og gjennomvarme.

8 - Mens du steker burgere, 
varm burgerbrød i ovnen 
i ca. 1-2 minutter til de er 
gjennomvarme.

9 - Se tips og triks.Ha melk i en  
kjele, gi den et oppkok. Ha i ost 
og jalapenos. Varm opp under 
omrøring på lav- medium varme 
til osten er helt smeltet.

10 - Til servering trenger du:
Burgerbrød, ostesaus, tomat, 
burger, søtpotet og chimichurri. 

11 - Smør litt chimichurri 
på begge halvdelene av 
burgerbrødet. Legg en tomatskive 
på bunnen, legg burgeren på 
tomaten. Hell ostesausen over 
burgeren, se Tips triks. Server 
søtpotet ved siden med resten av 
chimichurrien.

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/
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Tomato fish- and sshellfish casserole
Cod loin and Rouille 

Tore: “A tasty dish inspired by the French dish Bouillabaise”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Cod loin 
Shellfish stock from 
   Gutta fra Havet 
Kokkeløren’s tomato sauce 
White beans
 

Kokkeløren’s rouille 
Celery 
Onion 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Serve this stew with good bread rubbed 
with garlic and olive oil, and toasted in the 
oven.

Visste du at...
- Bouillabaisse er en fiskesuppe som stammer
 fra området omkring Marseille i Provence. 
Opprinnelig var dette de fattige fiskernes 
hverdagsmat, som den nordnorske mølja. 
De tok en tomatisert fiskesuppe og tilsatte 
dagens fangst av fisk og skalldyr som de 
hadde til overs etter at den beste fisken var 
solgt. I dag er denne gryten en høyt skattet 
delikatesse. Ordet Bouillabaisse kommer av 
verbene ”bouillir” koke og ”baisser” som 
betyr syde.

Contains: Shellfish, fish, eggs, mustard, sulfite and celery. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Denne fantastiske gryten med inspirasjon fra 
Sør-Frankrike bør helt klart akkompagneres av 
en vin fra samme område. Tomater, fisk, bønner 
og krydret Rouille, til dette ønsker vi frukt og 
friskhet! Hva mer enn Bouillabaisse finner vi på 
den provencalske kulinariske scenen? Skikkelig 
friske, fruktige og mineralske roséviner! Er det 
ikke herlig at rosé-sesongen faktisk ikke er helt 
over?



1 - You’ll need: cutting board, plastic cutting board for the 
fish, knife, a large saucepan and a strainer. 
 
Cut fish into medium-large pieces. Make sure the pieces are 
roughly the same size, and season with salt.

3 - Put 2 tablespoons of roasting oil in a 
medium-hot saucepan. Fry onion and celery 
while stirring for about 2 minutes until the onion 
goes blank.

5 - Distribute the fish evenly evenly, press 
them slightly into the sauce. Let this simmer 
under lid for approx. 5 minutes until the fish 
is done. 

2 - Cut onions and celery into pieces. Strain the 
beans.

6 - For serving you need fish stew and 
Rouille. 

4 - Have tomato sauce, shellfish and beans in 
the saucepan. Let this cook for approx. 5 - 6 
minutes. 

7 - Place fish stew in a deep dish and add 
a good spoon of Rouille on top. 

Tomato fish- and shellfish casserole  *  Cod loin and Rouille 

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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Glazed Chicken Clubs
Glass noodle salad and crispy vegetables 

Tore: “A healthy and tasty chicken salad inspired by Thai home cooking”

Chicken thighs from Ytterøy 
Kokkeløren’s soy-glace 
Kokkeløren’s Somtam dressing 
Coriander 
Spring onions 
Cashews
 

Carrot 
Glass Noodle 
Red pepper 
Squash 

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Dette må være asiatisk på sitt beste: 
syrlig, søtt, salt og spicy på én gang. 
Her trengs en drikk som ikke tar over alle 
de eksotiske smakene i retten. Jeg ville 
gått for en avkjølt, asiatisk øl, helst et lyst, 
med rikelig friskhet. Thailand og Japan 
lager mye bra. Det finnes også en del 
spennende øltyper med innslag av frukt, 
prøv et med appelsin eller mango for å 
matche aromabildet.

Tips and tricks 
- Serve leftovers as a salad for lunch. 
Add “birdseye” chili for a stronger 
flavor.

Visste du at...
- Koriander er svært smaksrik, og er spesielt 
mye brukt i det sør-østasiatiske og meksikanske 
kjøkken. Planten har taggete, grønne blader, 
og kan minne om persille i utseendet. 
Lukten er helt spesiell med et parfymert,
sitrusaktig preg. Korianderfrøene har en mye 
kraftigere smak enn bladene. Koriander er 
en gammel krydderplante som ble dyrket 
allerede i oldtidens Egypt og Vest-Asia.

Contains: Soy, wheat, cashew nuts, fish and sesame. 
May contain traces of peanuts and other nuts. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: baking tray, cutting board, 
knife, saucepan, mixing bowl. 
 
Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Turn the chicken in with some 
roasting oil, salt and freshly ground black 
pepper. They should cook for about 20 
minutes. 
 
