
Fiskeburger av torsk 
Ovnsbakte poteter og dansk remulade

Tore: “Panert fisk og smakfull remulade 
– danskene har skjønt det!”

Torsk
Burgerbrød
Kokkelørens 
   remulade
Egg
   fra Ek gård

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, lag  
noen fiskekaker uten å tilsette dillpaste.

- Vend remuladen inn i de bakte 
potetene for å få en smaksrik potetsalat.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne deilige retten vil om mulig smake 
enda bedre med det riktige i glasset! Velg 
noe som er tørt og har rikelig med friskhet, 
gjerne også hint av noe grønt og urteaktig 
som kan matche både dill og salat. Hvitvin 
på gruner veltliner-druen, surøl (gjerne geuze) 
eller tørr eplecider er alle gode valg.

Visste du at...
- Kapers er en toårig busk med avrundede, 
ganske tykke blader og store blekrosa blomster. 
Busken er viltvoksende i landene omkring  
Middelhavet, der den trives på murer og i  
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin 
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de  
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.
Kapers er med på å gi god smak til remuladen 
i denne retten. 

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pankomel
Poteter
Hjertesalat
Kokkelørens 
   dillpaste

Inneholder: Fisk, egg, hvetemel, gluten, melk, sennep og sulfitt. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, skjærebrett 
av plastikk, stekebrett, blandebolle og 
stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft.
Kutt potet i 6 båter på langs. Vend i olje, 
salt og nykvernet sort pepper. Bak i ovnen 
i 12 - 15 minutter til de er gylne og møre.

3 - Skill plommen fra eggehviten, se tips 
og triks. Ha fisk, eggeplomme, dillpaste, 
sort pepper og en klype salt i en bolle. 
Rør dette godt sammen i ca. 1 minutt til 
fiskemassen begynner å bli litt seig.

2 - Kutt fisk i tynne strimler. Kutt så disse 
i små biter. Hakk igjennom fisken et par 
ganger til slutt. Fisken skal være ganske 
finhakket, men ikke helt most. Har du food-
prosessor kan fisken grovhakkes i denne.

4 - Form to like store burgere  
(har du liten familiekasse blir det 
to store og to små burgere, for  
stor familiekasse blir det fire  
store burgere). 

8 - Varm burgerbrødene i ovnen 
i 1 - 2 minutter. Pass på – de blir 
fort overstekte.

10 - Smør remulade på toppen og bunnen 
av burgerbrødet. Legg salat i bunnen. 
Ha fiskeburgeren på salaten. Server potet 
og resten av remuladen ved siden av.

9 - Til servering trenger du fiskeburgere, 
poteter, burgerbrød, dansk remulade 
og salat.

5 - Vend burgerne godt inn i panko-
melet på begge sider. Press gjerne litt 
forsiktig på burgerene for at alt skal 
feste seg på fisken. Bruk en stekespade 
når du skal vende dem. 

6 - Kutt brød i to, vask 
og tørk salat godt.

7 - Varm en stekepanne til medium 
pluss varme. Ha i 2 ss stekeolje. 
Stek burgerne i ca. 4 minutter på 
hver side til de har blitt gylne og 
gjennomstekte. 

Ingredienser: Torsk - Burgerbrød - Kokkelørens remulade - Egg fra Ek gård - Pankomel - Poteter - Hjertesalat - Kokkelørens dillpaste

Fiskeburger av torsk  *  Ovnsbakte poteter og dansk remulade

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Blomkålsuppe 
Sprøstekt bacon og ristet mais
Tore: “Blomkålsuppe med bacon er en klassisk og god kombinasjon”

Blomkål
Bacon 
  fra Strøm Larsen
Rørosmelk
Rørossmør
Epleeddik

Potet
Mais
Vårløk
Økologisk buljongterning
Hvitløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Suppen kan lages på forhånd og 
varmes opp ved servering. Server gjerne 
brød til. Ha gjerne på en god extra 
virgin olivenolje.

Visste du at...
- Blomkål kommer opprinnelig fra 
landene rundt Middelhavet, men dyrkes nå 
over store deler av verden. Botanisk sett 
er den litt spesiell da den består av mange 
små sammenvokste blomsterbuketter. Den 
har derfor fått sitt navn blomkål da dette 
betyr kålblomst eller blomstrende kål. Den er 
således en uutviklet blomsterstand omkranset 
av grønne blader. Blomkål er mild på smak 
med sprø konsistens i bukettene.

