
Pannestekt steinbit
Sobanudler, chili og Kokkelørens honning- og sesamsaus
Tore: “Sobanudlene setter prikken over i’en i denne 
japanskinspirerte retten”

Steinbit 
Koriander 
Kokkelørens 
   honning- og 
   sesamsaus

Sobanudler
Paprika
Gulrot 
Cashewnøtter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten er like god kald som varm,
og er det rester igjen er det perfekt
som lunsj dagen etter.

Inneholder: Fisk, hvete, soya, cashewnøtter, bokhvete og sesam. 
                  Kan inneholde spor peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Til denne lett spicy retten er det godt med litt 
sødme i vinen. Det klassiske valget faller gjerne 
på en Riesling. Regionen Nahe i Tyskland 
byr på mange spennende produsenter og 
alternativer. Skeptisk til vin med sødme? Se 
heller etter en vin laget på druen Viognier, 
gjerne fra California i USA hvor Viognier har 
tatt publikumet sitt med storm. Viognier en en 
fyldig og fruktig drue med masse smak av urter 
og tropiske frukter. På sitt beste byr den gjerne 
på noter av både honning, jasmin og fersken  
– veldig godt til nudler og steinbit som blitt 
vendt i Tore sin honning- og sesamsaus!

Visste du at...
- Sobanudler er laget av bokhvete, som 
egentlig er en sibirsk nøtt, og som er en 
av hjørnestenene i det japanske kjøkken. 
Bokhvete har et høyt innhold av protein 
og lysin – en essensiell aminosyre som 
kroppen selv ikke kan fremstille, som må 
tilføres gjennom mat. Bokhvete inneholder 
dessuten mye kostfiber, jern, fosfor, kalium 
og magnesium.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



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

Kok opp en kjele med vann og en klype salt. Ha i 
nudler når vannet fosskoker. La nudlene koke i 
7 - 8 minutter. Sil av vannet med en sil.

3 - Ha gulrøtter og paprika i en varm kjele
med litt stekeolje. Stek grønnsakene lett til
de begynner å bli blanke, de skal ikke bli 
helt gjennomstekte.

4 - Ha silte nudler og vinaigrette i kjelen. 
Vend godt inn og sett til siden.

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek fisken 3 - 4 minutter på hver side til den 
er gjennomstekt.

6 - Til servering trenger du steinbit, koriander, 
cashewnøtter og nudler med grønnsaker. 

2 - Mens nudlene koker, skrell og kutt gulrøtter 
i tynne skiver. Kutt paprika i to, ta ut kjernen og 
kutt den i tynne skiver og grovhakk koriander.

7 - Legg først nudlene med grønnsakene på 
tallerkenen. Plasser fisken i midten og strø koriander 
og cashewnøtter over.

Ingredienser: Steinbit - Koriander - Cashewnøtter - Kokkelørens honning- og sesamsaus - Sobanudler - Paprika - Gulrot

Pannestekt steinbit  *  Sobanudler, chili og Kokkelørens honning- og sesamsaus

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/



Kokkelørens köfte
Tomatsalat, vinaigrette, couscous og Rørosyoghurt med mynte
Tore: “Vår vri på kjøttboller fra det tyrkiske kjøkken”

Kjøttdeig 
   fra Strøm-Larsen
Köfte- 
   krydderblanding
Kokkelørens 
   vinaigrette
Couscous

Rørosyoghurt 
   med mynte
Tomater
Sjalottløk
Persille
Rosiner

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- De tyrkiske kjøttbollenes krydrede smak 
balanseres perfekt av sødmen fra rosin 
og mynte. Retten får syrlig selskap av både 
yoghurt og tomat. Det hele fortjener å 
kombineres med en drikk som har alle disse 
smakene i seg. Spansk rosévin har det som skal 
til: rik fruktighet, middels fylde og fin friskhet. 
Den spanske Garnacha-druen gir mange gode 
eksemplarer. Let etter en variant med litt fatpreg, 
så får du en svak vaniljesødme på kjøpet. 

Tips og triks 
- Ønsker du mer styrke passer grønn 
chili ypperlig til.

- Köftene er perfekte å legge på grillen!

