Risotto

Skalldyrkraft fra Gutta fra Havet, steinbit og asparges
Tore: “Skalldyr + steinbit = sant!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Steinbit
Risottoris
Skalldyrkraft
fra Gutta fra Havet

Tilberedningstid

Løk
Kokkelørens
tomatsaus
Asparges

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Hvis du ikke har en stekepanne som
kan puttes i ovnen, har du risottoen
over i en ildfast form.

- Det finnes tre arter steinbit i Norge; gråsteinbit,
flekksteinbit og blåsteinbit. De har alle det
karakteristiske brede, runde hodet, stor munn
med kraftige tenner, og tykk, seig hud. De to
førstnevnte er gode matfisker og det er den første
vi har brukt til denne retten. Gråsteinbiten er blant
de faste fiskene som bl.a. egner seg godt på grillen.
Tennene skiller den fra andre steinbitarter. Begge
kjevene er utstyrt med sterke kjegleformete fortenner, to rader med store ruglete jeksler på sidene,
og to rekker med lignende jeksler i midten av ganen.
Disse tennene bruker steinbiten til å knuse de harde
ryggskjoldene og skjellene til krepsdyr og bløtdyr
som den før seg på.

Sommelieren Sara anbefaler
- Det er ikke tilfeldig at spanjolene gjerne
nyter en avkjølt tørr sherry til sin skalldyrspaella. Smakene går hånd i hånd og Finosherryens karakteristiske smak og syrlighet
er som en frisk prikk over i’en til denne
intenst smaksrike paella-inspirerte gryten.

Risotto * Skalldyrkraft fra Gutta fra Havet, steinbit og asparges
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 plast til fisken, kniv, stekepanne
og desilitermål.

2 - Varm en stor stekepanne til medium

varme. Fres løk og ris i 2 - 3 minutter under
omrøring til løken blir blank.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft.
Kutt løk i terninger.

3 - Ha på skalldyrkraft, tomatsausen og 2,5

dl vann (liten familiekasse tilsetter totalt 3,5 dl
vann, stor familiekasse tilsetter totalt 5 dl vann).
Gi dette et oppkok mens du rører rundt. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper og sett pannen
i ovnen i 15 minutter.

6 - Til servering trenger du risotto.

4 - Mens pannen er i ovnen, kutt steinbit

i litt store terninger og krydre med salt og
nykvernet sort pepper. Kutt av og kast de
nederste 2 cm av aspargesen. Kutt de så
i skiver.

5 - Når det har gått 15 minutter, ta

pannen ut av ovnen, rør godt rundt.
Fordel steinbit utover, press de litt ned
i risen. Dryss over aspargesbitene.
Bak videre i ovnen i 4 - 5 minutter.

7 - Sett risottoen på bordet og la folk forsyne seg selv.

Ingredienser: Steinbit - Risottoris - Skalldyrkraft fra Gutta fra Havet - Løk - Kokkelørens tomatsaus - Asparges

Casarecce-pasta fra La Piersante
Ostesaus med «Edel blå» fra Gangstad ysteri

Tore: “Blåskimmelost og honningglaserte valnøtter er en superkombo!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Casarecce-pasta
fra La Piersante
Fløtemelk
fra Røros
«Edel blå» fra
Gangstad gårdsysteri
«Høvding Sverre»
fra Orkladal
Tilberedningstid

Artiskokk
Spinat
Kokkelørens
honningglaserte
valnøtter
Rørossmør
med hvitvinseddik

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, melk, sulfitt, hvete og valnøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant,
ta av litt ostesaus i en annen kjele
før du har i blåmuggosten.

- Honningen vi bruker til de glaserte
valnøttene er fra Ulsrudbakken gård.
Ulsrudbakken er en gård på Østre Toten
nær Mjøsas strand. På gården driver Tåle
og kona Irene med produksjon av kjøtt
fra boergeit, birøkt, korn og jordskokk.
Honningen fra Ulsrudbakken gård er en
sommerhonning som er god og mild i
smaken og upasteurisert slik at alle de gode
næringsstoffene er intakte. Tåle og Irene
har omkring 50 bisamfunn, eller bifolk,
som det kalles.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vår kjære sommelier Sara er travelt
opptatt med spennende vinprosjekter og
kommer sterke tilbake med drikketips til
rettene. Vi ønsker henne lykke til så lenge!

Casarecce-pasta fra La Piersante * Ostesaus med «Edel blå» fra Gangstad 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/

1 - Finn frem kniv, skjærebrett,
sil, slikkepott, pastakjele, kjele
og stekepanne.

