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«Chennai» fiskecurry
Torskeloin, tomatsaus, sukkererter og ris
Tore: “Nydelig og aromatisk fiskegryte fra India”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloin fra Norway seafood
Kokkelørens tomatsaus
   med tamarind
Chiliflak
   og curryblader

Krydderblanding
1 stk. Løk
Ris
Grønn chili
Sukkererter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Lag curryen uten chiliflak hvis den 
skal spises av barn som er sensitive 
til sterk mat. 

Visste du at...
- Chennai er en havneby på Koromandelkysten 
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde 
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er hoved-
stad i delstaten Tamil Nadu. Navnet ble offisielt 
endret til Chennai i 1996, men det eldre navnet 
Madras er fremdeles i alminnelig bruk. Chennai 
er et kulturelt og økonomisk senter med svært 
stolte mattradisjoner. 

Inneholder: Fisk og sennep. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Riktignok er vi godt i gang med rødvins-
sesongen, men denne retten hyler virkelig 
etter en kald og krydret hvitvin på gewüz-
traminer-druen. Vanskelig navn men herregud 
så godt til indisk. Vinens duft og smak sender 
tankene rett til eksotiske kryddermarkeder. 
Dette må være så nært man kommer «the 
perfect match». Alsace i Frankrike har mange 
gode, det samme har Chile. Velg gjerne 
en halvtørr variant.



1 - Finn frem: to kjeler, blandebolle, skjære-
brett, kniv. 

Ha ris i en kjele. Tilsett dobbel mengde vann 
og en klype salt. Kok opp og la småkoke 
under lokk i ca. 20 minutter.

3 - Kutt løk i terninger (liten- og stor 
familiekasse kutter 2 løk) og del chili i 
to på langs. Kutt sukkerert i skiver.

5 - Ha i løk og chili. Stek videre 
under omrøring i ca. 3 minutter 
til løken er blank.

2 - Kutt torsk i jevne terninger. 
Ha på salt og 1/2 ts av krydderblandingen. 
Vend dette godt sammen.

7 - Ha i torsk og vend dette 
godt inn. Gi det et oppkok. Trekk 
kjelen til side og la det trekke i 
4 - 5  minutter til fisken er ferdig.

6 - Ha tomatsausen og 2 dl 
vann i kjelen (Liten fami-
liekasse tilsetter 3 dl vann og 
Stor familiekasse tilsetter 4 
dl. vann totalt). La småkoke i 
ca. 4 minutter. 

4 - Ha 4 ss stekeolje i en medium 
varm kjele. Stek krydderblandingen, 
chiliflak og curryblader under 
omrøring i ca. 2 minutter.
(se tips og triks).

8 - Bland inn sukkererter i gryten. 9 - Til servering trenger du fiskecurry 
og ris.

10 - Ha fiskecurryen i en dyp skål. 
Server risen ved siden av.

«Chennai» fiskecurry *  Torskeloin, tomatsaus, sukkererter og ris 

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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Kokkelørens pastagrateng 
Rørosost, grønnsaker og syltet jalapenos
Tore: “Dette er comfortfood på norsk, med ost fra Røros 
og lokalprodusert pasta.”

Le trottole pasta fra 
   La Piersante 
Rørossmør
Mel
Rørosmelk
Rørosost fra 
   Galåvolden gård

1 stk. Løk
Squash
Brødkrumme
Erter
Hvitløk
Jalapenos

Tips og triks 
- Hvis du har veldig dårlig tid, dropp å 
gratinere pastaen. Server retten som en 
ostepasta, men da må du spare brød-
krummen til en annen gang.

- For en mer barnevennlig variant, dropp 
å bland inn jalapenos.

Visste du at...
- Rørosmeieriets sjel er tuftet på de rike 
meieritradisjonene i regionen. Blant annet 
ble Rausjødalen setermeieri startet allerede 
i 1856, som Norges og Nord-Europas første 
meierisamvirke.

I 1953 fikk Røros sitt første meieri i gata, rett 
ved dagens turistkontor.

I 1970 bygde Røros Meieri A/L lokalene i 
Sollihagan 2 på Røros, der Rørosmeieriet 
holder til i dag. Fra 1977 var det Tine avde-
ling Røros som drev meieriet med produksjon 
av flere produkter, fra økologisk søtmjølk til 
tjukkmjølk.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, hvete, rug, bygg og egg.
Kan inneholde spor av sesamfrø.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

- Det er første gang jeg har blitt bedt 
om å skrive en drikkeanbefaling til 
Mac’n’Cheese, og med disse himmelske 
råvarene gleder jeg meg til å hjelpe dere 
med å finne det riktige i glasset! 
   Jeg synes det er veldig morsomt med 
mat og vin som passer godt sammen, men 
som kanskje bryter litt mot den tradisjonelle 
normen. Aller helst skulle jeg hatt en kremet 
og myk Blanc de Noir fra Champagne, 
men, det finnes også veldig gode (og noe 
rimeligere) alternativer fra både Burgund 
og Jura som vil gjøre jobben mer enn godt 
nok, nemlig Cremant. Dette blir noe å glede 
seg til!