Visste du at...
- ...det tyrkiske kjøkken regnes som et av 
verdens beste ved siden av det franske og 
det kinesiske? Mye av forklaringen ligger 
i palassene i Istanbul, som en gang var 
hjertet i det osmanske riket. På sitt største 
omfattet det osmanske riket Anatolia, 
Midtøsten, deler av Nord-Afrika, Kaukasus 
og store deler av Sørøst-Europa. Tilgangen 
til råvarer var enorm; alle typer kjøtt, fisk, 
fjærkre, frukt og krydder ble brukt.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Melk, hvete, sennep og sulfitt. Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



3 - Ha kjøttdeigen i en bolle og tilsett 
krydderet. Kna dette godt inn i kjøttet. Form 
kjøttdeigen til avlange kjøttboller som du trykker 
litt flate. Det blir 6 boller (til liten familiekasse 
blir det 9 stykk, til stor familiekasse blir det 
ca. 12 stykk).

7 - Til servering trenger du de pannestekte köftene, 
couscousen, tomatsalat og Rørosyoghurt med mynte.

5 - Bland tomat, sjalottløk, persille 
og vinaigrette sammen i en bolle.

6 - Stek köftene i en varm panne 
med stekeolje. De trenger ca. 2 - 3 minutter 
på hver side til de er gjennomstekte.

1 - Finn frem en liten kjele, skjærebrett, 
kniv, blandebolle og stekepanne. 

Kok opp 2,5 dl vann og en klype salt 
(har du stor familiekasse dobler du 
mengden vann, for liten familiekasse 
koker du opp 3,75 dl vann).

8 - Retten serveres tradisjonelt på fat. Ha først 
couscousen på fatet, kjøttet i midten og og deretter 
tomatsalaten. Server yoghurten i en skål ved siden av.

2 - Ha couscousen og rosinene i det 
kokende vannet, rør godt, sett på lokk 
og ta gryten av varmen. La den stå å 
trekke i 5 minutter.

4 - Del tomat i to, deretter i skiver. 
Kutt sjalottløken i tynne ringer og 
finhakk persillen.

Ingredienser: Kjøttdeig fra Strøm-Larsen - Couscous - Rosiner - Köfte-krydderblanding
Kokkelørens vinaigrette - Rørosyoghurt med mynte - Tomater - Sjalottløk - Persille

Kokkelørens köfte  *  Tomatsalat, vinaigrette, couscous og Rørosyoghurt med mynte

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/



Pizza
Bunn fra Rent Mel, Slegge pølse fra Ask gård og Kokkelørens oreganodressing

Tore: “Slegge pølse er helt nydelig på pizza!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pizzabunn 
   fra Rent Mel
Kokkelørens
   tomatsaus
Slegge pølse 
   fra Ask gård

Kokkelørenes 
   oreganodressing
Kokkelørens 
   osteblanding

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ønsker du at en av pizzaene skal være 
helt hvit erstatter du tomatsausen med 
oreganodressingen på den ene pizzaen. 
Bruk tomatsausen til dipp ved siden av.

Visste du at...
- Rent Mel har laget pizzabunnene som du får i 
denne ukens kasse etter sin prisbelønte oppskrift. 
Rent Mel er i dag, det eneste bakeri og pizzeria 
i Norge med «Gull valørmerke fra Debio». 
Alle brød fra Rent Mel er 100% økologiske og 
produsert med surdeig, 0% gjær.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Det finnes så mye godt å velge blant når 
det kommer til pizza! Selv åpner jeg gjerne 
en litt kremet, frisk og boblete flaske fra 
Champagne som en liten hyllest til den 
fantastiske bunnen fra Rent Mel. Som 
Tore selv sier; Champagne passer til alt! 
Ønsker man røde dråper og en litt mer 
klassisk kombinasjon, se etter en saftig 
og frisk vin av enten druen Barbera eller 
Toscanas stolthet, Sangiovese. Velger dere 
hvit saus til pizzaen så er den litt ukjente, 
søritalienske vinen Greco di Tufo en veldig 
spennende kandidat. 



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, stekebrett, 
bakepapir og øse. 

Forvarm ovnen til 240oC med varmluft-
funksjon. Kutt Sleggepølsen i biter.

4 - Fordel biter av Sleggepølsen jevnt utover.

8 - Dryss oreganodressing over pizzaen 
og jafs i deg. 

2 - Ha pizzabunnene på stekebrett 
med bakepapir.

5 - Fordel osteblandingen over. 
Stek pizzaen i ca. 8 - 10 minutter, til 
osten er gyllen og bunnen er ferdig stekt.

3 - Smør tomatsausen jevnt utover bunnen. 
La det være igjen ca. 2 cm kant uten saus.

6 - Del pizzaen i biter.

7 - Til servering trenger du pizza 
og oreganodressing.

