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Pannestekt torskeloin
Appelsinsalat og glasert risoni pasta

Tore: “Fennikel, appelsin og honning er en klassisk smakskombinasjon 
som er suveren til fisk”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloins fra Norway seafood
Kyllingkraft fra Gårdsand
Fennikel
Risoni pasta
Appelsin

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en enklere variant, bak fisken i ovnen 
på 180 grader varmluftfunksjon i 8-10 
minutter.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Etter å ha stått på demo sent en fredagskveld, 
kjørte jeg tilbake til jobben for å levere potter og 
gryter. På kjøkkenet fant jeg ett stykk Tore i herlig 
fredagsstemning med en helt nykomponert rett. 
Jeg fikk smake på Risoni med torsk, fennikel og 
mandler. For et måltid! 

Jeg handler hjem en vin fra Campania, provinsen 
heter Avellino. Her brukes den lagringsdyktige 
hvitvinsdruen Fiano til å lage fyldige, fruktige 
viner med toner av blomster, hasselnøtt, krydder 
og honning. Det sies at Fiano var den druen 
som ble brukt for å lage en av romerrikets mest 
ettertraktede viner, Apianum. Druer fra en 
storhetstid til et storartet måltid!

Visste du at...
- Orzo, også kjent som risoni, er en form for 
pasta, formet som et stort riskorn. Ordet pasta 
kommer fra latinsk språk som betyr deig.
På italiensk brukes også ordet om små kaker.

Selv om mange forbinder pasta med Italia så 
har den røttene i den arabiske matkulturen 
før den spredde seg til Hellas (Makaronia) og 
deretter til Italia.

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

Rørossmør
Kokkelørens honningvinagrette
Kokkelørens honningristede  
   mandler



1 -  Finn frem : Skjærebrett, kniv, sil, 
blandebolle, 2 kjeler, stekepanne, 
mandolin, plastskjærebrett.

Sett på vann med en klype salt til koking 
av pasta.

Skjær av topp og bunn på appelsin. Skjær 
av skallet og få med det hvite på innsiden 
av skallet. Skjær ut appelsinbåtene. Gjør 
dette over en skål slik at appelsinsaften 
blir tatt vare på. Klem ut saften av 
appelsinskrotten etter du har skåret ut 
båtene.

6 - Varm en stekepanne til medium pluss 
varme. Ha i 2 ss stekeolje. Stek fisken i ca 4 
minutter på hver side til den er gjennomstekt.

2 - Ha kyllingkraft i en vid kjele. Sil alt av 
appelsinsaft over i kjelen. Kok opp og kok dette 
på høy varme i 5 minutter (Stor familiekasse 
koker i 10 minutter). Bruk stoppeklokke til dette. 
Pass på at det ikke koker over. Sett kjelen til 
side når det er ferdig kokt.

4 - Mens pastaen koker. Kutt torskeloins  i 
2 like deler. Krydre med salt. Kutt fennikel 
i tynne skiver med mandolin eller kniv.

3 - Mens kyllingkraften koker, ha risoni 
pasta i det kokende vannet. Rør rundt for å 
unngå at det setter seg i bunn. Kok i ca. 8 
minutter til den er ferdigkokt.

5 - Når pastaen er ferdig kokt, sil av vannet. 
Ha pastaen i kjelen med innkokt kyllingkraft. 
Tilsett smør i kjelen og rør alt godt sammen. 
Smak til med salt og sett til side med lokk.

Pannestekt torskeloin  *  Appelsinsalat og glasert risoni pasta

7 - Mens fisken er i stekepannen. 
Ha fennikel, appelsinbåter og 
honningvinaigretten i en blandebolle. 
Vend dette godt sammen og smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

8 - Til servering trenger du fennikel- og 
appelsinsalat, risoni, mandler og torsk.

9 - Ha risoni på tallerken, legg torsken 
inntil, legg salaten ved siden og ha 
mandler oppå salaten.

