Pannestekt laks

Grønnkål, poteter og pepperrothollandaise
Tore: “En saus nært beslektet med hollandaise, men vi har tilsatt fløte
for å minske risikoen for sprukken saus!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Laks
Poteter
Dill
Grønnkål
Egg

Tilberedningstid

Rørossmør
Rørosfløte
Sitron
Kokkelørens
pepperrotpaste

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk og egg.
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 stoppeklokke på mobilen eller
komfyren når du reduserer fløten.

- Grønnkål kan sees på som en supermatvare – den er veldig næringsrik. Blant
annet er den svært rik på kostfiber, vitamin A
(i form av betakaroten), vitamin E, vitamin B6,
B-vitaminet folat og vitamin C. Og i tillegg er
den en kilde til kalsium – 100 gram grønnkål
inneholder faktisk mer kalsium enn 1 dl melk.

Sommelieren Sara anbefaler
- Mange bruker musserende vin kun som
aperitiff, men sannheten er at mange av dem
passer ypperlig til mat. Bobler og syrlighet
skaper liv og frisker opp i fet laks. Velg gjerne
en ung, tørr «blanc de blancs» (laget på
grønne druer) - de har den ekstra friskheten
og elegansen du trenger til dette.

Pannestekt laks * Grønnkål, poteter og pepperrothollandaise
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, stekebrett,

2 - Ha potetene på et stekebrett og dryss

to kjeler, visp og en stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft.
Del sitronen i to og ta ut steinene. Ta ut
smøret, kutt det i terninger og la det stå ute
til temperering. Hakk dillen. Skyll og grovhakk
grønnkålen. Eggeplommen skilles fra eggehviten. Du kan kaste eggehviten.

4 - Pisk inn smøret i den varme fløten.

Ta 3 - 4 terninger av gangen. Ha i nye
terninger med smør etter hvert som det
blir pisket inn.

7 - Varm opp stekepannen med stekeolje
til den er god og varm. Stek laksen
ca. 3 minutter på hver side.

over litt stekeolje, salt og nykvernet sort
pepper. Stek i ovnen til de har blitt gylne
og myke. Dette vil ta ca. 20 minutter.
Ha på dillen før servering.

5 - Når alt smøret er vispet inn, sett kjelen på

platen igjen og varm opp under omrøring til du
ser den første boblen begynner å stige opp.
Ta av varmen igjen og pisk inn eggeplommen
under kraftig omrøring i ca. 30 sekunder til
sausen tykner. Tilsett 1 spiseskje sitronsaft og
pepperrotpasten og sett til side med lokk (har
du stor familiekasse tilsetter du 2 ss sitronsaft).

8 - Til servering trenger du laksen, potetene
med dill, hollandaisen og grønnkålen.

3 - Se tips og triks. Ha fløte i en liten kjele
og la det fosskoke på høy varme mens du
visper i 1 minutt. Ta det så av varmen.

6-

Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Stek grønnkålen under omrøring til den har
falt sammen og fått litt stekefarge i kantene.
Dette tar ca. 2 - 3 minutter. Smak til med salt
og ha over i en skål.

9 - Legg grønnkålen på tallerkenen og
plasser laksen oppå. Ha et par gode
skjeer med saus over. Potetene kan du
gjerne servere ved siden av.

Ingredienser: Laks - Poteter - Dill - Grønnkål - Egg - Rørossmør - Rørosfløte - Sitron - Kokkelørens pepperrotpaste

Kylling Shawarma

Lefser fra Como Mexico, hummus og hvitløksyoghurt
Tore: “Krydret kylling og hummus fra Midtøsten møter
saftige tortillalefser fra Norge”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kyllinglår
fra Stange
Lefser
fra Como Mexico
Kokkelørens
spicerub
Tomat
Tilberedningstid

Kokkelørens
hummus
Kokkelørens
hvitløksyoghurt
Rødløk
Agurk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, sesam og hvete.
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

- Retten er forholdsvis mild, så hvis man
ønsker den mer spicy er en chilisaus av
typen shiracha e.l. bra å bruke.

- Kikerter er svært rike på mange essensielle
næringsstoffer, deriblant folat, kopper, fosfor,
jern, magnesium, molybden og mangan.
Kikerter er kolesterolsenkende og forebygger
dermed hjertesykdom.

Sommelieren Sara anbefaler

- Grønnsaken gir stabilt blodsukker og
forebygger diabetes. Ved et stabilt blodsukker får
man også et jevnere humør! Kikerter er bra for
den sunne tarmfloraen da den virker prebiotisk
(grunnet mye vannløselig fiber). Mangan er
viktig for kroppens eget antioksidantsystem og
magnesium er viktig for hjertet og for over
200 viktige enzymreaksjoner i kroppen. Kikerter
er proppfulle av proteiner og kan erstatte kjøtt
i kostholdet.