Ingredienser: Pizzabunn fra Rent Mel - Kokkelørens tomatsaus - Slegge pølse fra Ask gård 
Kokkelørenes oreganodressing - Kokkelørens osteblanding

Pizza  *  Bunn fra Rent Mel, Slegge pølse fra Ask gård og Kokkelørens oreganodressing

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/



Pan-fried catfish
Soba noodles, chili and Kokkelørens honey and sesame sauce
Tore: “The soba nooldes is the finishing
touch to this Japanese-inspired dish”

Catfish 
Coriander 
Kokkelørens 
   honey and 
   sesame sauce

Soba noodles
Paprika
Carrots 
Cashews

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This dish is just as good hot as cold. 
So if there is any left-overs, this is perfect 
as a lunch the next day. 

Contains: Fish, wheat, soy, cashews, buckwheat and sesame. 
                  May contain traces of peanuts and other nuts. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Til denne lett spicy retten er det godt med litt 
sødme i vinen. Det klassiske valget faller gjerne 
på en Riesling. Regionen Nahe i Tyskland 
byr på mange spennende produsenter og 
alternativer. Skeptisk til vin med sødme? Se 
heller etter en vin laget på druen Viognier, 
gjerne fra California i USA hvor Viognier har 
tatt publikumet sitt med storm. Viognier en en 
fyldig og fruktig drue med masse smak av urter 
og tropiske frukter. På sitt beste byr den gjerne 
på noter av både honning, jasmin og fersken  
– veldig godt til nudler og steinbit som blitt 
vendt i Tore sin honning- og sesamsaus!

Visste du at...
- Sobanudler er laget av bokhvete, som 
egentlig er en sibirsk nøtt, og som er en 
av hjørnestenene i det japanske kjøkken. 
Bokhvete har et høyt innhold av protein 
og lysin – en essensiell aminosyre som 
kroppen selv ikke kan fremstille, som må 
tilføres gjennom mat. Bokhvete inneholder 
dessuten mye kostfiber, jern, fosfor, kalium 
og magnesium.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Find a cuttingboard, knife, medium pot, 
strainer and frying pan. 

Bring some water to boil with a pinch of salt. 
Add the noodles when the water is boiling. Let the 
noodles simmer for 7 - 8 minutes. Drain the water. 

3 - Put carrots and paprika into a hot pot 
with some cooking oil. Fry the vegetables 
lightly until they starts to soften, but they 
should not be cooked entirely through. 

4 - Put the drained noodles and vinaigrette 
into the pot. Mix well and set aside. 

5 - Put 2 tbsp. cooking oil into a hot frying 
pan. Fry the fish for 3 - 4 minutes on each 
side until cooked through. 

6 - For dining, you need catfish, coriander, 
cashews and noodles with vegetables. 

2 - While the noodles are boiling, peel and 
thinly slice carrots. Cut paprika in half, remove 
the core and thinly slice it. Roughly chop 
coriander. 

7 - Place the noodles with vegetables in the plate. 
Place the fish in the middle, and sprinkle coriander 
and cashews over. 

Ingredients: Catfish - Coriander - Cashews - Kokkelørens honey and sesame sauce - Soba noodles - Paprika - Carrots

Pan-fried catfish  *  Soba noodles, chili and Kokkelørens honey and sesame 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).



Kokkelørens köfte
Tomato salad, vinaigrette, couscous and Røros yogurt with mint
Tore: “Our twist on meatballs from the Turkish kitchen”

Minced meat 
   from Strøm-Larsen
Köfte
   spice mix
Kokkelørens 
   vinaigrette
Couscous

Røros yogurt 
   with mint
Tomatoes
Shallots
Parsley
Raisins

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- De tyrkiske kjøttbollenes krydrede smak 
balanseres perfekt av sødmen fra rosin 
og mynte. Retten får syrlig selskap av både 
yoghurt og tomat. Det hele fortjener å 
kombineres med en drikk som har alle disse 
smakene i seg. Spansk rosévin har det som skal 
til: rik fruktighet, middels fylde og fin friskhet. 
Den spanske Garnacha-druen gir mange gode 
eksemplarer. Let etter en variant med litt fatpreg, 
så får du en svak vaniljesødme på kjøpet. 

Tips and tricks 
- If you want more heat, green chili 
works well with this dish. 

- The köftas is perfect on the grill!

