Ovnsbakt skrei

Bacalaogryte, hjemmelaget tomatsaus og sorte oliven
Tore: “Norsk fersk skrei i stedet for klippfisk, men med portugisiske smaker”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Skrei
Kokkelørens
tomatsaus
Oliven med
olivenolje

Potet
Løk
Chili
Sprø kapers
Persille

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk.
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

- For en mer barnevennlig variant, dropp
å tilsette chili.

- Bacalao er på norsk en klippfiskrett med
opprinnelse i Portugal. Tradisjonen forteller
at den ble introdusert i Kristiansund av
fiskeoppkjøpere fra Baskerland i Spania
på begynnelsen av 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

- Denne retten er veldig god også dagen
etter den er laget. Grønnsakene i gryta
får enda mer smak. Gryta kan varmes
eller spises kald. Denne er medium spicy,
ønsker du mer trøkk så ha i en chili til.

- Ordet bacalao på spansk (bacalao) og
portugisisk (bacalhau) betyr rett og slett torsk,
og fersk, usaltet torsk omtales som bacalhau
fresco. Bacalao er i den latinske verden et
mye mer omfattende begrep enn på norsk,
og kan oversettes som en klippfiskrett.

- Portugal er Bacalao-land nummer én på
denne planeten. Portugisere spiser mer
bacalao (av norsk torsk) enn noe annet
folkeslag. Mitt beste tips er derfor å drikke
det samme som dem: hvitvin på Alvarinhodruen. Nærmere havet kommer du neppe.

Ovnsbakt skrei * Bacalaogryte, hjemmelaget tomatsaus og sorte oliven
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, skjærebrett,
kniv og en stor kjele.

Forvarm ovnen til 200oC varmluft.
Krydre fisken med salt og pepper på begge
sider og sett til side i romtemperatur.

3 - Se tips og triks. Legg potet, løk,

chili og oliven utover i en vidbunnet
kjele. Tilsett olivenoljen og 1,5 dl vann
(har du liten familiekasse tilsetter du totalt
2,5 dl vann, stor familiekasse tilsetter totalt
3 dl vann). Krydre med salt.

2 - Potet skives i tre på langs. Løk kuttes i skiver.
Chili finhakkes. Oliven og persille grovhakkes.
NB. ta vare på olivenoljen som olivenene ligger
i – denne skal brukes i retten.

4 - Tilsett tomatsausen. Kok opp på høy varme

mens du rister forsiktig på gryta. Pass på så det ikke
svir seg. Grønnsakene skal dekkes av tomatsausen,
hvis de ikke dekkes, tilsett en skvett vann. Skru ned
varmen og sett på lokk. La det stå og småkoke i
ca. 25 minutter. Gryta er klar når potetene er møre.

6 - Til servering trenger du bacalaogryta, fisken,
hakket persille og sprø kapers.

5 - Ha litt stekeolje på fisken og bak

den i ovnen når gryta begynner å bli
ferdig. Dette tar ca. 8 - 10 minutter
avhengig av tykkelsen.

7 - Ha en god porsjon gryte i en dyp tallerken, pass
på å få med alle grønnsakene. Legg fisken i midten
oppå, dryss over persille og kapers.

Ingredienser: Skrei - Potet - Kokkelørens tomatsaus - Oliven med olivenolje - Løk - Chili - Sprø kapers - Persille

Kikert- og linseburger

Portobellosopp, Rørosost og jalapenomajones
Tore: “Hvem trenger kjøtt når man har
umami-veggieburger med smeltet ost?”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kikerter
Røde linser
Kokkelørens
jalapenomajones
Kokkelørens
soltomatpaste
Portobellosopp
Tilberedningstid

Rørosost
fra Galåvolden gård
Tomat
Rødløk
Potetmel
Burgerbrød
fra Brødbakerne

Vansklighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg, melk, sennep og sulfitt.
Kan inneholde spor av bløtdyr, skalldyr, fisk, selleri og soya.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

- Lag fire mindre burgere i stedet for to
store og legg disse oppå hvert sitt halve
burgerbrød.

- Bønner, linser og kikerter hører alle til
erteblomstfamilien. Linser er omtalt allerede
i første Mosebok, og har vært kjent som
matføde i tusener av år. Det finnes mange
sorter linser, og størrelse og farge varierer
fra grønne, gule, brune og røde. Kikerter,
bønner og linser er en viktig proteinkilde
for de fleste vegetarianere verden over.

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!

Kikert- og linseburger * Portobellosopp, Rørosost og jalapenomajones
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, blender,
stekespade og sil.
Forvarm ovnen til 200oC.
Sil kikerter og linser.

5 - Legg soppen med snittsiden ned

på et stekebrett. Krydre med salt og
pepper og ha på litt stekeolje.