Sett på vann med en klype salt til
koking av pastaen. Kutt artiskokk i
båter, kutt blåmuggost i terninger,
vask og grovhakk spinat.

4 - Mens pastaen koker, ha 2 ss stekeolje

i en varm stekepanne. Stek artiskokk på
høy varme under omrøring i 2 - 3 minutter
til de blir brunet og sprø i kantene.

7 - Se tips og triks. Ha pasta og blåmuggosteterninger i ostesausen. Sett kjelen på
varmen og kok i 1 minutt under konstant
omrøring med slikkepot.

2 - Ha fløtemelken i en kjele og kok opp

under omrøring. Ha i Høvding Sverre-ost
og smør med eddik og visp dette sammen
på svak varme til du får en glatt ostesaus.
Ta kjelen av varmen.

5 - Ha i spinat og stek i 1 minutt

til den faller sammen. Sett til side.

8 - Til servering trenger du pasta,
spinat og artiskokk, og valnøtter.

3 - Kok pastaen i 6 minutter.

6 - Sil pastaen.

9 - Ha pasta i en dyp skål. Ha artiskokk

og spinat på toppen. Avslutt med å drysse
nøtter over.

Ingredienser: Casarecce-pasta fra La Piersante - Fløtemelk fra Røros - «Edel blå» fra Gangstad gårdsysteri
«Høvding Sverre» fra Orkladal - Artiskokk - Spinat - Kokkelørens honningglaserte valnøtter - Rørossmør med hvitvinseddik

Okse ytrefilet fra Strøm-Larsen
Kokkelørens sesamsaus og bok choy

Tore: “En fyldig og krydret rett med opphav i det kinesiske kjøkken”

Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Okse ytrefilet
fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
sesamsaus

Tilberedningstid

Rødløk
Bok choy
Chili
Ris

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, hvete, sesamfrø, bløtdyr (østers) og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant, ta av
litt kjøtt og grønnsaker til barna før du har
på saus. Chili kan også tilsettes til de som
ønsker det når retten er ferdig.

- Bok choy er en kålvekst som danner en
bladrosett av 8 - 10 grønne blader, med en
lang hvit stilk og hvite bladnerver. Den har
flere navn, og kalles også for Paksoi, Pak choy
og Tai tsai. Choy og tsai betyr ganske enkelt
grønnsak på kinesisk. Utseendet minner om
kinakål og mangold, men den er lengre og
løsere enn kinakål, og skiller seg fra mangold
ved at bladene er helt jevne og runde i
ytterkant. Bok choy har en søt og mild smak.
Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vår kjære sommelier Sara er travelt
opptatt med spennende vinprosjekter og
kommer sterke tilbake med drikketips til
rettene. Vi ønsker henne lykke til så lenge!

Okse ytrefilet fra Strøm-Larsen * Kokkelørens sesamsaus og bok choy
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,
liten kjele, stekepanne og sil.

Skyll risen godt og ha den i en kjele.
Tilsett dobbel mengde vann og en klype
salt. Kok opp på sterk varme uten lokk.
Skru ned varmen, sett på lokk og la småkoke
i ca. 20 minutter til vannet er absorbert.

4 - Varm en stekepanne til den er rykende
varm. Brun kjøttet i 1 minutt på begge
sider. Ha kjøttet over på en tallerken.
Pass på at kjøttet ikke blir stekt for mye.

2 - Ha kjøttet i en sil for å fjerne overflødig

kjøttsaft. Legg så kjøttet i en skål og vend det
inn med 2 ss stekeolje og en klype salt og rør
dette sammen.

5 - Se tips og triks. Ha 2 ss stekeolje i en

varm stekepanne. Stek rødløk under omrøring
i 2 minutter. Ha i bok choy, chili og sesamsaus.
La sausen koke under omrøring til den har begynt
å tykne, ca. 3 - 4 minutter på høy varme.

7 - Til servering trenger du ris og oksekjøttwok.

3 - Kutt rødløk i tynne båter og splitt

bok choy i fire på langs. Finhakk chili.

6 - Ha i kjøttet. Pass på å få med alt av

kjøttkraft. Bland dette inn mens det koker
på høy varme i maks 1 minutt. Dette skal
bare bli varmt. Smak til med salt.

8 - Ha ris på tallerken, ha på oksekjøtt og

grønnsaker. Pass på å få med godt med saus.