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!
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Peruansk Pollo Brasa 
Kyllinglår fra Gårdsand, bakte bønner og Aji Verde-saus
Tore: “Denne retten fanger opp essensen av det peruanske kjøkken!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Kyllinglår fra 
   Gårdsand
Kokkelørens 
   Aji Verde-saus 
Bønner

Kokkelørens 
   kryddermarinade
Ris
Løk
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant,
server uten Aji Verde-sausen.

Visste du at...
- Det peruanske kjøkken er som en smeltedigel av 
forskjellige matkulturer. Europeisk og japansk mat 
blandes med Perus egen Inkakultur og spennende 
råvarer fra Amazonas-regionen som ingen andre 
i verden har kjent til før nå. Seksti prosent av alle 
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn og 
mais, kommer egentlig fra Andesfjellene, og de har 
en enorm rikdom av råvarer som vi ikke kjenner 
i Europa.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre 
seg godt sammen med denne pikante 
Peru-kyllingen. Smaken av modne epler 
skaper en fin motvekt til syrlig lime og 
Aji Verde-saus.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, ildfast form 
og sil. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon.
Ha risen i en kjele. Tilsett dobbel mengde 
vann og en klype salt. Kok opp og la småkoke 
under lokk i ca. 20 minutter.

2 - Ha lårene i en ildfast form, hell over litt stekeolje 
og krydre med salt og sort pepper. Stek i 30 
minutter.

3 - Mens kylling er i ovnen. Sil av laken 
fra bønnene. Kutt løken i terninger.

4 - Ta ut kyllinglårene fra ovnen etter 30 minutter. 
Løft kyllingen ut av formen og legg løk og bønner 
i formen. Bland dette godt sammen med kraften 
i formen og smak til med salt og nykvernet sort 
pepper. Gni inn lårene med marinaden og legg 
dem tilbake oppå bønner og løk og bak videre i 
10 minutter til.

5 -Til servering trenger du kyllinglår, bønner 
og løk, Aji Verde-saus og ris.

6 - Legg ris i bunnen av tallerken, og bønner 
og løk over. Legg kyllinglåret oppå og server 
Aji Verde-saus ved siden av.  

Peruansk Pollo Brasa  *  Kyllinglår fra Gårdsand, bakte bønner og Aji Verde-saus

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/
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Pizza
Bunn fra Boulangerie M, Suldalskinke, pesto og Rørosost
Tore: “Jeg er og blir en sann pizzaelsker!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pizzabunn fra 
   Boulangerie M
Kokkelørens tomatsaus
Kokkelørens pesto med 
   Høvding Sverre fra 
   Orkladal ysteri

Rørosost fra Galåvolden gård
Soltomat
Suldalskinke 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du “pizza-stein” kan du bruke denne 
ved steking av pizzaen.

Visste du at...
-  I det vestlandske fjellklimaet ved Mostøl, 
640 meter over havet, har Fjellmat frå Suldal 
bygget et tørkehus som lar vinden blåse 
nærmest fritt igjennom det. 

Her henger de deiligste skinker og modner i 
mellom 15 og 18 måneder gjennom alle de 
fire årstidene, der temperaturen kan variere 
med 40 °C. Det setter et unikt preg på 
skinkene, som får en mild, men karakteristisk 
smak og aroma.

Inneholder: Hvete (gluten), egg, sulfitt og melk (laktose). 
Kan inneholde spor av bløtdyr, krepsdyr, fisk, selleri og sennep.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe 
med klassiske kombinasjoner – det er en 
grunn til at de smaker like godt hver gang 
og aldri går av moten. Pizza med syrlig 
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller 
mest etter nettopp dette: en ung, fersk 
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger 
ikke finne opp hjulet hver gang – denne 
klassiske kombinasjonen leverer bestandig. 



1 - Finn frem kjele og stekebrett.

Forvarm ovnen til 250oC med varmluftsfunksjon.

Ha pizzabunnene på stekebrett med bakepapir.

5 - Når pizzaen er ferdig stekt, ha på Suldalskinke 
og pesto, og server.

2 - Ha tomatsaus i en kjele og varm den 
opp til romtemperatur.

3 - Fordel tomatsausen over bunnene. 4 - Fordel ost utover, ha på soltørket tomat. 
Stek i ovnen i 10 - 12 minutter.