Inneholder: Selleri og melk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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!



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stor kjele, 
stekepanne og stavmikser. 

Fjern de grønne bladene og den nederste 
grove stilken på blomkålen. Del blomkålhodet 
i to og kutt i skiver. Kutt den nederste 2/3 delen 
av vårløken i biter, spar resten til senere. Skrell 
og kutt potet i skiver. Skrell og hakk hvitløken.

4 - Mens suppa koker, kutt bacon 
i strimler. Finsnitt resten av vårløken. 
Sil av maisen.

2 - Ha 2 ss stekeolje i en varm kjele. 
Ha i blomkål, den kuttede vårløken og 
potetene og stek dette under konstant 
omrøring i ca. 4 minutter.

6 - Ha i smør og eddik i suppa og kjør dette 
glatt, i en blender eller med en stavmikser. 
Det blir en ganske fyldig suppe, juster med 
litt vann hvis du ønsker tynnere konsistens. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Til servering trenger du blomkålsuppe, 
bacon- og maisblandingen og finsnittet vårløk.

3 - Hakk buljongterningen med kniv og ha 
den i kjelen. Ha i hvitløk, melk og 4 dl vann 
(«liten familiekasse» har i totalt 6 dl vann, stor 
familiekasse har i totalt 8 dl vann), gi dette et 
oppkok. Skru ned varmen og la dette koke 
under lokk til grønnsakene er møre. Dette tar 
ca. 15 minutter, rør med jevne mellomrom.

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne. 
Stek bacon i ca. 2 - 3 minutter til det har 
fått en fin stekefarge. Ha mais i pannen 
og stek videre i 3 - 4 minutter, smak til 
med litt salt og nykvernet sort pepper.

8 - Ha suppe i en dyp skål. Ha bacon- og mais-
blandingen i midten. Dryss finsnittet vårløk rundt.

Ingredienser: Blomkål - Bacon fra Strøm Larsen - Rørosmelk - Rørossmør - Epleeddik
Potet - Mais - Vårløk - Økologisk buljongterning - Hvitløk

Blomkålsuppe  *  Sprøstekt bacon og ristet mais

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/



Ovnsbakt pasta 
Nduja fra Felloni Spekehus og Ricotta fra Osteverkstedet og Rørosost 
Tore: “Inspirert av Tony Sopranos favoritt, «baked ziti»!”

Pasta 
Kokkelørens 
   tomatsaus
Nduja fra 
   Felloni Spekehus
Løk

Ricotta
   fra Osteverkstedet
Rørosost 
   fra Galåvolden gård
Kjøttdeig 
   fra Strøm-Larsen

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, reduser 
mengden Ndujapølse i pastablandingen
– den er sterk!

- Denne retten smaker deilig sammen med 
grønn salat og en god balsamicoeddik. 

Visste du at...
- Baked pasta eller «ziti» er favorittretten i
den legendariske serien Sopranos. Vi lager den 
med norske råvarer, nemlig oksekjøttdeig fra 
Strøm-Larsen, Nduja – smørbar spekepølse fra 
Felloni Spekehus på Årnes og deilig norsk ost. 

Inneholder: Hvete, egg og melk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Finn frem en stor kjele, en stekepanne, 
sil, ildfastform, bolle, skjærebrett og kniv.

Forvarm ovnen til 180oC varmluft. 
Kok pasta i rikelig vann med salt i 9 minutter. 

4 - Sil av pastaen og ha den i en 
bolle. Ha på to toppede spiseskjeer 
med kjøttsaus og vend inn.

6 - Ha over alt av ricottaosten. 7 - Fordel all pastaen utover 
i formen.

8 - Ha på resten av kjøttsausen og avslutt 
med Rørososten på toppen. Bak i ovnen i 
ca. 20 minutter til osten er gyllen.

2 - Mens pastaen koker, kutt løk og 
Nduja i terninger.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Se tips og triks. Stek kjøttdeigen et par minutter, 
ha i Nduja og løk og stek videre til løken er 
blank og kjøttdeigen er gjennomstekt. Ha på 
tomatsausen og kok dette opp under omrøring.

5 - Legg et tynt lag med 
kjøttsaus i bunnen av en 
ildfast form.

9 - Til servering trenger du pastagratengen. 10 - Sett formen på bordet og la alle 
forsyne seg selv. 

