Pannestekt laks

Fennikel- og agurksalat, bakte Svanepoteter og gribiche-majones
Tore: “Gribiche-dressing er en av mine franske favoritter!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Laks
Dill
Kokkelørens
majones
Svanepoteter
Fennikel

Tilberedningstid

Agurk
Sjalottløk
1 egg fra Ek Gård
Kokkelørens
syltelake

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, egg, sennep 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

- Om du har lyst på potetsalat kan
du hakke opp potetene og blande
dem med majonesen.

- Gribiche er en fransk saus basert på
majones der man emulsifiserer hardkokt
eggeplomme og sennep med en nøytral
olje før det tilsettes flere deilige krydderier
og smaksettere som syltet agurk, kapers,
hakket løk osv.

Sommelieren Sara anbefaler
- Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite
grüner veltliner, har friskheten som må til for
å balansere fet fisk og majones. I tillegg spiller
vinens grønne, urteaktige aroma på lag med
agurk og fennikel.

Pannestekt laks * Fennikel- og agurksalat, bakte Svanepoteter og gribiche-majones
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, kjele, skjærebrett,
kniv, to blandebollder og en stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft.
Ha poteter på et stekebrett. Strø over litt
stekeolje, salt og nykvernet sort pepper.
Stek potetene til de blir møre, 15 – 20 min.

2 - Mens potetene er i ovnen, kok egget til

det er hardkokt, i ca. 10 minutter fra vannet
koker. Avkjøl under rennende kaldt vann
(stor familiekasse koker to egg).

4 - Bland sammen fennikel, agurk, dill

og halvparten av sjalottløken med syltelaken.
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

5 - Skrell og kutt egget i terninger og
bland inn i majonesen med resten av
sjalottløken.

7 - Til servering trenger du laks, bakt potet,
fennikelsalat og gribiche-majones.

3 - Mens egget koker, kutt fennikel i

tynne strimler, og agurk i tynne skiver.
Dill grovhakkes og sjalottløk finhakkes.

6 - Stek laksen i en varm panne med litt

stekeolje i ca. 3 - 4 minutter på hver side.
Krydre med salt og nykvernet sort pepper.

8 - Ha først godt med salat i bunn, legg
laksen oppå. Fordel gribiche-majones
rundt og server potetene ved siden av.

Ingredienser: Laks - Dill - Kokkelørens majones - Svanepoteter - Fennikel - Agurk - Sjalottløk - Egg fra Ek Gård - Kokkelørens syltelake

Kyllinglår fra Gårdsand
Indisk butter-saus og ristede kikerter

Tore: “En supersmakfull og saftig kyllingrett!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kokkelørens
tandoriyoghurt
Spinat
Mandelpotet

Kyllinglår
fra Gårdsand
Kokkelørens
butter-saus
Kikerter

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, sennep 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

- Spinaten kan fint serveres rå som en salat.

- «Butter chicken» er en populær restaurantrett i India. Oppskriften ble opprinnelig
utviklet av restauranter i India for å bli kvitt
rester fra tandoori-kyllingretter. Tomat og
smør gir denne sausen en rik smak og en
kremet konsistens.

Sommelieren Sara anbefaler
- Det kan være vrient å kombinere drikke
med sterkt krydret mat. Mat og drikk bør
ha lik smaksintensitet for ikke å overdøve
hverandres nyanser. Hvitvinsdruen
Gewurztraminer gir krydrede, spennende
og ganske intenst parfymerte viner, de
minner rett og slett litt om indisk, intenst
krydret mat. Kombinasjonen er fargerik og
veldig spennende. Både Chile og Frankrike
(Alsace) er eksperter på druen. Ønsker du
alkoholfritt er «Mango lassi» en innertier;
smoothie laget på mango, yoghurt naturelle
og kardemomme.

Kyllinglår fra Gårdsand * Indisk butter-saus og ristede kikerter
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 ildfast form, skjærebrett, kniv,
sil, blandebolle og stekepanne.

2 - Ha kikertene i en sil og skyll i kaldt

3 - Kutt potet i terninger som er

vann. La dem deretter renne godt av i silen.

ca. like store som en kikert.

Forvarm ovnen til 190oC med varmluft. Legg
kyllinglårene i en ildfast form, krydre med
salt og pepper og bak i ovnen i 20 minutter.
Ha på butter-saus og bland godt. Bak videre
i ovnen i 15 - 20 minutter.

4 - Ha de avrente kikertene i en
bolle. Ha på tandoriyoghurten
og bland godt sammen.

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm

panne. Stek potetterningene i
et par minutter under omrøring
til de er blitt gylne og nesten
gjennomstekt.