1 - Finn frem: 2 kjeler, skjærebrett, kniv, 
stekepanne, ildfast form, sil.
 
Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon. 
Sett på vann til koking av pasta. Smelt smør i 
en kjele. Bland inn mel med en visp til en glatt 
masse. Ha i melk og kok opp på medium pluss 
varme under konstant omrøring. Ta sausen av 
platen og rør inn 2/3 deler av osten til den har 
smeltet. Smak til med salt og nykvernet sort 
pepper.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne. Ha 
squash i pannen og stek i ca. 3 minutter. Ha i 
løk og stek videre til den har blitt blank. Vend til 
sist inn erter, de skal bare varmes opp litt. Smak 
til med salt og nykvernet sort pepper. 

7 - Til servering trenger du pastagratengen.

2 - Kok pastaen i 6 minutter. Sil av og skyll 
i kaldt vann til pastaen er avkjølt. Ha på 1 
ss stekeolje og sett til side.

5 - Se tips og triks. Ha hvitløk, jalapeno, 
pasta 
og grønnsakblandingen i sausen. Bland godt 
sammen.

8 - Ha gratengen på en tallerken og nyt.

3 - Mens pastaen koker, kutt squash 
og løk i terninger. Finhakk hvitløk 
og jalapenos.

6 - Ha blandingen i en ildfast form. Ha 
på resten av osten på toppen. Fordel 
brødkrummen over. Dette skal bakes 
ca. 15 minutter til brødkrummen er 
gyllen og alt er gjennomvarmt.

Kokkelørens pastagrateng  *  Rørosost, grønnsaker og syltet jalapenos

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



Burrito
Tortillalefser fra Como Mexico, svinekjake fra Metervare og Salsa Verde 
Tore: “Salsa verde gir denne retten den ekte smaken av Mexico!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Bresert svinekjake 
   fra Metervare
Lefser fra Como Mexico
Kokkelørens Salsa Verde  
   med tomatillo
Rørosrømme

Spisskål fra 
   Vang gård på Toten
Lime
Chili
Mais

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Server gjerne denne retten med tortilla-
chips som du kan dyppe i salsaen.

- For en mer barnevennlig variant dropp å 
putt chili i kålsalaten.

Visste du at...
- Tomatillo er en gammel kulturvekst fra 
Mellom-Amerika. Den er ca 3 – 4 cm i 
diameter og ser ut som en liten grønn tomat 
som ligger i et hylster av blader som en 
physalis. 

Navnet er spansk og betyr “liten tomat”. 
Tomatillo høstes alltid grønne og umodne. 
Smaken er syrlig og aromatisk og er en 
obligatorisk ingrediens i det Meksikanske 
kjøkken.

Inneholder: Melk, hvete. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Pinot Noir! Det finnes mange varianter av 
forskjellige druer og stiler som vil fungere 
flott med denne retten. Men, siden Pinot 
Noir er favoritten min på den røde siden, 
så er det vanskelig å ikke løfte frem denne 
makeløst, fantastiske drue, igjen... 

Aromaer av røde, syrlige skogsbær, 
myke tanniner og forsiktige krydder vil 
bli helt riktig til søt mais, syrlig rømme og 
spicy salsa verde. Og, ikke minst, saftig 
svinekjake! Jeg handler hjem en flaske fra 
Oregon, USA.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, 
miksebolle, liten kjele og sil. 

Forvarm ovnen til 190C med varmluftsfunksjon. 
Kutt kjøttet i grove biter. Ta vare på kraften 
som er i posen.

6 - Mens lefsene er i ovnen, stek mais 
med 1 ss stekeolje i en skikkelig varm 
stekepanne til de får stekefarge, ca. 3 - 4 
minutter. Smak til med litt salt. 

7 - Til servering trenger du svinekjøtt, lefser, 
maiskorn, kålsalat, Salsa Verde, rørosrømme og 
limebåter. 

3 - Mens kjøttet koker, sil mais. Kutt kål 
i tynne strimler. Finhakk chili. Del lime i to 
og kutt halvparten i båter.

2 - Ha kjøttet og kraften i en kjele og kok på 
høy varme i ca. 5 minutter til kjøttet faller lett 
fra hverandre når du presser på det med en 
skje. Sett til side med lokk.