Pizza  *  Bunn fra Boulangerie M, Suldalskinke, pesto 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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pan-fried cod
Orange salad and glazed risoni pasta 

Tore: “Fennel, orange and honey is a classic flavor combination that is 
superb for fish”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Cod loins from Norway seafood 
Chicken stock from Gårdsand 
Fennel 
Risoni pasta 
Orange

 
Time Difficulty

Tips and tricks 
For a simpler version, bake the fish in the 
oven at 180 degrees with hot air for 8-10 
minutes.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Etter å ha stått på demo sent en fredagskveld, 
kjørte jeg tilbake til jobben for å levere potter og 
gryter. På kjøkkenet fant jeg ett stykk Tore i herlig 
fredagsstemning med en helt nykomponert rett. 
Jeg fikk smake på Risoni med torsk, fennikel og 
mandler. For et måltid! 

Jeg handler hjem en vin fra Campania, provinsen 
heter Avellino. Her brukes den lagringsdyktige 
hvitvinsdruen Fiano til å lage fyldige, fruktige 
viner med toner av blomster, hasselnøtt, krydder 
og honning. Det sies at Fiano var den druen 
som ble brukt for å lage en av romerrikets mest 
ettertraktede viner, Apianum. Druer fra en 
storhetstid til et storartet måltid!

Visste du at...
- Orzo, også kjent som risoni, er en form for 
pasta, formet som et stort riskorn. Ordet pasta 
kommer fra latinsk språk som betyr deig.
På italiensk brukes også ordet om små kaker.

Selv om mange forbinder pasta med Italia så 
har den røttene i den arabiske matkulturen 
før den spredde seg til Hellas (Makaronia) og 
deretter til Italia.

Contains: fish, celery, wheat, milk, almonds, sulfite, mustard. 
May contain traces of peanuts and other nuts and eggs. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use. 

Røros Butter 
Kokkeløren’s honey vinagratte 
Kokkeløren’s honey-roasted
   almonds 



1 -  You’ll need: Cutting board, knife, 
strainer, mixing bowl, 2 saucepans, frying 
pan, mandolin, plastic cutting board. 
 
Put on water with a pinch of salt for the 
pasta. 
 
Cut off the top and bottom of the orange. 
Cut off the peel, make sure to also get the 
white inside the peel. Cut out the orange 
boats. Do this over a bowl to save the 
orange juice. Squeeze out the juice of the 
orange scrap after cutting out the boats.

6 - Heat a frying pan to medium-plus heat. 
Add 2 tablespoons of frying oil. Fry the 
fish for about 4 minutes on each side until 
cooked through.

2 - Have chicken stock in a wide saucepan. 
Strain all the orange juice into the pan. Bring 
to boil and cook on high heat for 5 minutes 
(Large family box boils for 10 minutes). Use a 
stopwatch for this. Make sure it does not boil 
over. Set the pan aside when done.

4 - While the pasta is cooking, cut 
codloins into 2 equal parts. Season 
with salt. Cut fennel into thin slices with 
mandolin or knife. 

3 - While the chicken stock is boiling, put 
the risoni pasta in the boiling water. Stir to 
prevent it from settling to the bottom. Cook 
for approx. 8 minutes until cooked through. 

5 - When the pasta is cooked, strain the water. 
Put the pasta in the pan with boiled chicken 
stock. Add butter to the saucepan and stir well. 
Season with salt and set aside under lid.

Pan-fried cod  *  Orange salad and glazed risoni pasta 

7 - While the fish is in the frying pan, 
add fennel, orange boats and honey 
vinaigrette to a mixing bowl. Mix this well 
together and taste with salt and freshly 
ground black pepper.

8 - For serving you will need fennel and 
orange salad, risoni, almonds and cod.

9 - Have the risoni on the plate, add the 
cod, put the salad on the side and have 
the almonds on top of the salad.

NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe. 
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults). 
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Peruvian Pollo Brasa 
Chicken thighs from Gårdsand, baked beans and Aji Verde sauce 

Tore: “This dish captures the essence of Peruvian cuisine!”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Chicken thighs from Gårdsand 
Kokkeløren's Aji Verde sauce 
Beans 
Kokkeløren's spice marinade 
Rice 
Onion 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more kid-friendly variety, serve 
without the Aji Verde sauce.

