
Risotto  
Kremost fra Grindal Ysteri og varmrøkt laks fra King Mikals 
Tore: “Myk kremost, varmrøkt laks og gressløk i skjønn harmoni”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Varmrøkt laks 
   fra King Mikals 
Risottoris
Kyllingkraft 
   fra Gårdsand 
Kremost fra 
   Grindal Ysteri

Sjalottløk
Kokkelørens 
   gressløkolje
Rørossmør
Mais
Hvitvinseddik

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Hvis du ønsker en varmere temperatur 
på laksen kan den varmes et par 
minutter i ovnen på 180oC.

Visste du at...
- King Mikals Laks AS ble etablert i april 2000 
og er et familieeid røykeri som produserer røykt 
og gravet laks av svært høy kvalitet. King Mikal 
Laks er etter Kokkelørens mening den beste 
produsenten av sitt slag i landet og har vunnet 
Gull i varmrøykt og sølv i kaldrøykt i NM, 
Aqua Nor.

Inneholder: Selleri, sennep, melk, sulfitt, og fisk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Rim på ruten og minus på gradestokken 
betyr ikke at man må drikke rødvin. Det aller 
viktigste er jo at drikken passer til maten, 
og til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Jeg anbefaler weissbier eller 
blonde – to øltyper som er friske og leskende, 
men samtidig har nok smak og fylde til å 
matche både kremet og røkt.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, to kjeler, sil, 
øse og slikkepott. 

Bryt den varmrøkt laksen opp i flak med 
hendene og la den ligge i romtemperatur.

2 - Ha kyllingkraften og 5 dl vann i en 
kjele (liten familiekasse tilsetter 7,5 dl vann, 
stor familiekasse tilsetter totalt 10 dl vann). 
Gi dette et oppkok.

3 - Finkutt sjalottløk. Sil av maisen.

4 - Ha 1 ss stekeolje i en varm 
kjele. Stek maisen på høy varme 
i ca. 2 minutter til den har fått 
litt stekefarge. Ha den deretter 
over på en tallerken.

5 - I samme kjele, ha i 1 ss 
stekeolje og risottorisen. Stek 
dette under omrøring i ca. 
1 minutt. Ha i sjalottløken 
og stek videre til den har blitt 
blank, ca. 1 minutt.

6 - Ha på hvitvinseddiken og halv-
parten av kyllingkraften. Kok dette 
på medium varme i ca. 8 minutter. 
Ha på resten av kraften og kok videre. 
Rør med jevne mellomrom med en 
slikkepott. Total koketid på risottoen 
er 20 minutter.

7 - Etter 20 minutter koking 
skal risottorisen ha absorbert 
mye av kraften, men fortsatt 
være saftig og ikke for 
kompakt.

8 - Tilsett kremost, smør og halvparten av 
den stekte maisen i risottoen. Rør dette godt 
sammen og smak til med salt og nykvernet 
sort pepper. 

9 - Til servering trenger du risotto, 
gressløkolje, varmrøkt laks og resten 
av den stekte maisen. 

10 - Ha risotto på en flat tallerken. Strø over 
stekt mais. Fordel den røkte laksen pent utover. 
Dryss gressløkoljen utover.

Ingredienser: Varmrøkt laks fra King Mikals - Risottoris - Kyllingkraft fra Gårdsand - Kremost fra Grindal Ysteri
Sjalottløk - Kokkelørens gressløkolje - Rørossmør - Mais - Hvitvinseddik

Risotto  *  Kremost fra Grindal Ysteri og varmrøkt laks fra King Mikals 

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Miso- og honningglaserte kyllingklubber 
Pak choi og udon-nudler
Tore: “Miso har en fantastisk rik og dyp smak 
som går veldig godt til kylling!”

Kyllingklubber 
   fra Stange
Miso- og 
   honningsaus
Udon-nudler

Pak choi
Vårløk
Chili
Sukkererter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant,  
ha chili på toppen til slutt i stedet for 
i stekepannen.

Visste du at...
- 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. Kome-miso, hvor hovedingrediensene er 
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest 
utbredte typen miso, og er den mest brukte 
varianten i store deler av Japan. Den er lett 
tilgjengelig over hele Japan, og er også den 
typen man hovedsakelig ser tilgjengelig utenfor 
Japan. Det er denne misotypen som får sette sitt 
preg på kyllingretten denne uken.

Inneholder: Soya, hvete og sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, kjele, 
stekepanne, sil og ildfast form. 

Forvarm ovnen til 180oC med varmluft.
Sett på vann til koking av nudler. 

4 - Ha nudlene i det kokende 
vannet i 13 minutter.

2 - Ha kyllingklubber i en ildfast form. 
Ha på 2 ss stekeolje og en liten klype salt. 
Vend godt sammen og bak i ovnen i 
ca. 25 - 30 minutter til de er gjennomstekt.