8 - Legg lefsen på tallerken. Ha litt rømme utover 
lefsa. Legg på kjøtt, kålsalat og maiskorn. Topp 
dette med Salsa Verde og en limebåt. 

4 - Se tips og triks. Ha kål, chili, saften av 
halve limen (Stor familiekasse presser saft 
av en hel lime), en klype sukker og en klype 
salt i en miksebolle (Stor familiekasse dobler 
mengden salt og sukker). Bland dette godt 
sammen.

5 - Pakk lefsene i folie og varm i ovnen i ca. 
5 minutter

Burrito  *  Tortillalefser fra Como Mexico, svinekjake fra Metervare og Salsa Verde 

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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«Chennai» fish curry
Cod loin, tomato sauce, sweet peas and rice
Tore: “Delicious and aromatic fish stew from India”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Cod loin from Norway seafood 
Kokkeløren’s tomato sauce 
   with tamarind 
Chili flakes and curry leaves 
Seasoning mix
 

1 Onion 
Rice 
Green chili 
Sweet peas 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Make the curry without chili flakes 
for children who are sensitive to 
strong foods.

Visste du at...
- Chennai er en havneby på Koromandelkysten 
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde 
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er hoved-
stad i delstaten Tamil Nadu. Navnet ble offisielt 
endret til Chennai i 1996, men det eldre navnet 
Madras er fremdeles i alminnelig bruk. Chennai 
er et kulturelt og økonomisk senter med svært 
stolte mattradisjoner. 

Contains: Fish and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Riktignok er vi godt i gang med rødvins-
sesongen, men denne retten hyler virkelig 
etter en kald og krydret hvitvin på gewüz-
traminer-druen. Vanskelig navn men herregud 
så godt til indisk. Vinens duft og smak sender 
tankene rett til eksotiske kryddermarkeder. 
Dette må være så nært man kommer «the 
perfect match». Alsace i Frankrike har mange 
gode, det samme har Chile. Velg gjerne 
en halvtørr variant.



1 - You’ll needt: two saucepans, mixing bowl, 
cutting board, knife. 
 
Add rice to a saucepan. Add double the 
amount of water and a pinch of salt. Cook 
and simmer under lid for approx. 20 minutes. 

3 - Dice onions into cubes (small and 
large family box chops 2 onions) and 
divide chilli in half lengthwise. Cut peas 
into slices. 

5 - Add onion and chilli. Further 
fry with stirring for approx. 3 
minutes until the onion is shiny. 

2 - Dice cod into even cubes. Add salt and 
1/2 teaspoon of the spice mixture. 
Mix well.

7 - Add cod and turn in. Give 
it a boil. Pull the pan aside and 
allow to soak 4 - 5 minutes until 
the fish is done. 

6 - Have the tomato sauce 
and 2 dl water in the saucepan 
(Small family box adds 3 dl 
water and Large family box 
adds 4 dl water in total). Let 
simmer for about 4 minutes. 

4 - Put 4 tablespoons of frying 
oil in a medium-hot boiler. Fry 
the spice mixture, chili flakes 
and curry leaves while stirring 
for approx. 2 minutes. See tips 
and tricks. 

8 - Add and mix in the peas. 9 - For serving you need fish curry and rice. 10 - Put the fish curry in a deep 
bowl. Serve the rice next to it. 

“Chennai” fish curry  *  Cod loin, tomato sauce, sweet peas and rice 

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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Kokkeløren’s pasta gratin 
Røros cheese, vegetables and pickled jalapenos 

Tore: “This is comfortfood in Norwegian, with cheese from Røros and 
locally made pasta.”

Le trottole pasta from 
   La Piersante 
Røros Butter 
Flour 
Røros Milk 
Røros cheese from 
Galåvolden farm 

1 Onion 
Squash 
Bread Krumme 
Peas 
Garlic 
Jalapenos

Tips and tricks 
- If you are short on time, skip baking 
the pasta. Serve the dish like a cheese 
pasta, but save the breadcrumb for 
another time. 
 
- For a more kid-friendly variant, skip the 
jalapenos.

Visste du at...
- Rørosmeieriets sjel er tuftet på de rike 
meieritradisjonene i regionen. Blant annet 
ble Rausjødalen setermeieri startet allerede 
i 1856, som Norges og Nord-Europas første 
meierisamvirke.

I 1953 fikk Røros sitt første meieri i gata, rett 
ved dagens turistkontor.

I 1970 bygde Røros Meieri A/L lokalene i 
Sollihagan 2 på Røros, der Rørosmeieriet 
holder til i dag. Fra 1977 var det Tine avde-
ling Røros som drev meieriet med produksjon 
av flere produkter, fra økologisk søtmjølk til 
tjukkmjølk.