Ingredienser: Okse ytrefilet fra Strøm-Larsen - Bok choy - Kokkelørens sesamsaus - Rødløk - Chili - Ris

Risotto

Shellfish stock from Gutta fra Havet, catfish and asparagus
Tore: “Shellfish + catfish = true!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Catfish
Risotto rice
Shellfish stock
from Gutta fra Havet

Time

Onion
Kokkelørens
tomato sauce
Asparagus

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- If you do not have a frying pan that
can withstand the heat from the oven,
pour the risotto into an ovenproof dish
before baking it in the oven.

- Det finnes tre arter steinbit i Norge; gråsteinbit,
flekksteinbit og blåsteinbit. De har alle det
karakteristiske brede, runde hodet, stor munn
med kraftige tenner, og tykk, seig hud. De to
førstnevnte er gode matfisker og det er den første
vi har brukt til denne retten. Gråsteinbiten er blant
de faste fiskene som bl.a. egner seg godt på grillen.
Tennene skiller den fra andre steinbitarter. Begge
kjevene er utstyrt med sterke kjegleformete fortenner, to rader med store ruglete jeksler på sidene,
og to rekker med lignende jeksler i midten av ganen.
Disse tennene bruker steinbiten til å knuse de harde
ryggskjoldene og skjellene til krepsdyr og bløtdyr
som den før seg på.

Sommelieren Sara anbefaler
- Det er ikke tilfeldig at spanjolene gjerne
nyter en avkjølt tørr sherry til sin skalldyrspaella. Smakene går hånd i hånd og Finosherryens karakteristiske smak og syrlighet
er som en frisk prikk over i’en til denne
intenst smaksrike paella-inspirerte gryten.

Risotto * Shellfish stock from Gutta fra Havet, catfish and asparagus
NB. If you have the “big family size”, double all the amounts given in the recipe.
The sizes we offer are: “2 adults”, “small family size” (2 adults and 2 small children) and “big family size” (4 adults).

1 - Find a cutting board, plastic cutting

board for the fish, knife, rying pan and
measuring jug.

2 - Heat up a big frying pan until medium

hot. Fry onion and rice for 2 - 3 minutes
while stirring, until the onion becomes soft.

Preheat the oven to 200oC with hot air.
Chop onion.

3 - Add the shellfish stock, tomato sauce and
2,5 dl water (small family-size adds a total of
3,5 dl water, big famiy-size adds 5 dl water).
Bring to boil while stirring. Season with salt
and freshly ground black pepper, and place
the frying pan into the oven for 15 minutes.

6 - For dining, you need the risotto.

4 - While the pan is in the oven, cut catfish

into even peices. Season with salt and freshly
ground black pepper. Remove the botom
2 cm of the asparagus, then slice them.

5 - When the pan has been in the oven

for 15 minutes, take the pan out and mix
well. Spread catfish over the pan, and
press the fish into the rice. Sprinkle the
asparagus over. Bake in the oven for
4 - 5 more minutes.

7 - Place the risotto on the table,

and let everyone help themselves.

Ingredients: Catfish - Risotto rice - Shellfish stock from Gutta fra Havet - Onion - Kokkelørens tomato sauce - Asparagus

Casarecce pasta from La Piersante
Cheese sauce with «Edel blå» from Gangstad ysteri

Tore: “Blue cheese and honey-glazed walnuts is a super combo!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Casarecce pasta
from La Piersante
Cream-milk
from Røros
«Edel blå» from
Gangstad gårdsysteri
«Høvding Sverre»
from Orkladal
Time

Artichokes
Spinach
Kokkelørens
honey-glazed
walnuts
Røros butter with
white wine vinegar

Difficulty

Contains: Egg, milk, sulphites, wheat and walnuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly dish,
set aside some of the cheese sauce
without the blue cheese.

- Honningen vi bruker til de glaserte
valnøttene er fra Ulsrudbakken gård.
Ulsrudbakken er en gård på Østre Toten
nær Mjøsas strand. På gården driver Tåle
og kona Irene med produksjon av kjøtt
fra boergeit, birøkt, korn og jordskokk.
Honningen fra Ulsrudbakken gård er en
sommerhonning som er god og mild i
smaken og upasteurisert slik at alle de gode
næringsstoffene er intakte. Tåle og Irene
har omkring 50 bisamfunn, eller bifolk,
som det kalles.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vår kjære sommelier Sara er travelt
opptatt med spennende vinprosjekter og
kommer sterke tilbake med drikketips til
rettene. Vi ønsker henne lykke til så lenge!

Casarecce pasta from La Piersante * Cheese sauce with «Edel blå» from Gangstad ysteri
NB. If you have the “big family size”, double all the amounts given in the recipe.
The sizes we offer are: “2 adults”, “small family size” (2 adults and 2 small children) and “big family size” (4 adults).