Set water to boil for cooking noodles.

4 - Spread the noodles onto a cutting 
board and cut them into 5 parts. 

7 - For serving you need chicken clubs and noodle salad. 8 - Put the noodle salad in a deep bowl. The chicken clubs 
are placed on the side of the plate. The soy glaze from the 
chicken clubs is served on the side as a dipping sauce for 
the chicken or as extra dressing over the salad.

2 - Thinly shred carrot and squash with a 
mandolin or cheese grater. Peppers and spring 
onions are cut into thin strips. Coarsely chop 
coriander. 

5 - Put the fried chicken clubs in a bowl 
and turn them into the soy glaze and set 
to rest.

3 - Cook the noodles for 6 minutes. Rinse the 
noodles in running cold water until cooled. 
Strain from the water, stir in a tablespoon of 
roasting oil. 

6 - Put the noodles in a large salad bowl. Add 
squash, spring onions, cashews, coriander, bell 
peppers and carrots. Add the Somtam dressing. 
Mix this well together. 

Glazed Chicken Clubs  *  Glass noodle salad and crispy 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/
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Vegetarian cheeseburger
Rød ku from Thorbjørnrud ysteri and bbq sauce from norwegian Wild fire

Tore: “I can almost guarantee that you will not miss meat”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Black beans 
The chef’s burger paste 
Burger buns from Brødbakerne 
Panko flour 
Eggs from Ek 
Sweet potato 
Chimichurri 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more kid-friendly variant, skip the 
jalapenos in the cheese sauce. 
 
- If the cheese sauce has set, heat it on low 
heat until it turns liquid.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - En ting jeg virkelig håper dere har lært å 
huske; comfy food er best med comfy wine! 
Finn frem favoritten din fra California, enten 
det er en vin laget på Shiraz eller Zinfandel, 
eller kanskje en blend av Cabernet Sauvignon/
Merlot så lover jeg dere at det blir et godt 
valg til denne juicy burgeren. Litt forsiktig 
smoky, Chimichurri og Røde Ku fra fantastiske 
Tjorbjørnrud Ysteri. Blir en bra kveld ved 
middagsbordet dette her!

Visste du at...
- Vi tilsetter Miso i Burgerpasten. Miso er 
en tradisjonell japansk smakstilsetning 
som brukes i forbindelse med flere 
typer tilberedningsmetoder både i det 
tradisjonelle og i det moderne japanske 
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de 
to grunningrediensene i misosuppe, som tar 
navnet sitt fra nettopp miso. Det er mange 
typer miso, men felles for dem alle er at 
hovedingrediensen er fermenterte soyabønner.

Contains: soy, wheat, sesame, eggs, milk, celery, sulfite, mustard. 
May contain traces of molluscs, shellfish and fish. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Rødku from Thorbjørnrud 
Ysteri 
Jalapenos 
Røros Milk 
Beef tomato 



1 -  You’ll need: Cutting board, knife, 
strainer, mixing bowl, saucepan, whisk, 
frying pan, spatula, baking tray. 
 
Preheat the oven to 200 C with hot air 
function. Keep the beans in the strainer 
and leave them to drain as you continue 
the steps. Cut the sweet potato into thick 
even sticks. 

6 - Shape the mass into 2 evenly 
sized patties with about the same 
circumference as the buns(small 
and large family box forms into 
4 burgers). Place on a plate 
lubricated with a little frying oil. 

2 - Put the sweet potato on a baking tray, 
add the frying oil and salt. Bake in the oven 
for 15 to 20 minutes until tender. 

4 - Make sure the beans are 
well drained. Put the beans in 
a mixing bowl and crush them 
roughly with a fork. Leave some 
beans whole. 

3 - Separate the egg yolk from the white 
and discard the white (large family box 
separates 2 eggs). Cut tomato into thick 
slices, finely chop jalapenos.

5 - Add the burger paste, egg 
yolk and Panko flour. Mix well 
together. Season with salt. 

Vegetarian cheeseburger  *  Rød ku from Thorbjørnrud Ysteri and bbq sauce from Norwegian Wild Fire 

7 - Put 2 tablespoons of frying 
oil in a medium hot frying pan. 
Fry the patties for about 3-4 
minutes on each side until golden 
and hot. 

8 - While frying patties, heat 
buns in the oven for approx. 1-2 
minutes until warm. 

9 - See tips and tricks. Have milk 
in a saucepan, bring it to a boil. 
Add cheese and jalapenos. Heat 
while stirring on low-medium heat 
until the cheese is completely 
melted. 

10 - For serving you need: 
Buns, cheese sauce, tomato, 
burger patty, sweet potato and 
chimichurri. 

11 - Spread some chimichurri on 
both halves of the buns. Place a 
tomato slice on the bottom, place 
the patty on the tomato. Pour the 
cheese sauce over the burger, 
see Tips tricks. Serve the sweet 
potato next to the rest of the 
chimichuria. 

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


	N-Web-Bouillabaise
	N-Web-Kyllingklubber
	N-Web-Vegetarburger
	E-Web-Bouillabaise
	E-Web-Chicken-clubs
	E-Web-Veggieburger