- Et glass godt avkjølt hveteøl er
et spennende valg til denne retten.
Svak sødme fra hvete kompletterer
kyllingens pikante krydder, og ølets
friskhet vil matche yoghurtens syrlighet.
Det samme vil sødme og friskhet i en
halvtørr hvitvin, på for eksempel
Riesling-druen, gjøre.

Kylling Shawarma * Lefse fra Como Mexico, hummus og hvitløksyoghurt
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 kyllingen, kniv, stekepanne, stekebrett og
aluminiumsfolie.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft. Krydre
kyllinglåret med spicerub på begge sider.

3 - Mens kyllingen steker, kutt rødløk i

tynne båter, kutt tomat og agurk i terninger.

varm panne. Stek kyllingen i 4 - 5 minutter på hver
side. Ta pannen av varmen og la kyllingen hvile i
pannen i 4 - 5 minutter.

4 - Mens kyllingen hviler, pakk lefser i

aluminiumsfolie og stek i ovnen i 2 - 3 minutter.

6 - Til servering trenger du kylling, tomat, agurk,
løk, hummus, lefser og hvitløksyoghurten.

2 - Tilsett en spiseskje stekeolje i en medium pluss

5 - Kutt kyllingen i jevne strimler.

7 - Legg først lefsen på tallerkenen. Smør en god
spiseskje med hummus på. Kyllingstrimler legges
oppå. Grønnsakene fordeles utover og det hele
toppes med hvitløksyoghurten.

Ingredienser: Kyllinglår fra Stange - Lefser fra Como Mexico - Kokkelørens spicerub - Kokkelørens hummus
Kokkelørens hvitløksyoghurt - Rødløk - Tomat - Agurk

Okonomiyaki

Tørrsaltet bacon & ingefær
Tore: “Jeg elsker japanske smaker!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Tørrsaltet bacon
fra Strøm-Larsen
Egg
fra Ek gård
Kokkelørens
dashi-blanding
Kokkelørens
melblanding
Tilberedningstid

Syltet ingefær
Kokkelørens
okonomiyakisaus
Kokkelørens majones
Spisskål
Vårløk
Katsoubushi

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, egg, hvete, bløtdyr, skalldyr, soya, selleri, sulfitt og sennep.
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 to stekepanner – da går det
dobbelt så fort!

- Navnet «okonomiyaki» kommer av ordene
okonmi som betyr «det du liker» og yaki som
betyr «grill». Områdene Kansai og Hiroshima
er mest kjent for denne pannekaken, men den
er vanlig i hele Japan.

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!

Okonomiyaki * Tørrsaltet bacon & ingefær
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,

stekebrett, stekespade, øse, slikkepott, visp og
miksebolle.

2 - Fordel bacon på et stekebrett med
bakepapir og stek i ca. 15 minutter til
baconet er sprøtt.

Forvarm ovnen til 190oC med varmluft. Ha dashiblandingen, melblandingen og 160 ml vann i en
bolle, visp dette godt sammen (liten familiekasse
tilsetter 215 ml vann, og stor familiekasse tilsetter
320 ml vann).

4 - Ha eggene i røren og visp dette
godt sammen.

7 - Snu pannekaken og stek videre
i 4 - 5 minutter.

5 - Ha i kål, 2/3 deler av ingefæren

og 2/3 vårløken, og en klype salt i røren.
Vend dette godt sammen med en slikkepot.

8 - Til servering trenger du pannekaker,

stekt bacon skåret i grove biter, majones,
okonomiyakisaus, katsoubushi og resten
av vårløken og ingefæren.

3 - Mens baconet er i ovnen, grovhakk
ingefær. Finsnitt vårløk. Fjern stilken på
kålen og kast den, og kutt kålen i tynne
strimler med en kniv eller mandolin.

6 - Se tips og triks. Ha 3 ss stekeolje i en medium

pluss varm stekepanne. Fordel røren ut i pannen
med en øse til en rund pannekake som er ca. 2 cm
tykk. Det skal bli 2 pannekaker (liten familiekasse
fordeler røra til 3 pannekaker, stor familiekasse
skal få 4 pannekaker). Stek i ca. 4 - 5 minutter til
den er gyllen og sprø i kantene. Hold et øye med
den slik at den ikke blir for hardt stekt.

9 - Legg pannekaken på en flat tallerken. Smør

den godt inn med okonomiyakisaus, legg striper av
majones i sikksakk mønster. Fordel bacon utover.
Dryss over vårløk, resten av ingefæren
og katsoubushi.

