Ovnsbakt laks

Hurtigsyltet agurksalat, saltbakte Solørpoteter og Sandefjordsmør
Tore: “En klassiker det ikke er verdt å tukle med!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Laksefilet
Kokkelørens
syltelake
Persille
Agurk

Tilberedningstid

Solørpoteter
Rørosfløte
Kokkelørens
sitronsmør

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk 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 gjerne stoppeklokken på mobilen
når du skal redusere fløten.

- Det hevdes at Sandefjordsmør har sin
opprinnelse fra Otto Fredrik Borchgrevink,
hotelldirektør for Park hotell i Sandefjord
fra 1959. Han ble inspirert under studietiden
i Frankrike av de kjente franske smørsausene.
Han forenklet dem ved å fjerne noen ingredienser og dermed ble Sandefjordsmøret til.

Sommelieren Sara anbefaler

- Dersom du ikke har stavmikser, tilsett
smøret 1 ss av gangen mens du pisker med
en visp. Tilsett mer smør med en gang det
forrige er rørt inn.
- For en annerledes vri på denne
tradisjonelle retten; knus de bakte
potetene lett med en gaffel, kutt agurk
i terninger og bland med potetene og
vend syltelaken inn. Laksen kan også
legges på grillen.

- Denne ukens rett oser av friske smaker.
En lett rett som strutter sommerlig smak.
En hvitvinsdrue som vil klare å matche denne
retten er chardonnay. Den finnes i utallige
varianter, fra de lyse og lette til de smørgule
og fete. Du kan enten gå for en allroundchardonnay, eller unne deg én spesifikk
variant som er skreddersydd til maten.
Til denne retten vil en klassisk Chablis
smake nydelig!

Ovnsbakt laks * Hurtigsyltet agurksalat, saltbakte Solørpoteter og Sandefjordsmør
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, en liten kjele,
stavmikser og en blandebolle.

2 - Finhakk persille og kutt agurk
i tynne skiver.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft. Ta ut
sitronsmøret til temperering. Ha potetene på et
stekebrett, vend i 1 ss stekeolje og krydre med
salt. De skal bakes i ovnen i 20 - 25 minutter.

4 - Krydre fisken med salt og
nykvernet sort pepper.

5 - Når potetene begynner å bli ferdige, sett laksen
i ovnen sammen med potetene. Den skal bakes i
5 - 8 minutter avhengig av tykkelsen på fisken.

7 - Se tips og triks. Mens fløten fortsatt er varm, tilsett

alt det romtempererte sitronsmøret. Pass på å få med
alt av sitronsaften i forpakningen. Kjør dette opp med
en stavmikser til alt er blandet. Tilsett hakket persille til
slutt. OBS! Sausen må ikke koke etter at smøret er tilsatt.

8 - Til servering trenger du

laks, poteter, agurksalat og
Sandefjordsmør.

3 - Ha syltelaken i en skål og bland

inn agurkskivene. Pass på å få med alt
av løken.

6 - Se tips og triks. Ha fløten i en liten kjele.
Kok opp på høy varme. Kok i 30 sekunder
under konstant omrøring med visp. Ta den
deretter av varmen.

9 - Legg agurksalat pent på den ene siden av

tallerken. Prøv å bygg den opp i høyden, men
pass på å ikke få for mye av syltelaken med på
tallerken, sil den eventuelt før du legger opp.
Legg laksen ved siden av. Øs Sandefjordsmøret
over laksen og server poteter ved siden av.

Ingredienser: Laksefilet - Kokkelørens syltelake - Persille - Agurk - Solørpoteter - Rørosfløte - Kokkelørens sitronsmør

Kokkelørens bolognese

Storfe, spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus
Tore: “En klassisk bolognese – smaksrik og fyldig”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kjøttdeig
fra Strøm-Larsen
Spagetti
fra La Piersante
Kokkelørens
tomatsaus
Persille

Tilberedningstid

Høvding Sverre
fra Orkladal ysteri
Løk
Gulrot
Stangselleri
Hvitløk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, melk, gluten, hvete, sulfitt 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

- Står pastaen litt for lenge etter at den
er ferdig kokt er det fort gjort at den
kleber seg sammen. Dette kan unngås
ved å vende inn litt nøytral olivenolje.

- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra
slik en italiener fra Bologna kjenner den.
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese
eller kun ragú. Her prøver vi å legge oss
tettere opp til originalen.

Sommelieren Sara anbefaler

- Ønsker du en saus med litt mer sting
kan du hakke opp en chili og steke den
sammen med grønnsakene.