6 - Når kyllingen er gjennomstekt,
ta ut formen, hell på miso- og 
honningsausen og vend den 
sammen med kyllingen. Sett formen 
med kyllingen tilbake i ovnen i 
2 minutter. 

7 - Ta kyllingen ut av ovnen. 
Ha nudlene i den ildfaste formen 
og vend de godt inn i sausen. 

8 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek pak choi under omrøring i ca. 2 minutter, 
se tips og triks. Ha i sukkererter, vårløk 
og chili og stek videre under omrøring 
i ca. 1 minutt. Smak til med salt. 

3 - Kutt pak choi i fire båter på langs,
kutt vårløk og sukkerert i tynne strimler 
og finhakk chili.

5 - Sil nudlene, ha de tilbake i 
kjelen og rør inn 2 ss stekeolje. 

9 - Til servering trenger du kyllingklubber, 
nudler og grønnsaker.

10 - Ha nudler i en dyp skål, legg på 
kyllingklubber og avslutt med grønnsaker 
på toppen.

Ingredienser: Kyllingklubber fra Stange - Miso- og honningsaus - Udon-nudler - Pak choi - Vårløk - Chili - Sukkererter

Miso- og honningglaserte kyllingklubber  *  Pak choi og udon-nudler

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Crispy svinenakke fra Prima Jæren
Kokkelørens kaperssmør og ertepuré
Tore: “En rett inspirert av Østerrikes verdensberømte schnitzel”

Svinenakke 
  fra Prima Jæren
Brødkrumme
Mel 
Egg fra 
   Ek gård
Erter

Kokkelørens
   kaperssmør
Rørossmør
Rørosmelk
Sitron
Poteter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Søtlig smak i både svin og ertepuré, 
i kombinasjon med salt kaperssmør, er et 
skikkelig smaks-kick! Dette er comfortfood 
på sitt beste, og en iskald, lys øl vil smake 
himmelsk til. Ønsker du en mer «lokal» 
drikk fra der retten har sine røtter, er 
østerisk hvitvin en super match. Gjerne på 
Gruner Veltliner-druen, som er kjent for 
sin høye friskhet og en spennende, 
spicy ettersmak.

Tips og triks 
- Dette er en typisk rett hvor «alt passer til», 
prøv en coleslaw, syltet agurk eller f.eks 
en tomatsalat.

Visste du at...
- «Wiener schnitzel» er en viktig del av mat-
kulturen i Wien. Den er laget av kalvekjøtt, 
tradisjonelt servert med en sitronskive og 
enten potetsalat eller potet med persille 
og smør. Betegnelsen «Wiener schnitzel» er 
beskyttet for Østerrike og Tyskland og kan kun 
bli tilberedt av kalvekjøtt for å kunne ha den 
benevnelsen, dersom annet kjøtt blir anvendt 
må dette spesifiseres.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Hvete, egg, melk, rug, bygg og fisk. Kan inneholde spor av sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, ildfast form, 
to små kjeler, blandebolle, tre store tallerkner 
og stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft. 
Kutt potetene i to. Del sitron i to og fjern 
eventuelle steiner. 

5 - Ha erter, melk og smør i en kjele
og gi det et oppkok. Ta ertene av 
varmen og miks med en stavmixer. 
Smak til med salt.

6 - Stek schnitzelen på medium varme 
i godt med stekeolje. Tiden kan variere litt, 
men ca. 4 - 5 minutter på hver side. 

7 - Til servering trenger du 
schnitzelen, ertepureen, potetene, 
kaperssmør og sitron.

8 - Legg schnitzelen på tallerkenen, ha en 
god skje med ertepuré ved siden av. Ha kapers-
smøret oppå schnitzelen. Legg poteter og sitron 
ved siden av. 

2 - Ha potetene i en ildfast form, vend inn 
med stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. 
Stek i ca. 20 minutter

3 - Mens potetene er i ovnen, legg 
kjøttstykkene på en fjøl og bank dem godt 
med en kjøtthammer eller med bunnen av en 
liten kjele, de burde bli ca. halvert i tykkelsen. 
Krydre med salt og nykvernet sort pepper.

4 - Kakk egget oppi en blandebolle og visp det 
skikkelig godt sammen. Ha brødkrumme på en stor 
tallerken og mel på en annen tallerken. Vend kjøttet 
først godt inn med mel på begge sider, dypp så i egg 
så det dekker hele kjøttstykket. Vend det deretter inn 
i brødkrummen på begge sider. Bruk en gaffel når du 
gjør dette. Bruk opp alt av egg og brødkrumme.