Ingredienser: Tørrsaltet bacon fra Strøm-Larsen - Egg fra Ek gård - Kokkelørens dashi-blanding - Spisskål - Kokkelørens melblanding
Syltet ingefær - Kokkelørens okonomiyakisaus - Kokkelørens majones - Vårløk - Katsoubushi

Pan-fried salmon

Kale, potatoes and horseradish hollandaise
Tore: “A sauce closely related to hollandaise, but we have added
cream to reduce the risk of cracked sauce!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Salmon
Potatoes
Dill
Kale
Egg

Time

Røros butter
Røros cream
Lemon
Kokkelørens
horseradish paste

Difficulty

Contains: Fish, milk and egg.
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 stopwatch on your phone or
the cooktop when reducing the cream.

- Grønnkål kan sees på som en supermatvare – den er veldig næringsrik. Blant
annet er den svært rik på kostfiber, vitamin A
(i form av betakaroten), vitamin E, vitamin B6,
B-vitaminet folat og vitamin C. Og i tillegg er
den en kilde til kalsium – 100 gram grønnkål
inneholder faktisk mer kalsium enn 1 dl melk.

Sommelieren Sara anbefaler
- Mange bruker musserende vin kun som
aperitiff, men sannheten er at mange av dem
passer ypperlig til mat. Bobler og syrlighet
skaper liv og frisker opp i fet laks. Velg gjerne
en ung, tørr «blanc de blancs» (laget på
grønne druer) - de har den ekstra friskheten
og elegansen du trenger til dette.

Pan-fried salmon * Kale, potatoes and horseradish hollandaise
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, baking tray,
two pots, whisk and frying pan.

Preheat the oven to 200oC with hot air.
Cut the lemon in half and remove any stones.
Slice the butter into even cubes, and set aside
in room temperature. Chop the dill. Rinse and
chop the kale. Seperate the egg yolf from the
egg whites. You can throw away the whites.

4 - Whisk the butter into the hot cream,

3 - 4 cubes at the time. Add new cubes
of butter gradually as the previuos butter
is whisked into the sauce.

7 - Heat up a frying pan with some

cooking oil until warm. Fry the salmon
for about 3 minutes on each side.

2 - Place the potatoes on a baking tray

and sprinkle some cooking oil, salt and
freshly ground black pepper over. Bake in
the oven until golden and tender. This will
take about 20 minutes. Sprinkle the dill
over just before dining.

5 - When all of the butter is whisked in, put the

pot back on the heat, and heat up while stirring,
until the first “bubble” rises. Remove from the
heat, and whisk in the egg yolk. Whisk heavily
for about 30 secounds until the sauce starts to
thicken. Add 1 tbsp. lemon juice and the horseradish paste, and set aside with a lid (if you have
the “big family-size”, add 2 tbsp. of lemon juice).

8 - For dining, you need the salmon, potatoes
with dill, hollandaise and kale.

3 - See tips and tricks. Put the cream in
a small pot and boil on high heat while
whisking for 1 minute. Remove from
the heat.

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

pan. Fry the kale while stirring, until it starts
to welt and become golden around the
edges. This will take about 2 - 3 minutes.
Season with salt and put into a bowl.

9 - Put kale on the plate and place the

salmon on top. Pour a couple spoonfuls
of sauce over the fish. Serve the potatoes
on the side.

Ingredients: Salmon - Potatoes - Dill - Kale - Egg - Røros butter - Røros cream - Lemon - Kokkelørens horseradish paste

Chicken Shawarma

Tortillas from Como Mexico, hummus and garlic yogurt
Tore: “Spicy chicken with hummus from the Middle-East meets
delicious tortillas from Norway”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Chicken thigh
from Stange
Tortillas
from Como Mexico
Kokkelørens
spice rub
Tomato
Time

Kokkelørens
hummus
Kokkelørens
garlic yogurt
Red onion
Cucumber

Difficulty

Contains: Milk, sesame and wheat.
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

- This dish is quite mild, so if you want
it more spicy, a chili sause like shiracha
is perfect.

- Kikerter er svært rike på mange essensielle
næringsstoffer, deriblant folat, kopper, fosfor,
jern, magnesium, molybden og mangan.
Kikerter er kolesterolsenkende og forebygger
dermed hjertesykdom.

Sommelieren Sara anbefaler

- Grønnsaken gir stabilt blodsukker og
forebygger diabetes. Ved et stabilt blodsukker får
man også et jevnere humør! Kikerter er bra for
den sunne tarmfloraen da den virker prebiotisk
(grunnet mye vannløselig fiber). Mangan er
viktig for kroppens eget antioksidantsystem og
magnesium er viktig for hjertet og for over
200 viktige enzymreaksjoner i kroppen. Kikerter
er proppfulle av proteiner og kan erstatte kjøtt
i kostholdet.

