Thai fiskekaker

Kokkelørens egne sweet chilisaus og nudelsalat
Tore: “Denne sweet chilisausen er noe annet
enn den du får på butikken!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Agurk
Peanøtter
Eggnudler
Maizenna
Kokkelørens
peanøttdressing
2 stk. vårløk
1 stk. egg fra Ek gård

Seifilet
Kokkelørens
rød curry paste
Kokkelørens
sweet chili saus
Haricot verts
(grønne bønner)
Gulrot
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, peanøtt, egg, sulfitt, soya, 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

- Har du ikke hurtighakker eller food
processor, kan du bruke en blender,
eller til nød en stavmikser.

- Det thailanske kjøkken, som fiskekakene i
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket
av mange matkuturer opp gjennom årene.
Chili ble introdusert i thailandsk matlaging
sent på 1600-tallet av portugisiske misjonærer
som tidligere hadde bodd i Sør-Amerika,
og vent seg til den sterke maten der.
Thailenderne tilpasset utenlandske oppskrifter
til lokale forhold ved å erstatte enkelte av
ingrediensene. For eksempel ble indisk ghee
(klarnet smør) erstattet med kokosolje, og
melkeprodukter ble erstattet med kokosmelk.
Fra kineserne lærte de seg å fritere i olje
og hurtigsteke i wok (stir frying). Portugal,
Tyskland, Frankrike og Japan bidro med
kulinarisk inspirasjon til det thailanske
kjøkkenet på 1700-tallet.

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

Thai fiskekaker * Kokkelørens egen sweet chilisaus og nudelsalat
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, plast-

2 - Kjør sei i en hurtighakker eller food-

3 - Form 8 runde og flate kaker av fiske-

4 - Kok nudlene i 6 minutter.

5 - Mens nudlene koker, finsnitt resten av

6 - Ha 3 ss stekeolje i en medium pluss varm

7 - Ha nudler, vårløk, gulrot, agurk og

8 - Til servering trenger du fiskekaker,

9 - Ha salat på tallerken, dryss på peanøtter,

skjærebrett til fisken, blender, blandebolle,
grønnsaksskreller og mandolin.
Sett på vann til koking av nudler. Kutt sei i
biter. Finkutt grønne bønner og en vårløk
(stor familiekasse kutter to vårløk). Skill
eggeplommen fra hviten og kast hviten
(stor familiekasse skiller 2 egg).

Sil av vannet og vend inn 1 ss stekeolje.

peanøttdressing i en miksebolle og bland
godt sammen.

processor i 30 sekunder. Skrap fisken ned fra
kanten med en slikkepott og kjør i 30 sekunder
til. Ha i vårløk, grønne bønner, maizenna,
eggeplomme og currypaste. Kjør i 30 sekunder.
Skrap ned fra kanten med en slikkepott og kjør
i 30 sekunder til.

vårløken, skrell og strimle agurk og gulrot
med en mandolin eller ostehøvel.

nudelsalat, peanøtter og sweet chili saus.

massen (liten familiekasse lager 12 kaker,
stor familiekasse lager 16 kaker).

stekepanne. Stek fiskekakene i 1,5 - 2 minutter
på hver side.

legg på fiskekaker og server sweet chili i skål
ved siden.

Ingredienser: Seifilet - Kokkelørens rød curry paste - Kokkelørens sweet chili saus - Haricot verts (grønne bønner)
Gulrot - Agurk - Peanøtter - Eggnudler - Maizenna - Kokkelørens peanøttdressing - 2 stk. vårløk - 1 stk. egg fra Ek gård

Kokkelørens pasta carbonara
Rørosyoghurt og bacon fra Strøm-Larsen
Tore: “Råvarene har alt å si i Kokkelørens variant
av denne klassikeren”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
1 stk. egg
fra Ek gård
Persille
Rørosyoghurt
Holtefjellost
fra Eiker gårdsysteri

Fersk pasta fra
La Piersante,
Søndre Sæther
gård i Østfold
Bacon fra
Strøm-Larsen
Sjalottløk
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, hvetemel og melk.
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

- Det er mange variasjoner av denne
retten. Ønsker man den litt mer «picante»
kan man tilsette litt dijonsennep
i eggeblandingen.

- Den ferske pastaen vi bruker produseres i
Norge, nærmere bestemt på Søndre Sæther
gård i Østfold. Den puritanske Spaghetti alla
Carbonara inneholder kun pasta, egg, bacon
og sort pepper. Vi synes likevel at puritanisme
generelt må vike for Rørosyoghurt.