8 - Når kyllingen begynner å bli ferdigstekt, bland inn spinaten i kikertene
og stek til den har falt sammen.

6 - Tilsett kikerter og all tandori-

yoghurten i den varme stekepannen.
Stek dette under omrøring i ca. 5 minutter
til krydderet klistrer seg på kikertene og
potetterningene. Smak til med salt.

9 - Til servering trenger du kyllinglår
og stekte kikerter med spinat.

7 - Skyll og grovhakk spinat.

10 - Legg et kyllinglår på tallerken,

legg kikertsalaten ved siden og øs sausen
over kyllingen.

Ingredienser: Kyllinglår fra Gårdsand - Kokkelørens butter-saus - Kikerter - Kokkelørens tandoriyoghurt - Spinat - Mandelpotet

Svin indrefilet fra Prima Jæren

Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
Tore: “Choronsaus er en av mine personlige favorittsauser”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Svin indrefilet
fra Prima Jæren
Gulrot
Pastinakk
Linser
Rørossmør
Fløte
Eple
Tilberedningstid

Ruccola
1 egg
fra Ek gård
Kokkelørens
choronbase
Kokkelørens
hasselnøttvinagrette

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, melk, hasselnøtt 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

- Bruk stoppeklokken på mobilen når du
koker inn fløte for at det skal bli riktig.

- Midsummer Hot Sauce er Norges
første, og en av verdens beste
fermenterte hot-sauces. Vi bruker den
i choronesausen. Sausen produseres
på Den lille sausefabrikken ved
Badedammen i Stavanger. Gode
råvarer, balanse, kompleksitet og
lagring på tretønner er noe av det som
kjennetegner Midsummer Hot Sauce.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Til denne retten trenger vi dels litt syre i
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og
jordlig preg som plukker opp den fantastiske
smaken av rotgrønnsakene. Sangiovese-druen
er en mester på å snakke med tomat og urter,
i tillegg er den en saftig og fruktig drue som
ikke blir altfor tung til indrefileten. Se gjerne
etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem i
Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Svin indrefilet fra Prima Jæren * Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
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,

2 - Mens grønnsakene er i

ildfast form, stekebrett, stekepanne,
liten kjele, skjærebrett av plast til
kjøttet, blandebolle og visp.
Forvarm ovnen til 180oC. Del gulrot og
pastinakk i to på midten og deretter i
halvmåner. Vend inn med 2 ss stekeolje,
krydre med salt og pepper og bak i
ovnen i 15 minutter til de er møre.

5 - Pisk inn smøret i den varme

fløten, 5 – 6 terninger av gangen,
til alt smøret er blandet inn fløten.

9 - Ha 2 ss stekeolje i en varm

stekepanne. Stek linser og
rotgrønnsaker i 1 minutt, tilsett
eple og hasselnøttdressing, og
vend godt sammen. Smak til med
salt og dryss ruccola på toppen.

ovnen, kutt smør i terninger og
la stå ute til temperering. Skill
eggeplommen fra hviten, og ha
eggplommen (stor familiekasse
skiller to egg) i en liten skål.
Kast eggehviten.

6 - Når alt smøret er vispet inn,

3 - Ha 1 ss stekeolje i en varm

stekepanne. Brun svinefilet kjapt
på alle sider, dette bør ikke ta
mer enn ett minutt totalt. Krydre
med salt og nykvernet sort
pepper. Bak i ovnen sammen med
grønnsakene i 12 – 15 minutter,
til kjernetemperaturen er 60oC.

sett kjelen på platen igjen og varm
opp under omrøring til rett under
kokepunktet. Ta av varmen og pisk inn
eggeplommen under kraftig omrøring i
ca. 30 sekunder til sausen tykner. Tilsett
choronbasen og visp godt inn. Smak til
med salt. Sett sausen til side.

10 - Kutt svinefileten i skiver.

7 - Når svinet er ferdig bakt

ta det ut av ovnen og dekk
med aluminiumsfolie. La det
stå og hvile mens du fortsetter
på neste steg.

11 - Til servering trenger du lun
linse- og rotfruktsalat, svinefilet
og choronsaus.

4 - Se tips og triks. Mens

kjøttet er i ovnen, ha fløte i en
liten kjele og la det fosskoke
i 60 sekunder på høy varme
mens du visper kontinuerlig.
Ta deretter kjelen av varmen.

8 - Kutt eple i terninger,

grovhakk ruccola og sil linser.

12 - Legg salat på ene siden av

tallerken. Legg skiver av svinefilet på
andre siden. Ha godt med saus
over svinet.