- Et glass godt avkjølt hveteøl er
et spennende valg til denne retten.
Svak sødme fra hvete kompletterer
kyllingens pikante krydder, og ølets
friskhet vil matche yoghurtens syrlighet.
Det samme vil sødme og friskhet i en
halvtørr hvitvin, på for eksempel
Riesling-druen, gjøre.

Chicken Shawarma * Tortilla from Como Mexico, hummus and garlic yogurt
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 chicken, knife, frying pan, baking tray
and aluminum foil.
Preheat the oven to 200oC with hot air.
Cover the chicken with spice rub on both sides.

3 - While the chicken is frying, thinly slice

red onion, and chop tomato and cucumber.

2 - Put 1 tbsp. cooking oil in a medium plus hot

frying pan. Fry the chicken for 4 - 5 minutes on
each side. Remove the pan from the heat and let
the chicken rest in the pan for 4 - 5 minutes.

4 - While the chicken is resting, cover the

tortillas with aluminum foil and bake in the
oven for 2 - 3 minutes.

6 - For dining, you need chicken, tomato, cucumber,
onion, hummus, tortillas and garlic yogurt.

5 - Slice the chicken evenly.

7 - First, put a tortilla on the plate. Smear a spoonful of hummus over, and place the chicken slices on
top. Spread the vegetables evenly over, and top
with garlic yogurt.

Ingredients: Chicken thigh from Stange - Tortillas from Como Mexico - Kokkelørens spice rub - Kokkelørens hummus
Kokkelørens garlic yogurt - Red onion - Tomato - Cucumber

Okonomiyaki

Dry-salted bacon and ginger
Tore: “I love Japanese flavours!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Dry-salted bacon
from Strøm-Larsen
Egg
from Ek gård
Kokkelørens
dashi-mix
Kokkelørens
flour-mix
Time

Pickled ginger
Kokkelørens
okonomiyaki sauce
Kokkelørens mayonnaise
Cabbage
Spring onions
Katsoubushi

Difficulty

Contains: Fish, egg, wheat, molluscs, shellfish, soy, celery, sulphites and mustard.
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 two frying pans – it is twice as fast!

- Navnet «okonomiyaki» kommer av ordene
okonmi som betyr «det du liker» og yaki som
betyr «grill». Områdene Kansai og Hiroshima
er mest kjent for denne pannekaken, men den
er vanlig i hele Japan.

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!

Okonomiyaki * Dry-salted bacon and ginger
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, frying pan, baking
tray, spatula, ladle, whisk and mixing bowl.

Preheat the oven 190oC with hot air. Put the
dashi-mix, flour-mix and 160 ml water into a
bowl, and whisk well (“small family-size” adds
215 ml water, and “big family-size” adds
320 ml water).

4 - Put the eggs into the batter
and whisk well.

7 - Turn the pancake and fry
for 4 - 5 more minutes.

2 - Spread bacon on a baking tray

with baking paper and bake for about
15 minutes until the bacon is crispy.

5 - Add cabbage, 2/3 of the ginger,

2/3 of the spring onions, and a pinch of
salt into the batter. Mix well with a spatula.

8 - For dining, you need pancakes, roughly

chopped bacon, mayonnaise, okonomiyaki
sauce, katsoubushi and the rest of the spring
onions and ginger.

3 - Whie the bacon is in the oven, chop
ginger and spring onions. Remove the
stem from the cabbage and thinly slice
the cabbage with a knife or mandolin.

6 - See tips and tricks. Put 3 tbsp. cooking oil in a

medium plus hot frying pan. Spread the batter into
the pan with a ladle to form a round pancake, about
2 cm thick. It should be 2 pancakes (“small familysize” shoud have 3 pancakes, and “big family-size”
shoud have 4 pancakes). Fry for 4 - 5 minutes until
golden and crispy around the edges. Keep an eye
on them to make sure they do not burn.

9 - Put the pancake on a flat plate. Smear

okonomiyaki sauce over, and stripe the
mayonnaise in zigzags on top. Spread bacon
over, and sprinkle over spring onions, rest of the
ginger and katsoubushi.

Ingredients: Dry-salted bacon from Strøm-Larsen - Egg from Ek gård - Kokkelørens dashi-mix - Cabbage - Kokkelørens flour-mix
Pickled ginger - Kokkelørens okonomiyaki sauce - Kokkelørens mayonnaise - Spring onions - Katsoubushi