Sommelieren Sara anbefaler
- Fyldig ost og syrlig yoghurt roper
begge på en drikk med livlig friskhet,
mens baconet ønsker seg noe saftig og
fruktig. Alt dette får du i hvitvinene fra
Jura-regionen i Frankrike, enten på
Savagnin- eller Chardonnaydruen. Dette
er sitronfriske, fyldige viner med masse
smak og en spennende salt touch som
matcher pastaen perfekt.

Kokkelørens pasta carbonara * Rørosyoghurt og bacon fra Strøm-Larsen
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, blandebolle, stekepanne, kjele, desilitermål,
sil og skjærebrett av plast til baconet.

2 - Ha eggeplomme, yoghurt og ost i en
bolle, rør dette godt sammen og krydre
med rikelig nykvernet sort pepper.

3 - Løsne pastanøstene litt fra hverandre.

Kok pastaen i 6 minutter. Rør med jevne
mellomrom slik at den ikke klistrer seg sammen.

Sett på vann til koking av pasta. Finhakk
sjalottløk og persille. Strimle bacon tynt.
Skill eggeplommen fra hviten og kast
eggehviten (stor familiekasse skiller 2 egg).

4 - Mens pastaen koker, stek bacon i en

varm stekepanne med 1 ss stekeolje. Når
baconet er sprøstekt, vend inn løken og
ta pannen av platen.

5 - Ta av 1 dl av pastavannet (liten

familiekasse tar av 1,5 dl vann og stor
familiekasse tar av 2 dl) til senere.
Sil pastaen.

7 - Til servering trenger du pasta carbonara
og den hakkede persillen.

6 - Sett stekepannen med bacon og

løk på lav varme. Ha på pastaen,
eggeblanding og pastavann. Rør dette
godt sammen med slikkepott til sausen
begynner å tykne, ca. 1 - 2 minutter.

8 - Ha pasta på en tallerken og strø
litt persille over.

Ingredienser: Fersk pasta fra La Piersante, Søndre Sæther gård i Østfold - Bacon fra Strøm-Larsen - Sjalottløk - Persille
Rørosyoghurt - Holtefjellost fra Eiker gårdsysteri - 1 stk. egg fra Ek gård

Quesadilla
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Rørosost fra Galåvolden gård
Tore: “Rørososten er utrolig smaksrik og perfekt å smelte
i en quesadilla!”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Kjøttdeig
fra Strøm-Larsen
Tortillalefser
fra Como Mexico
Tomat
Syltede jalapenos
Koriander
Tilberedningstid

2 stk. vårløk
Lime
Rørosost
fra Galåvolden gård
Bønner
Kokkelørens
tacopaste

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk 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...

- Det kan være litt vrient å snu
quesadillaen. Et triks er å legge en
tallerken over, snu stekepannen opp
ned, og deretter skli quesadillaen som
nå ligger på tallerkenen tilbake i panna.
Vær obs så du ikke brenner deg på oljen.

- Tortillalefsene vi bruker er produsert i
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico,
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde
hun med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge. Vi elsker den ferske
tortillaen fra Como Mexico!

- Denne retten smaker fantastisk med litt
Rørosrømme over!

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

Quesadilla * Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Rørosost fra Galåvolden gård
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 et skjærebrett, en kniv,

2 - Ha tomat, koriander, jalapenos og

en stekepanne, to mikseboller og sil.
Del limen i to og kutt halvparten i båter.
Strimle 2 vårløk (stor familiekasse strimler
4 vårløk), kutt tomatene i mindre biter,
hakk korinader og finhakk jalapenos.
Sil bønnene.

4 - Tilsett silte bønner og resten

av vårløken og stek videre under
omrøring i 2 minutter.

halvparten av vårløken i en bolle. Klem saften
av en halv lime over og bland dette godt
sammen (stor familie skal bruke en hel lime).
Smak til med salt. Dette kalles Pico de Gallo.

5 - Ha på tacopasten
og rør godt sammen.
Hell over i en skål.
Vask stekepannen.

8 - Se tips og triks. Snu quesadillaen og stek
videre i 2 - 3 minutter. Gjenta deretter steg
6 - 8 til alle quesadillane er stekt. Har du
flere stekepanner kan det være lurt og steke
flere av gangen.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en kald

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Ha i kjøttdeig og stek til den er brunet og
gjennomstekt.

stekepanne. Legg en lefse i pannen.
Ha på et lag med ost, deretter et lag
med kjøttdeig og avslutt med et nytt
lag med ost på toppen.

9 - Til servering trenger du quesadilla,
Pico de Gallo og limebåter.

7 - Legg en lefse på toppen og

stek på medium pluss varme i
ca. 2 - 3 minutter til den nederste
lefsen har fått en gyllen farge.