Ingredienser: Svin indrefilet fra Prima Jæren - Gulrot - Pastinakk - Linser - Rørossmør - Fløte - 1 egg fra Ek gård
Kokkelørens choronbase - Eple - Ruccola - Kokkelørens hasselnøttvinagrette

Pan-fried salmon

Fennel and cucumber salad, baked potatoes and gribiche mayonnaise
Tore: “Gribiche dressing is one of my French favourites!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Salmon
Dill
Kokkelørens
mayonnaise
Potatoes
Fennel

Time

Cucumber
Shallots
1 egg from Ek Gård
Kokkelørens
pickling liquid

Difficulty

Contains: Fish, egg, mustard 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

- If you want a potato salad instead,
you can chop up the potatoes and mix
them with the mayonnaise.

- Gribiche er en fransk saus basert på
majones der man emulsifiserer hardkokt
eggeplomme og sennep med en nøytral
olje før det tilsettes flere deilige krydderier
og smaksettere som syltet agurk, kapers,
hakket løk osv.

Sommelieren Sara anbefaler
- Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite
grüner veltliner, har friskheten som må til for
å balansere fet fisk og majones. I tillegg spiller
vinens grønne, urteaktige aroma på lag med
agurk og fennikel.

Pan-fried salmon * Fennel and cucumber salad, baked potatoes and gribiche mayonnaise
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 baking tray, pot, cuttingboard,

knife, two mixing bowls and one frying pan.
Preheat the oven to 200oC with hot air.
Put potatoes on a baking tray. Sprinkle over
some cooking oil, salt and freshly ground
black pepper. Bake until the potatoes
become tender, about 15 - 20 minutes.

4 - Mix the fennel, cucumber, dill and half of
the shallots with the pickling liquid. Season
with salt and freshly ground black pepper.

2 - While the potatoes are in the oven, boil

3 - While the egg is boiling, thinly slice

5 - Peel and chop the egg, and mix into

6 - Fry the salmon in a hot frying pan with

the egg until hard-boiled, about 10 minutes
from the water starts to boil. Cool under
running cold water (the big family-size boils
two eggs).

the mayonnaise with the rest of the shallots.

7 - For dining, you need salmon, baked potatoes,
fennel salad and gribiche mayonnaise.

fennel and cucumber. Roughly chop dill
and finely chop shallots.

some cooking oil, for about 3 - 4 minutes
on both sides. Season with salt and freshly
ground black pepper.

8 - First, put a good amount of salad on

the bottom of a plate, and place the salmon
on top. Spread mayonnaise around, and
serve the potatoes on the side.

Ingredients: Salmon - Dill - Kokkelørens mayonnaise - Potatoes - Fennel - Cucumber - Shallots - Egg from Ek Gård - Kokkelørens pickling liquid

Chicken thigh from Gårdsand
Indian butter sauce and roasted chickpeas
Tore: “A tasty and rich chicken dish!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Kokkelørens
tandori yogurt
Spinach
Almond potatoes

Chicken thigh
fromfra Gårdsand
Kokkelørens
butter sauce
Chickpeas

Time

Difficulty

Contains: Milk, mustard 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

- The spinach can be served raw on the
side as a salad.

- «Butter chicken» er en populær restaurantrett i India. Oppskriften ble opprinnelig
utviklet av restauranter i India for å bli kvitt
rester fra tandoori-kyllingretter. Tomat og
smør gir denne sausen en rik smak og en
kremet konsistens.

Sommelieren Sara anbefaler
- Det kan være vrient å kombinere drikke
med sterkt krydret mat. Mat og drikk bør
ha lik smaksintensitet for ikke å overdøve
hverandres nyanser. Hvitvinsdruen
Gewurztraminer gir krydrede, spennende
og ganske intenst parfymerte viner, de
minner rett og slett litt om indisk, intenst
krydret mat. Kombinasjonen er fargerik og
veldig spennende. Både Chile og Frankrike
(Alsace) er eksperter på druen. Ønsker du
alkoholfritt er «Mango lassi» en innertier;
smoothie laget på mango, yoghurt naturelle
og kardemomme.

Chicken thigh from Gårdsand * Indian butter sauce and roasted chickpeas
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 an ovenproof dish, cuttig board, knife,
drainer, mixing bowl and frying pan.

2 - Put the chickpeas in a drainer and rinse

in cold water. Leave them to drain afterwards.

3 - Chop potatoes into even pieces,
about the same size as a chickpea.

Preheat the oven to 190oC with hot air. Place the
chicken into an ovenproof dish, and season with
salt and pepper. Bake in the oven for 20 minutes.
Add the butter sauce and mix well. Bake in the
oven for 15 - 20 more minutes.