- Bolgnese-sausen har sitt opphav i Bologna
i Italia. Området står også bak mange gode
rødviner som ikke overraskende passer særdeles
godt til nettopp Pasta Bolognese. Sødmefull, men
samtidig syrlig smak av solmodne tomater speiler
seg perfekt i rødviner som f.eks. Lambrusco og
Sangiovese. En saftig og fruktig Barbera eller
Valpolicella vil også passe aldeles utmerket.

Kokkelørens bolognese * Storfe, spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus
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, stekepanne,
sil og to kjeler.

Sett på vann til koking av pasta, husk en klype
salt i vannet. Skrell og kutt løk, stangselleri og
gulrot i terninger. Finhakk hvitløk og persille.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne

(samme panne som du steke kjøttedeigen i).
Stek løk, gulrot og stangselleri i ca. 4 minutter
under omrøring. Ha i hvitløk og stek videre
i ett minutt.

med litt stekeolje. Smak til med salt og nykvernet
sort pepper. Når kjøttdeigen er ferdig, ha den
over i en kjele. Ikke vask stekepannen.

4 - Ha tomatsaus og grønnsaker i kjelen med
kjøttdeigen og la småkoke i ca. 10 minutter.
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

6 - Til servering trenger du pasta,
kjøttsaus, revet ost og persille.

2 - Stek kjøttdeig i en ordentlig varm stekepanne

5 - Kok pastaen i ca. 6 minutter, sil

av vannet når pasten er ferdig kokt.

7 - Ha først godt med pasta på en tallerken.

La det være en liten grop i midten. Ha over godt
med kjøttsaus. Dryss over revet ost og persille.

Ingredienser: Kjøttdeig fra Strøm-Larsen - Spagetti fra La Piersante - Kokkelørens tomatsaus
Persille - Høvding Sverre fra Orkladal ysteri - Løk - Gulrot - Stangselleri - Hvitløk

Vegetar-quesedillas
Søtpotet og chimichurri

Tore: “Fra det søramerikanske kjøkken får man her
en rett det er vanskelig å ikke like!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Spinat
Søtpotet
Gulrot
Lefser
fra Como Mexico
Kokkelørens
chimichurri

Tilberedningstid

Rørosost
fra Galåvolden gård
Kokkelørens
krydderblanding

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete melk 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 ønsker et varmt garnityr kan du
steke spinaten kjapt i en stekepanne og
røre inn chimichurrien.

- Navnet til tross er søtpoteten ikke i
slekt med potet, og smaken er en ganske
annen. Søtpotet er en rotgrønnsak som
tilhører vindelfamilien. Den kommer
opprinnelig fra Sør-Amerika, har en søtlig
smak og er rik på blant annet A-, C- og
E-vitaminer.

Sommelieren Sara anbefaler

- Får man rester så er quesadillaen også
veldig god kald.

- Denne retten oser Latin-amerika! Fyldige
mexicanske quesedillas spices opp med
Argentinas nasjonalsaus chimichurri.
Sødme fra søtpotet og syrlig, småsterk
saus: her trengs litt krutt i glasset!
Prøv et glass iskald hvitvin på Torrontés,
Argentinas egen hvitvinsdrue. Den
byr på en magisk kombinasjon av høy
friskhet, rik, tropisk frukt og en
interessant blomsteraktig ettersmak.
– En eksotisk og spennende vin til en
eksotisk og spennende rett.

Vegetar-quesadillas * Søtpotet og chimichurri
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, ildfast form,
to blandeboller, stavmikser og stekepanne.
Forvarm ovnen til 210oC med varmluft.
Kutt gulrøttene og søtpotetene i biter.

2 - Ha gulrøttene og søtpotetbitene i en

ildfast form og dryss over 2 ss stekeolje,
salt og nykvernet svart pepper. Bak dette i
ovnen til det har blitt mykt og fått litt farge.
Dette vil ta ca. 25 minutter.

4 - Legg lefsene foran deg på benken.

Begynn med å legge ost på den den ene
halvdelen av hver lefse. Ha på søtpotetblanding
over osten og avslutt med ost oppå blandingen.
Brett lefsene sammen som en halvmåne.

7 - Til servering trenger du spinat-

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne, stek

lefsene i 1 - 2 minutter på hver side til lefsene
er gylne og osten har smeltet. Strø gjerne litt
flaksalt på toppen.

og chimichurrisalaten, quesadillasene
og resten av chimichurrien.

3 - Ha de bakte grønnsakene og

krydderblandingen i en bolle og mos
med en stavmikser. Smak til med salt.

6 - Ha spinaten i en bolle og bland inn
1/3 av chimichurrien. Denne serveres
kald ved siden av.

8 - Legg quesadillasen på en tallerkenen.