10 - Kutt quesadilla i stykker. Legg Pico de

Gallo i midten og legg en limebåt på toppen.

Ingredienser: Kjøttdeig fra Strøm-Larsen - Tortillalefser fra Como Mexico - Tomat - Syltede jalapenos
Koriander - Vårløk - Lime - Rørosost fra Galåvolden gård - Bønner - Kokkelørens tacopaste

Thai fish cakes

Kokkelørens sweet chili sauce and noodle salad
Tore: “This sweet chili sauce is something
completely different then the store-bought ones!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Cucumber
Peanuts
Egg noodles
Maizenna
Kokkelørens
peanut dressing
2 spring onions
1 egg from Ek gård

Pollock
Kokkelørens
red curry paste
Kokkelørens
sweet chili sauce
Haricot verts
(green beans)
Carrots
Time

Difficulty

Contains: Fish, peanuts, egg, sulphites, soy, 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

- If you don´t have a chopper or food
processor, use a blender, or as a last
resort a hand blender.

- Det thailanske kjøkken, som fiskekakene i
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket
av mange matkuturer opp gjennom årene.
Chili ble introdusert i thailandsk matlaging
sent på 1600-tallet av portugisiske misjonærer
som tidligere hadde bodd i Sør-Amerika,
og vent seg til den sterke maten der.
Thailenderne tilpasset utenlandske oppskrifter
til lokale forhold ved å erstatte enkelte av
ingrediensene. For eksempel ble indisk ghee
(klarnet smør) erstattet med kokosolje, og
melkeprodukter ble erstattet med kokosmelk.
Fra kineserne lærte de seg å fritere i olje
og hurtigsteke i wok (stir frying). Portugal,
Tyskland, Frankrike og Japan bidro med
kulinarisk inspirasjon til det thailanske
kjøkkenet på 1700-tallet.

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

Thai fish cakes * Kokkelørens sweet chili sauce and noodle salad
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, plastic

cutting board for the fish, blender, mixing
bowl, peeler and mandolin.
Bring some water to boil for the noodles.
Cut the fish into smaller pieces. Finely chop
green beans and one spring onion (“big
family-size” chops two spring onions).
Seperate the egg yolk from the white,
and throw away the white (“big familysize seperates two eggs).

4 - Boil the noodles for 6 minutes. Drain
the water and mix in 1 tbsp. cooking oil.

7 - Put noodles, spring onion, carrot,
cucumber and peanut dressing into a
mixing bowl and mix well.

2 - Mince the fish in a chopper machine or

3 - Form 8 round and flat “cakes”

5 - While the noodles are boiling, chop the

6 - Put 3 tbsp. cooking oil in a medium

food processor for 30 seconds. Use a spatula
to scrape the fish down from the edge of the
container, and mince for 30 more seconds. Add
spring onions, green beans, maizenna, egg yolk
and curry paste. Mince for 30 seconds, scrape
the mix down from the edge, and mix for
30 more seconds.

rest of the spring onions and peel and slice
the cucumber and carrots with a mandolin
or cheese slicer.

8 - For dining, you need fish cakes, noodle
salad, peanuts and sweet chili sauce.

out of the fish mix (“small family-size”
makes 12 cakes, “big family-size”
makes 16 cakes).

plus hot frying pan. Fry the fish cakes
for 1,5 - 2 minutes on each side.

9 - Put some salad on the plate, sprinkle

peanuts over, place the fish cakes next to the
salad, and serve the sweet chili sauce in a
small bowl on the side.

Ingredients: Pollock - Kokkelørens red curry paste - Kokkelørens sweet chili sauce - Haricot verts (green beans)
Carrots - Cucumber - Peanuts - Egg noodles - Maizenna - Kokkelørens peanut dressing - 2 spring onions - 1 egg from Ek gård

Kokkelørens pasta carbonara
Røros yogurt and bacon from Strøm-Larsen
Tore: “The fresh produce is the key in
Kokkelørens version of this classic dish”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Fresh pasta from
La Piersante,
Søndre Sæther
gård in Østfold
Bacon from
Strøm-Larsen
Shallots
Time

1 egg
from Ek gård
Parsley
Røros yogurt
Holtefjell-cheese
from Eiker gårdsysteri

Difficulty

Contains: Egg, wheat and milk.
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

- There are many versions of this dish.
If you want it a bit more «picante», mix
some dijon mustard into the egg mix.

- Den ferske pastaen vi bruker produseres i
Norge, nærmere bestemt på Søndre Sæther
gård i Østfold. Den puritanske Spaghetti alla
Carbonara inneholder kun pasta, egg, bacon
og sort pepper. Vi synes likevel at puritanisme
generelt må vike for Rørosyoghurt.