4 - Put the drained chickpeas

into a bowl. Add tondori yogurt
and mix well.

5 - Put 2 tbsp. cooking oil in a
hot frying pan. Fry the potato
for a couple of minutes while
stirring, until golden and
almost cooked through.

8 - When the chicken starts to be cooked

through, mix the spinach into the chickpeas,
and fry until it starts to velt.

6 - Add chickpeas and all of the tandori

yogurt into the hot pan. Fry while stirring
for about 5 minutes until the spice starts
to stick to the chickpeas and potatoes.
Season with salt.

9 - For dining, you need chicken thighs
and fried chickpeas with spinach.

7 - Rinse and chop spinach.

10 - Place one chicken thigh on a plate,
with the chickpea salad on the side.
Pour the sauce over the chicken.

Ingredients: Chicken thigh from Gårdsand - Kokkelørens butter sauce - Chickpeas - Kokkelørens tandori yogurt - Spinach - Almond potatoes

Pork tenderloin from Prima Jæren
Lentil and root vegetable salad with choron sauce
Tore: “Choron sauce is one of my personal favourite sauces”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Pork tenderloin
from Prima Jæren
Carrots
Parsnips
Lentils
Røros butter
Cream
Apple
Time

Ruccola
1 egg
from Ek gård
Kokkelørens
choron base
Kokkelørens
hazelnut vinaigrette

Difficulty

Contains: Egg, milk, hazelnuts 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

- Use the stop watch on your phone
while reducing the cream.

- Midsummer Hot Sauce er Norges
første, og en av verdens beste
fermenterte hot-sauces. Vi bruker den
i choronesausen. Sausen produseres
på Den lille sausefabrikken ved
Badedammen i Stavanger. Gode
råvarer, balanse, kompleksitet og
lagring på tretønner er noe av det som
kjennetegner Midsummer Hot Sauce.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Til denne retten trenger vi dels litt syre i
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og
jordlig preg som plukker opp den fantastiske
smaken av rotgrønnsakene. Sangiovese-druen
er en mester på å snakke med tomat og urter,
i tillegg er den en saftig og fruktig drue som
ikke blir altfor tung til indrefileten. Se gjerne
etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem i
Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Pork tenderloin from Prima Jæren * Lentil and root vegetable salad with choron sauce
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,

ovenproof dish, baking tray, frying pan
small pot, plastic cuttingboard for the
meat, mixing bowl and whisk.
Preheat the oven to 180oC. Cut the
carrots and parsnips in two down the
middle, then into half moon-shaped
slices. Mix with 2 tbsp. cooking oil, and
season with salt and pepper. Bake in
the oven for 15 minutes, until tender.

5 - Whisk the butter into the
hot cream, 5 - 6 cubes at a
time, until all of the butter is
mixed into the cream.

9 - Put 2 tbsp. cooking oil into

a hot frying pan. Fry lentils and
root vegetables for 1 minute, add
apple and hazelnut dressing, and
mix well. Season with salt, and
sprinkle ruccola over ther top.

2 - While the vegetables are

in the oven, chop butter into
cubes and set aside in room
temperature. Seperate the yolk
from the egg whites, and put
the egg yolk into a small bowl
(the big family-size seperates
two eggs). Throw away the
egg white.

6 - When all of the butter is whisked in,

3 - Put 1 tbsp. cooking oil in a

hot frying pan. Fry the pork filet
quickly on all sides, this should
not take more than 1 minute in
total. Season with salt and freshly
ground black pepper. Bake in
the oven with the vegetables
for 12 - 15 minutes, until a
core temperature of 60oC.

put the pot back on the heat, and heat
up until just below the boiling point.
Remove from the heat and heavily whisk
in the egg yolk for about 30 seconds,
until the sauce starts to thicken. Add the
choron base and mix well. Season with
salt, and set the sauce aside for dining.

10 - Slice the pork.

7 - When the pork is finished

baking, remove from the oven
and cover with aluminum foil.
Let the meat rest while doing
the next step.

11 - For dining, you need lentil and
root vegetable salad, pork and
choron sauce.

4 - See tips and tricks. While

the meat is in the oven, put
cream into a small pot and let
boil a lot for 60 seconds on
high heat while stirring. Then,
remove the pot from the heat.

8 - Chop apple, roughly chop
ruccola, and drain the lentils.

12 - Place some salad on the one

side of the plate, and sliced pork on
the other. Pour sauce over the meat.

Ingredients: Pork tenderloin from Prima Jæren - Carrots - Parsnips - Lentils - Røros butter - Cream - 1 egg from Ek gård
Kokkelørens choron base - Apple - Ruccola - Kokkelørens hazelnut vinaigrette