Ha på litt chimicurri over lefsene. Server spinatsalaten og resten av chimichurrien ved siden av.

Ingredienser: Spinat - Søtpotet - Gulrot - Lefser fra Como Mexico
Kokkelørens chimichurri - Rørosost fra Galåvolden gård - Kokkelørens krydderblanding

Baked salmon

Pickled cucumber salad, salt-baked potatoes and Sandefjordsmør
Tore: “A classic it’s not worth tampering with!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Salmon filet
Kokkelørens
pickling liquid
Parsley
Cucumber

Time

Solør potatoes
Røros cream
Kokkelørens
lemon butter

Difficulty

Contains: Fish, milk and sulphite.
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 timer on you phone when
reducing the cream.

- Det hevdes at Sandefjordsmør har sin
opprinnelse fra Otto Fredrik Borchgrevink,
hotelldirektør for Park hotell i Sandefjord
fra 1959. Han ble inspirert under studietiden
i Frankrike av de kjente franske smørsausene.
Han forenklet dem ved å fjerne noen ingredienser og dermed ble Sandefjordsmøret til.

Sommelieren Sara anbefaler

- If you do not have a hand blender, add
the butter 1 tbsp. at the time while whisking
with a whisk. Add more butter immediately
after the previous spoonful is whisked into
the sauce.
- For a different twist to this dish, mash the
baked potatoes lightly with a fork, chop
cucumber into pieces and mix with the
potatoes and the pickling liquid. You can
also grill the salmon.

- Denne ukens rett oser av friske smaker.
En lett rett som strutter sommerlig smak.
En hvitvinsdrue som vil klare å matche denne
retten er chardonnay. Den finnes i utallige
varianter, fra de lyse og lette til de smørgule
og fete. Du kan enten gå for en allroundchardonnay, eller unne deg én spesifikk
variant som er skreddersydd til maten.
Til denne retten vil en klassisk Chablis
smake nydelig!

Baked salmon * Pickled cucumber salad, salt-baked potatoes and Sandefjordsmør
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 cuttingboard, knife, small pot,

2 - Finely chop parsley and thinly

hand blender and mixing bowl.

slice cucumber.

Preheat the oven to 200oC with hot air.
Put the lemon butter in room temperature.
Put the potatoes on a baking tray, mix with
1 tbsp. cooking oil and season with salt.
Bake in the oven for 20 - 25 minutes.

4 - Season the fish with salt and
freshly ground black pepper.

5 - When the potatoes starts to become tender,

place the salmon in the oven with the potatoes.
Bake for 5 - 8 minutes, depending on the thickness
of the fish.

7 - See tips and tricks. While the cream is still hot, add

all of the room tempered butter. Make sure to add all
of the lemon juice from the packaging. Mix with a hand
blender until smooth. Then, add the chopped parsley.
NB! Do not let the sauce boil after adding the butter.

8 - For dining, you need salmon,
potatoes, cucumber salad and
Sandefjordsmør.

3 - Put the pickling-liquid in a bowl, and

mix in the sliced cucumber. Make sure to
add all of the onion.

6 - See tips and tricks. Put the cream into a

small pot. Bring to boil on high heat. Boil for
30 seconds while constantly stirring with a
whisk. Remove from the heat.

9 - Put cucumber salad on one side of the plate,

make sure to not add too much of the pickling
liquid on the plate. You can drain the cucumbers
to prevent this. Place the salmon next to the
cucumber. Pour Sandefjordsmør over the salmon,
and serve potatoes on the side.

Ingredients: Salmon filet - Kokkelørens pickling liquid - Parsley - Cucumber - Solør potatoes - Røros cream - Kokkelørens lemon butter

Kokkelørens bolognese

Beef, spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce
Tore: “A classic bolognese – tasty and rich”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Minced meat
from Strøm-Larsen
Spaghetti
from La Piersante
Kokkelørens
tomato sauce
Parsley

Time

Høvding Sverre
from Orkladal ysteri
Onion
Carrots
Celery
Garlic

Difficulty

Contains: Egg, milk, gluten, wheat, sulphite 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 the pasta is set aside for too long
after finished boiling, it will start sticking
together. Prevent this by mixing in some
neutral oil.

- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra
slik en italiener fra Bologna kjenner den.
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese
eller kun ragú. Her prøver vi å legge oss
tettere opp til originalen.

Sommelieren Sara anbefaler

- If you want a spicier sauce, chop a chili
and add when frying the vegetables.