Sommelieren Sara anbefaler
- Fyldig ost og syrlig yoghurt roper
begge på en drikk med livlig friskhet,
mens baconet ønsker seg noe saftig og
fruktig. Alt dette får du i hvitvinene fra
Jura-regionen i Frankrike, enten på
Savagnin- eller Chardonnaydruen. Dette
er sitronfriske, fyldige viner med masse
smak og en spennende salt touch som
matcher pastaen perfekt.

Kokkelørens pasta carbonara * Røros yogurt and bacon from Strøm-Larsen
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, mixing bowl,
frying pan, pot, measuring jug, drainer and
a plastic cutting board for the bacon.

2 - Put the egg yolk, yogurt and cheese
into a bowl, and mix well. Season with
freshly ground black pepper.

3 - Loosen the pasta balls a bit, and

boil for 6 minutes. Stir frequently to
prevent the pasta from sticking togther.

Bring som water to boil for the pasta. Finely
chop shallots and parsley. Thinly slice bacon.
Seperate the egg yolk from the white, and
throw away the egg white (“big family-size”
seperates 2 eggs).

4 - While the pasta is boiling, fry the bacon
in a hot frying pan with 1 tbsp. cooking oil.
When the bacon is crispy, mix in the onion
and remove from the heat.

5 - Set aside 1 dl of the pasta water

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

7 - For dining, you need pasta carbonara
and the chopped parsley.

6 - Put the frying pan with bacon and

onion back on low heat. Add the pasta,
egg mix and pasta water. Mix well with
a spatula until it starts to thicken, about
1 - 2 minutes.

8 - Put the pasta on a plate and
sprinkle parsley over.

Ingredients: Fresh pasta from Piersante, Søndre Sæther gård in Østfold - Bacon from Strøm-Larsen - Shallots - Parsley
Røros yogurt - Holtefjell-cheese from Eiker gårdsysteri - 1 egg from Ek gård

Quesadilla
Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Røros-cheese
Tore: “The Røros cheese is very flavourful
and perfect to melt in a quesedilla!”
Ingredients

- For the big family size; double the quantities
Minced meat
from Strøm-Larsen
Tortillas
from Como Mexico
Tomato
Pickled jalapenos
Coriander
Time

2 spring onions
Lime
Røros cheese
from Galåvolden gård
Beans
Kokkelørens
taco paste

Difficulty

Contains: Milk 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

- It can be a bit tricky to turn the quesadilla.
A trick is to place a plate over, turn the
frying pan upside down, then slide the
quesedilla from the plate back into the pan.

- Tortillalefsene vi bruker er produsert i
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico,
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde
hun med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge. Vi elsker den ferske
tortillaen fra Como Mexico!

Sommelieren Sara anbefaler

- It would be perfect with some Røros
sour cream over the dish.

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

Quesadilla * Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Røros-cheese
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,
two mixing bowls and a drainer.

Halve the lime, and cut half of the lime into
wedges. Slice 2 spring onions (“big familysize” slices 4 spring onions), chop tomato
and coriander, and finely chop jalapenos.
Drain the beans.

4 - Add the drained beans and

the rest of the spring onions. Fry
for 2 more minutes while stirring.

2 - Put coriander, tomato, jalapenos and

half of the spring onions into a bowl. Squeeze
the juices of one half lime over and mix well
(the “big family-size” uses one whole lime).
Season with salt. This is called Pico de Gallo.

5 - Add the taco paste

and mix well. Place into
a small bowl and wash
the frying pan.

8 - See tips and tricks. Turn the tortilla, and fry

for 2 - 3 more minutes. Repeat step 6 - 8 until all
of the quesedillas are finished. If you have more
frying pans, use these to fry several quesedillas
at the time.

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

pan. Add minced meat and fry until brown
and cooked through.

6 - Put 2 tbsp. cooking oil in a cold

frying pan. Put one tortilla into
the pan, and cover with a layer of
cheese, then a layer of meat and
finish with a layer of cheese on top.

9 - For dining, you need the

quesedillas, Pico de Gallo and
lime wedges.

7 - Cover with another tortilla on
top, and fry on mediun plus heat
for about 2 - 3 minutes, until the
bottom tortilla becomes golden.

10 - Slice the quesedilla. Place Pico de Gallo
over, and top with a lime wedge.

Ingredients: Minced meat from Strøm-Larsen - Tortillas from Como Mexico - Tomato - Pickled jalapenos
Coriander - Spring onions - Lime - Røros-cheese from Galåvolden gård - Beans - Kokkelørens taco paste