Visste du at...
- Det peruanske kjøkken er som en smeltedigel av 
forskjellige matkulturer. Europeisk og japansk mat 
blandes med Perus egen Inkakultur og spennende 
råvarer fra Amazonas-regionen som ingen andre 
i verden har kjent til før nå. Seksti prosent av alle 
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn og 
mais, kommer egentlig fra Andesfjellene, og de har 
en enorm rikdom av råvarer som vi ikke kjenner 
i Europa.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre 
seg godt sammen med denne pikante 
Peru-kyllingen. Smaken av modne epler 
skaper en fin motvekt til syrlig lime og 
Aji Verde-saus.



1 - You'll need: cutting board, knife, saucepan, 
ovenproof dish and strainer. 
 
Preheat the oven to 200C with hot air function. 
Put the rice in a saucepan. Add double the 
amount of water and a pinch of salt. Cook and 
simmer under lid for approx. 20 minutes. 

2 - Place the thighs in an ovenproof dish, sprinkle 
with a little frying oil and season with salt and black 
pepper. Bake for 30 minutes. 

3 - While chicken is in the oven. Strain 
the brine from the beans. Dice the 
onion. 

4 - After 30 minutes, remove the chicken thighs 
from the oven. Lift the chicken out of the dish and 
place the onions and beans in the dish. Mix this 
with the stockin the dish and season with salt and 
freshly ground black pepper. Rub the thighs with 
the marinade and place them on top of beans and 
onions and bake for another 10 minutes. 

5 - For serving you need chicken thighs, 
beans and onions, Aji Verde sauce and rice. 

6 - Place rice on the plate, add beans and 
onions over. Place the chicken thigh on top and 
serve the Aji Verde sauce next to it. 

Peruvian Pollo Brasa  *  Chicken thighs from Gårdsand, baked beans and Aji Verde sauce 

NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe. 
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults). 
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pizza
Base from Boulangerie M, Suldal ham, pesto and Røros cheese
Tore: “I am a true pizza-lover!”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Pizza base from Boulangerie M 
Kokkeløren’s tomato sauce 
Kokkeløren’s pesto with Høvding 
Sverre from Orkladal Ysteri 
Røros cheese from Galåvolden farm 

Sun-dried tomato 
Suldal ham 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you have a “pizza stone” you can use 
this when baking the pizza.

Visste du at...
-  I det vestlandske fjellklimaet ved Mostøl, 
640 meter over havet, har Fjellmat frå Suldal 
bygget et tørkehus som lar vinden blåse 
nærmest fritt igjennom det. 

Her henger de deiligste skinker og modner i 
mellom 15 og 18 måneder gjennom alle de 
fire årstidene, der temperaturen kan variere 
med 40 °C. Det setter et unikt preg på 
skinkene, som får en mild, men karakteristisk 
smak og aroma.

Contains: Wheat (gluten), eggs, sulfite and milk (lactose). 
May contain traces of molluscs, crustaceans, fish, celery and mustard. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe 
med klassiske kombinasjoner – det er en 
grunn til at de smaker like godt hver gang 
og aldri går av moten. Pizza med syrlig 
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller 
mest etter nettopp dette: en ung, fersk 
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger 
ikke finne opp hjulet hver gang – denne 
klassiske kombinasjonen leverer bestandig. 



1 - You’ll need: Saucepan and baking tray. 
 
Preheat the oven to 250C with the hot air function. 
 
Put the pizza bases on a baking tray with baking paper. 

5 - When the pizza is baked, add Suldal ham and 
pesto, and serve. 

2 - Add tomato sauce to a saucepan and 
heat it to room temperature.

3 - Spread the tomato sauce over the bases. 4 - Distribute cheese, add sun-dried tomato. 
Bake in the oven for 10 - 12 minutes.

Pizza  *  Base from Boulangerie M, Suldal ham, pesto and Røros cheese 

NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe. 
The boxes we offer are: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults). 
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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