9 - Del burgerbrød i to og varm
i ovnen i ca. 1 minutt.

2 - Ha kikerter og linser i en blender

med litt salt og kjør i ca. 1 minutt til
glatt masse. Ha i soltomatpaste og
potetmel og kjør videre i ca. 2 minutter
til alt er blandet godt sammen.

6 - Ha osten på soppen. Bak i
ovnen i ca. 10 - 12 minutter til
osten er smeltet og gyllen.

3 - Se tips og triks. Fordel kikertmassen på hvert sitt bakepapir.
Bruk bakepapiret til å forme to
jevntykke burgere (liten familiekasse lager to store og to litt
mindre burgere til barna).

7 - Mens soppen er i ovnen, ha 2 ss

stekeolje i en varm stekepanne. Bruk
bakepapiret til å legge burgeren i
stekepannen. Stek burgeren i 3 - 4
minutter på hver side til de får sprø
stekeskorpe og er gjennomvarme.

10 - Til servering trenger du kikert- og linseburger, burgerbrød, tomat, rødløk, sopp og
jalapenomajones.

4 - Lag snittmønster i
portobellosoppen.

8 - Kutt tomat i skiver og
rødløk i tynne skiver.

11 - Smør et lag med jalapenomajones på

hver del av burgerbrødet. Legg kikert- og
linseburger på brødet og ha på ostegratinert
sopp, tomatskiver og rødløk. Server resten av
jalapenomajonesen ved siden.

Ingredienser: Kikerter - Røde linser - Jalapenomajones - Kokkelørens soltomatpaste - Portobellosopp
Rørosost - Tomat - Rødløk - Potetmel - Burgerbrød

Kremet sopprisoni

Holtefjell fra Eiker gårdsysteri og langtidsbakt svinekjake fra Metervare
Tore: “Silkemyk og full av smak!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Svinekjake
fra Metervare
Holtefjellost
fra Eiker ysteri
Risoni-pasta
Østersopp

Tilberedningstid

Sjampingjong
Kokkelørens
estragonsmør
Rørosfløte
Løk
Persille

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, hvete og sulfitt. Kan inneholde spor av soya.
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

- Sjekk ut denne videoen for å se
hvordan å kutte løk kjapt:

- Sopp tilhører et eget rike forskjellig fra både
plante- og dyreriket. I motsetning til planteriket
tar ikke sopp næring fra planteriket, men fra
organisk materiale. En annen forskjell fra
planteriket er at soppens fruktlegemes vegger
er laget av kitin, der planters vegger er laget av
cellulose. Tilstedeværelsen av kitin og glykogen,
begge forbundet med dyr, er blant grunnene til
at man regner sopp som nærmere beslektet med
dyreriket enn med planteriket.

Sommelieren Sara anbefaler

https://www.youtube.com/
watch?v=gLqYEDK9ReE

- 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!

Kremet sopprisoni * Holtefjell fra Eiker gårdsysteri og langtidsbakt svinekjake fra Metervare
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,

plastskjærebrett, pastakjele, stor
kjele, stekepanne og sil.

2 - Kutt østerssopp i

tynne strimler langs de
naturlige fibrene.

Sett på vann med salt til koking av
pastaen (1 teskje salt per liter vann).

5 - Mens pastaen koker, ha 4 ss steke-

olje i en medium pluss varm stekepanne.
Stek østersopp i 5 - 6 minutter til den
er godt brunet og blitt sprø. Rør med
jevne mellomrom. Legg soppen over på
tørkepapir når den er ferdig stekt.

9 - Ha innholdet i stekepannen,

pastaen, estragonsmør, Holtefjellost
og pasta-kokevannet i den store
kjelen. Rør godt sammen med en
slikkepott på medium varme. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper.

6 - I samme panne som

du stekte østerssopp, stek
sjampinjong og løk under
omrøring i ca. 4 minutter
til løken har blitt blank.

10 - Hakk persille,
stilkene også.

3 - Se tips og triks.

Kutt løk i små terninger.
Kutt sjampinjong og svinekjake i terninger. Ta vare
på kraften i posen.

7 - Ha i kjøtt og stek videre
i 1 minutt. Ha i kjøttkraft og
fløte og gi et oppkok.

11 - Til servering trenger du

pasta, østerssopp og persille.

4 - Ha risoni-pastaen i det kokende
vannet. Rør rundt med en skje til
vannet koker opp igjen for å unngå
at risonien setter seg i bunnen av
kjelen. Kok i 10 minutter.

8 - Ta av 1 dl av pasta-kokevannet

(liten familiekasse tar av 1,5 dl vann,
stor familiekasse tar av 2 dl vann) og
sett til side. Sil deretter pastaen.