Ingredienser: Svinenakke fra Prima Jæren - Brødkrumme - Mel - Egg fra Ek gård - Erter
Kokkelørens kaperssmør - Rørossmør - Rørosmelk - Sitron - Poteter

Crispy svinenakke fra Prima Jæren  *  Kokkelørens kaperssmør og ertepuré

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/



Risotto  
Cream cheese Grindal Ysteri and hot-smoked salmon from King Mikals 
Tore: “Soft cream cheese, smoked salmon 
and chives in beautiful harmony!”

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Hot-smoked salmon 
   from King Mikals 
Risotto rice
Chicken stock 
   from Gårdsand 
Cream cheese from 
   Grindal Ysteri

Shallots
Kokkelørens 
   chive oil
Røros butter
Corn
White wine 
   vinegar

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you want to warm up the salmon, 
you can heat ut up for a couple of 
minutes in the oven on 180oC.

Visste du at...
- King Mikals Laks AS ble etablert i april 2000 
og er et familieeid røykeri som produserer røykt 
og gravet laks av svært høy kvalitet. King Mikal 
Laks er etter Kokkelørens mening den beste 
produsenten av sitt slag i landet og har vunnet 
Gull i varmrøykt og sølv i kaldrøykt i NM, 
Aqua Nor.

Contains: Celery, mustard, milk, sulphites, and fish. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Rim på ruten og minus på gradestokken 
betyr ikke at man må drikke rødvin. Det aller 
viktigste er jo at drikken passer til maten, 
og til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Jeg anbefaler weissbier eller 
blonde – to øltyper som er friske og leskende, 
men samtidig har nok smak og fylde til å 
matche både kremet og røkt.



1 - Find a cutting board, knife, two pots, 
drainer, ladle and spatula. 

Flake the salmon with your hands, and set 
aside in room temperature. 

2 - Put the chicken stock and 5 dl water 
in a pot ("small family-size" adds 7,5 dl 
water, "big family-size" adds a total of 10 dl 
water). Bring this to boil. 

3 - Finely chop shallots. Drain the corn. 

4 - Put 1 tbsp. cooking oil in a 
hot pot. Fry the corn on high 
heat for about 2 minutes, until 
golden. Then, place on a plate 
and set aside. 

5 - In the same pot, put 
1 tbsp. cooking oil and the 
risotto rice. Fry while stirring 
for about 1 minute. Add 
the shallots and fry until the 
onion becomes soft, about 
1 minute. 

6 - Add the white wine vinegar and 
half of the chicken stock. Let this 
simmer on medium heat for about 
8 minutes. Add the rest of the stock, 
and let simmer. Use a spatula to stir 
regularly. The total cooking time 
should be about 20 minutes. 

7 - After boiling for 20 
minutes, the rice should have 
absorbed a lot of the stock, 
but it should still be moist 
and not to dense. 

8 - Add the cream cheese, butter and half 
of the fried corn into the risotto. Mix well 
and season with salt and freshly ground 
black pepper. 

9 - For dining, you need risotto, 
chive oil, hot-smoked salmon and the 
rest of the fried corn. 

10 - Put risotto on a flat plate. Sprinkle corn 
over. Spread the smoked salmon evenly over 
the dish, and sprinkle chive oil on top. 

Ingredients: Hot-smoked salmon from King Mikals - Risotto rice - Chicken stock from Gårdsand - Cream cheese from Grindal Ysteri
Shallots - Kokkelørens chive oil - Røros butter - Corn - White wine vinegar

Risotto  *  Cream cheese from Grindal Ysteri and hot-smoked salmon from King Mikals 

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).



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Miso and honey glazed chicken clubs 
Pak choi and udon noodles
Tore: “Miso has some fantastic rich and deep flavours
that work perfectly with chicken!”

Chicken clubs 
   from Stange
Miso and
   honey sauce
Udon noodles

Pak choi
Spring onions
Chili
Snap peas

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child friendly dish, sprinkle 
chili over the top before serving the 
dish, instead of adding them into the 
frying pan. 

Visste du at...
- 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. Kome-miso, hvor hovedingrediensene er 
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest 
utbredte typen miso, og er den mest brukte 
varianten i store deler av Japan. Den er lett 
tilgjengelig over hele Japan, og er også den 
typen man hovedsakelig ser tilgjengelig utenfor 
Japan. Det er denne misotypen som får sette sitt 
preg på kyllingretten denne uken.

Contains: Soy, wheat and sesame. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

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



1 - Find a knife, cutting board, pot, 
frying pan, drainer and ovenproof dish. 

Preheat the oven to 180oC with hot air.
Bring some water to boil for the noodles. 

4 - Put the noodles into the 
boiling water for 13 minutes. 

2 - Put chicken clubs into an ovenproof dish. 
Add 2 tbsp. cooking oil and a pinch of salt. 
Mix well, and bake in the oven for about 
25 - 30 minutes, until cooked through. 