Ingredienser: Pasta - Kokkelørens tomatsaus - Nduja fra Felloni Spekehus
Løk - Ricotta fra Osteverkstedet - Rørosost fra Galåvolden gård - Kjøttdeig fra Strøm-Larsen

Ovnsbakt pasta  *  Nduja fra Felloni Spekehus, Ricotta fra Osteverkstedet og Rørosost 

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/



Fish burger with cod 
Baked potatoes and Danish remoulade

Tore: “Crusted fish and tasty remoulade
– the delicous Danish way!”

Cod
Burger buns
Kokkelørens 
   ramoulade
Egg
   from Ek gård

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child friendly dish, make 
some fishe burgers without adding the 
dill paste. 

- Mix the remoulade into the baked 
potatoes to make a tasty potato salad. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne deilige retten vil om mulig smake 
enda bedre med det riktige i glasset! Velg 
noe som er tørt og har rikelig med friskhet, 
gjerne også hint av noe grønt og urteaktig 
som kan matche både dill og salat. Hvitvin 
på gruner veltliner-druen, surøl (gjerne geuze) 
eller tørr eplecider er alle gode valg.

Visste du at...
- Kapers er en toårig busk med avrundede, 
ganske tykke blader og store blekrosa blomster. 
Busken er viltvoksende i landene omkring  
Middelhavet, der den trives på murer og i  
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin 
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de  
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.
Kapers er med på å gi god smak til remuladen 
i denne retten. 

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

Panko flour
Potatoes
Salad
Kokkelørens 
   dill paste

Contains: Fish, egg, wheat flour, gluten, milk, mustard and sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Find a cutting board, knife, plastic cut-
ting board, baking tray, mixing bowl and 
frying pan. 

Preheat the oven to 200oC with hot air.
Cut potatoes into six wedges lengthwise. 
Turn in oil, salt and freshly ground black 
pepper. Bake in the oven for 12 - 15 min-
utes, until golden and tender. 

3 - Seperate the yolk from the egg whites, 
see tips and tricks. Put fish, egg yolk, dill 
paste, black pepper and a pinch of salt into 
a bowl. Mix well for about 1 minute, until 
the fish mix starts to become a bit sticky. 

2 - Thinly slice the fish. Then, cut these 
slices into smaller pieces, and chop the fish 
a couple of times. The fish should be nearly 
finely chopped, but not mashed. You can 
use a food processor if you have one. 

4 - Form to even burgers 
(if you have the “small family-
size”, make two big and two 
small burgers, “big family-size” 
makes four big burgers).  

8 - Bake the burger buns in the oven 
for 1 - 2 minutes. Watch carefully 
– they easily burn!

10 - Smear remoulade on the top and bottom 
half of the burger buns. Place salad on the bottom 
bun, with the fish on top. Serve potatoes and the 
rest of the remoulade on the side. 

9 - For dining, you need fish burgers, 
potatoes, burger buns, Danish remoulade 
and salad. 

5 - Turn the burgers in the panko flour
on both sides. Press the burgers gently, 
to make sure the panko sticks to them. 
Use a spatula when turning them. 

6 - Halve the buns, and 
wash and dry salad. 

7 - Heat up a frying pan until medium 
plus heat. Put 2 tbsp. cooking oil into 
the pan. Fry the burgers for about 
4 minutes on both sides, until golden 
and cooked through. 

Ingredients: Cod - Burger buns - Kokkelørens remoulade - Egg from Ek gård - Panko flour - Potatoes - Salad - Kokkelørens dill paste

Fish burger with cod  *  Baked potatoes and Danish remoulade

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).



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Cauliflower soup 
Cripsy bacon and toasted corn
Tore: “Cauliflower soup with bacon is a classic and tasty combination”

Cauliflower
Bacon 
  from Strøm Larsen
Røros milk
Røros butter
Apple vinegar

Potatoes
Corn
Spring onions
Organic stock cube
Garlic

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The soup can be made in advance 
and re-heated  before dining. 

- Serve with bread and some good 
extra virgin olive oil. 

Visste du at...
- Blomkål kommer opprinnelig fra 
landene rundt Middelhavet, men dyrkes nå 
over store deler av verden. Botanisk sett 
er den litt spesiell da den består av mange 
små sammenvokste blomsterbuketter. Den 
har derfor fått sitt navn blomkål da dette 
betyr kålblomst eller blomstrende kål. Den er 
således en uutviklet blomsterstand omkranset 
av grønne blader. Blomkål er mild på smak 
med sprø konsistens i bukettene.