12 - Ha risoni-pastaen på en tallerken.
Legg på østerssopp jevnt utover,
og avslutt med persille.

Ingredienser: Svinekjake fra Metervare - Holtefjellost fra Eiker ysteri - Risoni-pasta - Østersopp
Sjampingjong - Kokkelørens estragonsmør - Rørosfløte - Løk - Persille

Baked cod

Bacalao stew, home made tomato sauce and black olives
Tore: “Fresh, Norwegian cod with Portugese flavours”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Cod
Kokkelørens
tomato sauce
Olives with
olive oil

Time

Potatoes
Onion
Chili
Crispy capers
Parsley

Difficulty

Contains: Fish.
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

- For a more child friendly dish, leave out
the chili.

- Bacalao er på norsk en klippfiskrett med
opprinnelse i Portugal. Tradisjonen forteller
at den ble introdusert i Kristiansund av
fiskeoppkjøpere fra Baskerland i Spania
på begynnelsen av 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

- This dish is good the next day as well,
as the vegetables in the stew becomes
more flavourful. The stew can be heated
up, or be eaten cold. It is medium spicy,
so if you want more spicyness, add one
more chili.

- Ordet bacalao på spansk (bacalao) og
portugisisk (bacalhau) betyr rett og slett torsk,
og fersk, usaltet torsk omtales som bacalhau
fresco. Bacalao er i den latinske verden et
mye mer omfattende begrep enn på norsk,
og kan oversettes som en klippfiskrett.

- Portugal er Bacalao-land nummer én på
denne planeten. Portugisere spiser mer
bacalao (av norsk torsk) enn noe annet
folkeslag. Mitt beste tips er derfor å drikke
det samme som dem: hvitvin på Alvarinhodruen. Nærmere havet kommer du neppe.

Baked cod * Bacalao stew, homemade tomato sauce and black olives
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, cutting board, knife and
big pot.

Preheat the oven to 200oC with hot air.
Season the fish with salt and pepper on both
sides, and set aside in room temperature.

3 - See tips and tricks. Put potatoes,

onion, chili and olives into a wide pot.
Add olive oil and 1,5 dl water (the “small
family-size” adds a total of 2,5 dl water,
and “big family-size” adds a total of 3 dl
water). Season with salt.

2 - Slice potatoes into three. Thinly slice onion.

Finely chop chili. Roughly chop olives and parsley.
NB. set aside the olive oil from the olives, to use
later in the dish.

4 - Add the tomato sauce. Boil on high heat while

carefully shaking the pot. Make sure it does not
burn. The vegetables should be covered by the
tomato sauce, if not, add a splash of water. Turn
down the heat, and cover with a lid. Let this simmer
for about 2 minutes. The stew is ready when the
potatoes become tender.

6 - For dining, you need the bacalao stew, fish,
chopped parsley and crispy capers.

5 - Put some cooking oil on the fish

and bake in the oven when the stew
starts to become finished. The baking
of the fish will take 8 - 10 minutes,
depending on the thickness of the fish.

7 - Put a good amount of stew onto a deep plate,

make sure to add all of the vegetables. Place the fish
in the middle on top, and sprinkle parsley and capers
over the dish.

Ingredients: Cod - Potatoes - Kokkelørens tomato sauce - Olives with olive oil - Onion - Chili - Crispy capers - Parsley

Chickpea and lentil burger

Portobello mushrooms, Røros-cheese and jalapeno mayonnaise
Tore: “Who needs meat when you can have an umami
veggiebuger with melted cheese?”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Chickpeas
Red lentils
Kokkelørens
jalapeno mayonnaise
Kokkelørens
sundried tomato paste
Portobello mushrooms
Time

Røros-cheese
from Galåvolden gård
Tomato
Red onion
Potato flour
Burger buns
from Brødbakerne

Difficulty

Inneholder: Wheat, egg, milk, mustard and sulphites.
May contain traces of moluscles, shellfish, fish, celery and soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

- Make four smaller burgers instead of
two large, and place these on each of
the half burger breads.

- Bønner, linser og kikerter hører alle til
erteblomstfamilien. Linser er omtalt allerede
i første Mosebok, og har vært kjent som
matføde i tusener av år. Det finnes mange
sorter linser, og størrelse og farge varierer
fra grønne, gule, brune og røde. Kikerter,
bønner og linser er en viktig proteinkilde
for de fleste vegetarianere verden over.

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!

Chickpea and lentil burger * Portobello mushrooms, Røros-cheese and jalapeno 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 cutting board, knife,

frying pan baking tray, blender,
spatula and drainer.
Preheat the oven to 200oC.
Drain chickpeas and lentils.

5 - Place the mushrooms, cut-side

down, on a baking tray. Season
with salt and pepper, and sprinkle
some cooking oil over.