- Bolgnese-sausen har sitt opphav i Bologna
i Italia. Området står også bak mange gode
rødviner som ikke overraskende passer særdeles
godt til nettopp Pasta Bolognese. Sødmefull, men
samtidig syrlig smak av solmodne tomater speiler
seg perfekt i rødviner som f.eks. Lambrusco og
Sangiovese. En saftig og fruktig Barbera eller
Valpolicella vil også passe aldeles utmerket.

Kokkelørens bolognese * Beef, spaghetti from La Piersante and our own tomato 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 cuttingboard, knife, frying pan,
drainer and two pots.

Bring some water to boil for the pasta.
remember to add a pinch of salt into the water.
Peel and chop onion, celery and carrots.
Finely chop garlic and parsley.

3 - Put 2 tbsp. cooking oil on a hot frying
pan (the same pan you fried the meat in).
Fry onion, carrots and celery for about
4 minutes while stirring. Add garlic and
fry for 1 more minute.

6 - For dining, you need pasta,

2 - Fry the meat in a really hot frying pan with

some cooking oil. Season with salt and freshly
ground black pepper. When the meat is finished,
put it into a pot. Do not wash the frying pan.

4 - Put tomato sauce and vegetables into
the pot with the meat, and let simmer for
about 10 minutes. Season with salt and
freshly ground black pepper.

meat sauce, grated cheese and parsley.

5 - Boil the pasta for about 6 minutes,

drain the water when the pasta is finished.

7 - First, put pasta on a plate. Leave small pit in the
middle. Pour meat sauce over, and sprinkle cheese
and parsley over the dish.

Ingredients: Minced meat from Strøm-Larsen - Spaghetti from La Piersante - Kokkelørens tomato sauce
Parsley - Høvding Sverre from Orkladal ysteri - Onion - Carrots - Celery - Garlic

Vegetarian quesadillas
Sweet potato and chimichurri

Tore: “A dish from the South American kitchen
it is hard not to like!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Spinach
Sweet potato
Carrots
Tortillas
from Como Mexico
Kokkelørens
chimichurri

Time

Røro-cheese
from Galåvolden gård
Kokkelørens
spixe mix

Difficulty

Contains: Wheat, milk and sulphite.
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

- Quickly fry the spinach if you want a
warm side-dish, and mix in the chimichurri.

- Navnet til tross er søtpoteten ikke i
slekt med potet, og smaken er en ganske
annen. Søtpotet er en rotgrønnsak som
tilhører vindelfamilien. Den kommer
opprinnelig fra Sør-Amerika, har en søtlig
smak og er rik på blant annet A-, C- og
E-vitaminer.

Sommelieren Sara anbefaler

- If there is any left over, a cold quesadilla
is also tasty.

- Denne retten oser Latin-amerika! Fyldige
mexicanske quesedillas spices opp med
Argentinas nasjonalsaus chimichurri.
Sødme fra søtpotet og syrlig, småsterk
saus: her trengs litt krutt i glasset!
Prøv et glass iskald hvitvin på Torrontés,
Argentinas egen hvitvinsdrue. Den
byr på en magisk kombinasjon av høy
friskhet, rik, tropisk frukt og en
interessant blomsteraktig ettersmak.
– En eksotisk og spennende vin til en
eksotisk og spennende rett.

Vegetarian quesadillas * Sweet potatoes and chimichurri
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 cuttingboard, knife, ovenproof

dish, two mixing bowls, hand blender and
frying pan.
Preheat the oven to 210oC with hot air.
Chop the sweet potato and carrots into
even pieces.

4 - Place the tortillas on the bench. Start with
cheese on one half of each tortilla. Put sweet
potato mix over the cheese, and finish with
cheese on top. Fold the tortillas over,
like a half-moon.

2 - Put the carrots and sweet potatoes

3 - Put the baked vegetables and the

5 - Put 2 tbsp. cooking oil in a hot frying

6 - Put the spinach into a bowl and mix

into an ovenproof dish and sprinkle 2
tbsp. cooking oil over. Season with salt
and pepper. Bake in the oven until tender
and golden, about 25 minutes.

pan, fry the tortillas for 1 - 2 minutes on each
side until golden and the cheese has melted.
Sprinkle some salt flakes on top.

7 - For dining, you need spinach and chimichurri

salad, quesadillas and the rest of the chimichurri.

spice mix into a bowl and mash with
a hand blender. Season with salt.

in 1/3 of the chimichurri. Serve this cold
on the side.

8 - Place the quesadillas on the plate. Put some
chimichurri over the quesadillas. Serve the
spinach salad and the rest of the chimichurri
on the side.

Ingredients: Spinach - Sweet potato - Carrots - Tortillas from Como Mexico
Kokkelørens chimichurri - Røros-cheese from Galåvolden gård - Kokkelørens spice mix