6 - When the chicken is cooked 
through, remove the dish from the 
oven. Pour the miso and honey 
sauce over the chicken, and mix 
well. Place the dish with the chicken  
back into the oven for 2 minutes. 

7 - Remove the chicken from the 
oven. Put the noodles into the dish 
with the chicken, and mix them 
into the sauce. 

8 - Put 2 tbsp. cooking oil in a hot frying 
pan. Fry pak choi while stirring for about 
2 minutes, see tips and tricks. Add snap peas, 
spring onions and chili. Fry for 1 more minute 
while stirring. Season with salt. 

3 - Cut pak choi into four, lengthwise 
through the core. Thinly slice spring 
onions and snap peas. Finely chop chili. 

5 - Drain the noodles, put 
them back into the pot and 
mix in 2 tbsp. cooking oil. 

9 - For dining, you need chicken clubs, 
noodles and vegetables. 

10 - Put noodles into a deep plate, with the 
chicken over. Finish with the vegetables on top. 

Ingredients: Chicken clubs from Stange - Miso and honey sauce - Udon noodles - Pak choi - Spring onions - Chili - Snap peas

Miso and honey glazed chicken clubs  *  Pak choi and udon noodles

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).



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Crispy pork neck from Prima Jæren
Kokkelørens capers butter and pea puré
Tore: “A dish inspired by the world-famous Austrian schnitzel”

Pork neck 
  from Prima Jæren
Breadcrumbs
Flour 
Egg from 
   Ek gård
Peas

Kokkelørens
   capers butter
Røros butter
Røros milk
Lemon
Potatoes

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Søtlig smak i både svin og ertepuré, 
i kombinasjon med salt kaperssmør, er et 
skikkelig smaks-kick! Dette er comfortfood 
på sitt beste, og en iskald, lys øl vil smake 
himmelsk til. Ønsker du en mer «lokal» 
drikk fra der retten har sine røtter, er 
østerisk hvitvin en super match. Gjerne på 
Gruner Veltliner-druen, som er kjent for 
sin høye friskhet og en spennende, 
spicy ettersmak.

Visste du at...
- «Wiener schnitzel» er en viktig del av mat-
kulturen i Wien. Den er laget av kalvekjøtt, 
tradisjonelt servert med en sitronskive og 
enten potetsalat eller potet med persille 
og smør. Betegnelsen «Wiener schnitzel» er 
beskyttet for Østerrike og Tyskland og kan kun 
bli tilberedt av kalvekjøtt for å kunne ha den 
benevnelsen, dersom annet kjøtt blir anvendt 
må dette spesifiseres.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Contains: Wheat, egg, milk, rye, barley and fish. May contain traces of sesame. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Tips and tricks 
- This is a dish that works with «everything» 
on the side. Try a coleslaw, pickles or 
tomato salad. 



1 - Find a cutting board, knife, ovenproof 
dish, two small pots, mixing bowl, three big 
plates and frying pan. 

Preheat the oven to 200oC with hot air. 
Halve the potatoes. Cut lemon in half and 
remove any stones. 

5 - Put peas, milk and butter into a 
pot and bring to boil. Remove the 
peas from the heat and make a puré 
with a hand blender. Season with salt. 

6 - Fry the schnitzels on medium heat in 
cooking oil. The time may vary slightly, 
but for about 4 - 5 minutes on each side. 

7 - For dining, you need schnitzel, pea 
puré, potatoes, capers butter and lemon. 

8 - Place the schnitzel on a plate, 
with a spoonful of pea puré next to it. 
Pour the capers butter over the schnitzel. 
Serve potatoes and lemon on the side. 

2 - Put the potatoes into an ovenproof dish. 
Turn in some cooking oil, salt and freshly 
ground black pepper. Bake in the oven for 
about 20 minutes. 

3 - While the potatoes are baking, place the 
meat on a cutting board and beat them with 
a meat hammer or the bottom of a small pot. 
The thickness should be halved. Season with 
salt and freshly ground black pepper. 

4 - Crack the egg into a mixing bowl and whisk well. 
Put bread crumbs onto a big plate, and flour onto 
another plate. First, turn the meat in flour on both 
sides, then dip it into the eggs, until the entire meat is 
covered. Then, turn the meat into the breadcrumbs on 
both sides. Use a fork to do this. Use all of the egg 
and breadcrumbs. 

Ingredients: Pork neck from Prima Jæren - Breadcrumbs - Flour - Egg from Ek gård - Peas
Kokkelørens capers butter - Røros butter - Røros milk - Lemon - Potatoes

Crispy pork neck from Prima Jæren  *  Kokkelørens capers butter and pea puré

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).