9 - Halve the burger buns and

heat up in the oven for 1 minute.

2 - Put chickpeas and lentils in a

blender with some salt, and blend for
about 1 minute, until smooth. Add the
sundried tomato paste and potato
flour, and blend for 2 more minutes
until everything is mixed well.

6 - Put the cheese on the

mushrooms. Bake in the oven
for 10 - 12 minutes, until the
cheese is melted and golden.

3 - See tips and tricks. Spread the

4 - Cut a check pattern

7 - While the mushrooms are in the

8 - Slice tomato and

chickpea mix on seperate baking
papers. Use the paper to form even
burgers (the “small family-size” makes
two big and two smaller burgers for
the children).

oven, put 2 tbsp. cooking oil in a hot
frying pan. Use the baking paper to
place the burgers into the frying pan.
Fry for 3 - 4 minutes on both sides,
until crispy and heated through.

10 - For dining, you need the chickpea and

lentil burges, burger buns, tomato, red onion,
mushrooms and jalapeno mayonnaise.

on top of the portobello
mushrooms.

red onion.

11 - Smear a layer of jalapeno mayonnaise on

each part of the burger buns. Place the burgers
on the bottom part of the bun, and top with
mushrooms, tomato and red onion. Serve the
rest of the jalapeno mayonnaise on the side.

Ingredients: Chickpeas - Red lentils - Kokkelørens jalapeno mayonnaise - Kokkelørens sundried tomato paste - Portobello mushrooms
Røros-cheese from Galåvolden gård - Tomato - Red onion - Potato flour - Burger buns from Brødbakerne

Creamy mushroom risoni

Holtefjell-cheese and slow cooked pork cheeks from Metervare
Tore: “Silky smooth and flavourful!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Pork cheeks
from Metervare
Holtefjell-cheese
from Eiker ysteri
Risoni-pasta
Oyster mushrooms

Time

Champignon
Kokkelørens
tarragon butter
Røros cream
Onion
Parsley

Difficulty

Contains: Milk, wheat and sulphites. May contain traces of soy.
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

- Check out this video to learn
how to chop onion quickly:

- Sopp tilhører et eget rike forskjellig fra både
plante- og dyreriket. I motsetning til planteriket
tar ikke sopp næring fra planteriket, men fra
organisk materiale. En annen forskjell fra
planteriket er at soppens fruktlegemes vegger
er laget av kitin, der planters vegger er laget av
cellulose. Tilstedeværelsen av kitin og glykogen,
begge forbundet med dyr, er blant grunnene til
at man regner sopp som nærmere beslektet med
dyreriket enn med planteriket.

Sommelieren Sara anbefaler

https://www.youtube.com/
watch?v=gLqYEDK9ReE

- 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!

Creamy mushroom risoni * Holtefjell-cheese and slow cooked pork cheeks from Metervare
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,

cutting board in plastic for the meat,
pot for the pasta, big pot, frying pan
and drainer.

2 - Thinly slice the

oyster mushrooms along
the natural fibers in the
mushroom.

Bring some water to boil for the
pasta (with 1 tsp. salt pr. liter water)

5 - While the pasta is boiling, put

4 tbsp. cooking oil in a medium plus
hot frying pan. Fry oyster mushrooms
for 5 - 6 minutes until golden and crispy.
Stir frequently. Put the mushroom on
some kitchen paper after finished.

9 - Put the mix from the frying pan,

the pasta, tarragon butter, Holtefjellcheese and boiling water from the
pasta into the big pot. Mix well with a
spatula on medium heat. Season with
salt and freshly ground black pepper.

6 - In the same pan, fry

champignon and onion
while stirring for about
4 minutes until the onion
becomes soft.

10 - Chop parsley,

both leaves and stem.

3 - See tips and tricks.

Chop onion, champignong
and pork cheeks. Set aside
the meat stock in the plastic
pack for later.

7 - Add the meat and fry

for 1 more minute. Add the
meat stock and cream and
bring to boil.

11 - For dining, you need pasta,
oyster mushroms and parsley.

4 - Put the risoni pasta into the

boiling water. Stir with a spoon until
the water brings to boil again, to
prevent the risoni from sticking to the
bottom of the pot. Boil for 10 minutes.

8 - Set aside 1 dl of the pasta water

for later (“small family-size” sets aside
1,5 dl water, and “big family-size” sets
aside 2 dl water). Drain the pasta.

12 - Put the risoni pasta on a plate.
Spread oyster mushrooms over and
finish with parsley over the dish.

Ingredients: Pork cheeks from Metervare - Holtefjell-cheese from Eiker ysteri - Risoni-pasta - Oyster mushrooms
Champignon - Kokkelørens tarragon butter - Røros cream - Onion - Parsley