1 - Find a knife, cutting board, drainer,
spatula, pasta pot, pot and frying pan.

Bring some water with a pinch of salt to
boil for the pasta. Cut artichokes into
wedges, chop blue cheese, and wash
and roughly chop spinach.

4 - While the pasta is boiling, put 2 tbsp.
cooking oil into a warm frying pan. Fry
artichokes on high heat while stirring for
2 - 3 minutes until golden and crispy
around the edges.

7 - See tips and tricks. Add pasta and

cubes of blue cheese into the cheese sauce.
Put the pot back on the heat and boil for
1 minute while constantly stirring with
a spatula.

2 - Put the cream-milk into a pot, and bring

to boil while stirring. Add the Høvding Sverre
cheese and butter with vinegar, and whisk on
low heat until smooth. Remove the pot from
the heat.

5 - Add the spinach, and fry for 1 minute,
until the spinach starts to velt. Set aside.

8 - For dining, you need pasta, spinach
and artichokes, and walnuts.

3 - Boil the pasta for 6 minutes.

6 - Drain the pasta.

9 - Put pasta into a deep plate.

Top with spinach and artichokes.
Finish with sprinkling walnuts over.

Ingredients: Casarecce pasta from La Piersante - Cream-milk from Røros - «Edel blå» from Gangstad gårdsysteri
«Høvding Sverre» from Orkladal - Artichokes - Spinach - Kokkelørens honey-glazed walnuts - Røros butter with white wine vinegar

Beef sirloin from Strøm-Larsen
Kokkelørens sesame sauce and bok choy

Tore: “A rich and spicy dish with origin from the Chinese cousine”

Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Beef sirloin
from Strøm-Larsen
Kokkelørens
sesame sauce

Time

Red onion
Bok choy
Chili
Rice

Difficulty

Contains: Soy, wheat, sesame, molluscs (oysters) and sulphites.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly dish, set aside
some meat and vegetables before adding
the sauce. The chili can be added to those
who want it when dining.

- Bok choy er en kålvekst som danner en
bladrosett av 8 - 10 grønne blader, med en
lang hvit stilk og hvite bladnerver. Den har
flere navn, og kalles også for Paksoi, Pak choy
og Tai tsai. Choy og tsai betyr ganske enkelt
grønnsak på kinesisk. Utseendet minner om
kinakål og mangold, men den er lengre og
løsere enn kinakål, og skiller seg fra mangold
ved at bladene er helt jevne og runde i
ytterkant. Bok choy har en søt og mild smak.
Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vår kjære sommelier Sara er travelt
opptatt med spennende vinprosjekter og
kommer sterke tilbake med drikketips til
rettene. Vi ønsker henne lykke til så lenge!

Beef sirloin from Strøm-Larsen * Kokkelørens sesame sauce and bok choy
NB. If you have the “big family size”, double all the amounts given in the recipe.
The sizes we offer are: “2 adults”, “small family size” (2 adults and 2 small children) and “big family size” (4 adults).

1 - Find a cutting board, knife,

small pot, frying pan and drainer.
Rinse the rice and put it in a pot. Add the
double amount of water and a pinch of salt.
Bring to boil on high heat without a lid.
Turn down the heat, cover with a lid, and
let simmer for about 20 minutes, until the
water has evaporated.

4 - Heat a frying pan until smoking hot.

Fry the meat for 1 minute on both sides.
Place the meat on a plate. Make sure to
not over-cook the meat.

2 - Put the meat in a drainer to remove any

3 - Cut red onion into thin wedges,

5 - See tips and tricks. Put 2 tbsp. cooking oil in a

6 - Add the meat. Make sure to add all of

excess liquid. Then, place the meat in a bowl
and mix with 2 tbsp. cooking oil and a pinch
of salt.

hot frying pan. Fry the red onion while stirring for
2 minutes. Add bok choy, chili and sesame sauce.
Let the sauce simmer while stirring until it starts to
thicken, about 3 - 4 minutes on high heat.

7 - For dining, you need rice and beef wok.

and cut bok choy into four pieces,
lengthwise. Finely chop chili.

the meat-liquid left on the plate. Mix well
while boiling on high heat for maximum
1 minute. It should only be heated up,
not cooked through. Season with salt.

8 - Put rice on a plate, with beef and vegetables
over. Make sure to add enough of the sauce.

Ingredients: Beef sirloin from Strøm-Larsen - Bok choy - Kokkelørens sesame sauce - Red onion - Chili - Rice