Contains: Celery and milk. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

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!



1 - Find a cutting board, knife, big pot, 
frying pan and hand blender. 

Remove the green leaves and the bottom part 
of the cauliflower stem. Halve the cauliflower, 
and slice it. Slice the bottom 2/3 of the spring 
onions. Save the rest for later. Peel and slice 
potatoes, and peel and chop garlic. 

4 - While the soup is boiling, 
slice bacon. Chop the rest of the 
spring onions, and drain the corn. 

2 - Put 2 tbsp. cooking oil in a hot pot. 
Add cauliflower, sliced spring onion and 
potatoes. Fry while constantly strirring for 
about 4 minutes. 

6 - Add butter and vinegar into the soup, and 
use a hand blender to blend the soup until 
smooth. This soup becomes quite rich, adjust with 
some water for preferred consistency. Season 
with salt and freshly ground black pepper. 

7 - For dining, you need cauliflower soup, 
bacon and corn mix and chopped spring onions. 

3 - Chop the stock cube with a knife and put 
it into the pot. Add garlic, milk and 4 dl water 
(“small family-size” adds a total of 6 dl water, 
“big family-size” adds 8 dl water). Bring this to 
boil. Turn down the heat and let simmer under 
a lid until the vegetables become tender. 
This will take about 15 minutes. 

5 - Put 2 tbsp. cooking oil in a hot pan. Fry the 
bacon for about 2 - 3 minutes, until golden. Add 
corn and fry for 3 - 4 more minutes. Season with 
some salt and freshly ground black pepper. 

8 - Put soup in a deep bowl. Place the 
bacon and corn mix in the middle, and 
sprinkle spring onions over. 

Ingredients: Cauliflower - Bacon from Strøm Larsen - Røros milk - Røros butter - Apple vinegar
Potatoes - Corn - Spring onions - Organis stock cube - Garlic

Cauliflower soup  *  Crispy bacon and toasted corn

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).



Baked pasta 
Nduja from Felloni Spekehus and Ricotta from Osteverkstedet and Røros cheese

Tore: “Inspired by Tony Sopranos favourite, «baked ziti»!”

Pasta 
Kokkelørens 
   tomato sauce
Nduja from 
   Felloni Spekehus
Onion

Ricotta
   from Osteverkstedet
Røros cheese
   from Galåvolden gård
Minced meat 
   from Strøm-Larsen

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child friendly dish, reduce the 
amount of Nduja in the pasta mix – it is spicy! 

- This dish is delicious with a green salad and 
some good balsamic vinegar. 

Visste du at...
- Baked pasta eller «ziti» er favorittretten i
den legendariske serien Sopranos. Vi lager den 
med norske råvarer, nemlig oksekjøttdeig fra 
Strøm-Larsen, Nduja – smørbar spekepølse fra 
Felloni Spekehus på Årnes og deilig norsk ost. 

Contains: Wheat, egg and milk. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the big family size; double the quantities

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Find a big pot, frying pan, drainer, 
ovenproof dish, bowl, cutting board and knife. 

Preheat eh oven to 180oC with hot air. 
Boil the pasta in salted water for 9 minutes.  

4 - Drain the pasta and put it into a 
bowl. Add two topped tablespoons 
of the meat sauce, and mix well. 

6 - Cover with all of the ricotta. 7 - Spread the pasta over 
the dish. 

8 - Add the rest of the meat sauce, and finish 
with the Røros cheese on top. Bake in the 
oven for about 20 minutes, until the cheese 
becomes golden. 

2 - While the pasta is boiling, 
chop onion and Nduja. 

3 - Put 2 tbsp. cooking oil in  a hot frying pan.
See tips and tricks. Fry the minced meat for a 
couple of minutes, add Nduja and onion, and 
fry until the onion becomes soft and the meat is 
cooked through. Add the tomato sauce and bring 
to boil while stirring. 

5 - Put a thin layer of 
meat sauce in the bottom 
of an ovenproof dish. 

9 - For dining, you need the pasta gratin. 10 - Put the dish on the table and let 
everyone help themselves. 

Ingredients: Pasta - Kokkelørens tomato sauce - Nduja from Felloni Spekehus
Onion - Ricotta from Osteverkstedet - Røros cheese from Galåvolden gård - Minced meat from Strøm-Larsen

Baked pasta  *  Nduja from Felloni Spekehus, Ricotta from Osteverkstedet 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).