Visste du at...
- ...det tyrkiske kjøkken regnes som et av 
verdens beste ved siden av det franske og 
det kinesiske? Mye av forklaringen ligger 
i palassene i Istanbul, som en gang var 
hjertet i det osmanske riket. På sitt største 
omfattet det osmanske riket Anatolia, 
Midtøsten, deler av Nord-Afrika, Kaukasus 
og store deler av Sørøst-Europa. Tilgangen 
til råvarer var enorm; alle typer kjøtt, fisk, 
fjærkre, frukt og krydder ble brukt.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Contains: Milk, wheat, mustard and sulphite. May contain traces of peanuts and other nuts. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



3 - Put the minced meat into a bowl and add 
the spices. Mix well into the meat. Form the 
meat into oblong meatballs, and press them 
a bit flat. It shoud be 6 meatballs (the small 
family-size should have 9 meatballs, the big 
family-size should have 12 meatballs). 

7 - For dining, you need the pan-fried köftas, cous-
cous, tomato salad and Røros yogurt with mint. 

5 - Mix tomato, shallots, parsley and 
vinaigrette in a bowl. 

6 - Fry the köftas in a hot frying pan 
with some cooking oil. They need about 
2 - 3 minutes in each side, until cooked 
through. 

1 - Find a small pot, cuttingboard, knife, 
mixing bowl and frying pan. 

Bring 2,5 dl water to boil with a pinch 
of salt (if you have the big family-size, 
double the amount of water, the small 
family-size brings a total of 3,75 dl water 
to boil).

8 - Traditionally, this dish is served on a big sharing 
plate. First, put the couscous on the plate, then, the 
meat in the middle, and the tomato salad. Serve the 
yogurt in a bowl on the side. 

2 - Put the couscous and raisins into 
the boiling water, mix well, cover with 
a lid, and remove the pot from the 
heat. Let it rest for 5 minutes. 

4 - Cut the tomato in half, then slice it. 
Thinly slice shallots and finely chop parsley. 

Ingredients: Minced meat from Strøm-Larsen - Couscous - Raisins - Köfte spice mix
Kokkelørens vinaigrette - Røros yogurt with mint - Tomatoes - Shallots - Parsley

Kokkelørens köfte  *  Tomato salad, vinaigrette, couscous and Røros yogurt with mint

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).



Pizza
Pizza dough from Rent Mel, Slegge sausage from Ask gård and Kokkelørens oregano dressing

Tore: “Slegge sausage is delicious on pizza!”

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Pizza dough 
   from Rent Mel
Kokkelørens
   tomato sauce
Slegge sausage 
   from Ask gård

Kokkelørenes 
   oregano dressing
Kokkelørens 
   mixed cheese

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you want one of the pizzas with white 
sauce, replace the tomato sauce with the 
oregano dressing on one of the pizzas. 
Use the tomato sauce as a dip on the side. 

Visste du at...
- Rent Mel har laget pizzabunnene som du får i 
denne ukens kasse etter sin prisbelønte oppskrift. 
Rent Mel er i dag, det eneste bakeri og pizzeria 
i Norge med «Gull valørmerke fra Debio». 
Alle brød fra Rent Mel er 100% økologiske og 
produsert med surdeig, 0% gjær.

Contains: Milk, wheat and sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Det finnes så mye godt å velge blant når 
det kommer til pizza! Selv åpner jeg gjerne 
en litt kremet, frisk og boblete flaske fra 
Champagne som en liten hyllest til den 
fantastiske bunnen fra Rent Mel. Som 
Tore selv sier; Champagne passer til alt! 
Ønsker man røde dråper og en litt mer 
klassisk kombinasjon, se etter en saftig 
og frisk vin av enten druen Barbera eller 
Toscanas stolthet, Sangiovese. Velger dere 
hvit saus til pizzaen så er den litt ukjente, 
søritalienske vinen Greco di Tufo en veldig 
spennende kandidat. 



1 - Find a knife, cuttingboard, baking tray, 
baking paper and ladle. 

Preheat the oven with 240oC hot air. 
Chop the Slegge sausage. 

4 - Spread Slegge sausage evenly 
over the pizza. 

8 - Sprinkle the oregano dressing over 
the pizza and enjoy!

2 - Put the pizza bottom on a baking 
tray with baking paper. 

5 - Spread mixed cheese over. Bake the pizza 
for about 8 - 10 minutes, until the cheese 
becomes golden and the crust is finished. 

3 - Smear tomato sauce evenly over the 
pizza dough. Leave about 2 cm crust 
without sauce around the edge. 

6 - Slice the pizza.  

7 - For dining, you need pizza 
and oregano dressing. 

Ingredients: Pizza dough from Rent Mel - Kokkelørens tomato sauce - Slegge sausage from Ask gård 
Kokkelørenes oregano dressing - Kokkelørens mixed cheese

Pizza  *  Dough from Rent Mel, Slegge sausage from Ask gård and Kokkelørens oregano dressing

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).
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