Time Difficulty

Contains: Milk, wheat, rye, barley and eggs. 
May contain traces of sesame seeds. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

- Det er første gang jeg har blitt bedt 
om å skrive en drikkeanbefaling til 
Mac’n’Cheese, og med disse himmelske 
råvarene gleder jeg meg til å hjelpe dere 
med å finne det riktige i glasset! 
   Jeg synes det er veldig morsomt med 
mat og vin som passer godt sammen, men 
som kanskje bryter litt mot den tradisjonelle 
normen. Aller helst skulle jeg hatt en kremet 
og myk Blanc de Noir fra Champagne, 
men, det finnes også veldig gode (og noe 
rimeligere) alternativer fra både Burgund 
og Jura som vil gjøre jobben mer enn godt 
nok, nemlig Cremant. Dette blir noe å glede 
seg til!



1 - You’ll need: 2 saucepans, cutting board, 
knife, frying pan, ovenproof dish, strainer. 
 
Preheat the oven to 200C with hot air function. 
Put on water to cook pasta. Melt butter in a 
saucepan. Add and mix flour with a whisk until 
smooth. Pour in milk and cook on medium-plus 
heat while constant stirring. Take the sauce off 
the plate and stir in 2/3 parts of the cheese 
until it has melted. Season with salt and freshly 
ground black pepper. 

4 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot pan. 
Add squash and cook for approx. 3 minutes. 
Add the onion and fry until glossy. Finally, turn 
in the peas, they should just heat up a little. 
Season with salt and freshly ground black 
pepper. 

7 - For serving you need the pasta gratin. 

2 - Cook the pasta for 6 minutes. Strain 
and rinse in cold water until the pasta has 
cooled. Add 1 tablespoon of frying oil and 
set aside. 

5 - See tips and tricks. Add garlic, 
jalapeno, pasta and vegetable mixture to 
the sauce. Mix well. 

8 - Place the gratin on a plate and enjoy. 

3 - While the pasta is cooking, cut the 
squash and onions into cubes. Finely 
chop garlic and jalapenos. 

6 - Pour the mixture into a ovenproof 
dish. Sprikle the rest of the cheese 
on top, then the breadcrumb. This 
should be baked approx. 15 minutes 
until the breadcrumbs are golden and 
everything is heated. 

Kokkeløren’s pasta gratin  *  Røros cheese, vegetables and pickled jalapenos 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Burrito
Tortillas from Como Mexico, pork from Metervare and Salsa Verde 
Tore: “Salsa verde gives this dish the real flavor of Mexico!”

Braised pork from    
   Metervare 
Tortillas from Como Mexico 
Kokkeløren’s Salsa Verde  
   with tomatillo 
Røros sour cream 
 

Cabbage from 
   Vang farm in Toten 
Lime 
Chili 
Corn 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Serve this dish with tortilla chips for 
dipping in the salsa. 
 
- For a more kid-friendly variant, skip the 
chili in the cabbage salad.

Visste du at...
- Tomatillo er en gammel kulturvekst fra 
Mellom-Amerika. Den er ca 3 – 4 cm i 
diameter og ser ut som en liten grønn tomat 
som ligger i et hylster av blader som en 
physalis. 

Navnet er spansk og betyr “liten tomat”. 
Tomatillo høstes alltid grønne og umodne. 
Smaken er syrlig og aromatisk og er en 
obligatorisk ingrediens i det Meksikanske 
kjøkken.

Contains: Milk, wheat. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Pinot Noir! Det finnes mange varianter av 
forskjellige druer og stiler som vil fungere 
flott med denne retten. Men, siden Pinot 
Noir er favoritten min på den røde siden, 
så er det vanskelig å ikke løfte frem denne 
makeløst, fantastiske drue, igjen... 

Aromaer av røde, syrlige skogsbær, 
myke tanniner og forsiktige krydder vil 
bli helt riktig til søt mais, syrlig rømme og 
spicy salsa verde. Og, ikke minst, saftig 
svinekjake! Jeg handler hjem en flaske fra 
Oregon, USA.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, frying 
pan, mixing bowl, small saucepan and strainer. 
 
Preheat the oven to 190C with hot air function. 
Cut the meat into rough chunks. Save the stock 
in the bag. 

6 - While the tortillas are in the oven, fry 
corn with 1 tablespoon of roasting oil in a 
really hot frying pan until they get colour, 
approx. 3 - 4 minutes. Taste with a little 
salt. 
 

7 - For serving you need pork, tortillas, corn, 
cabbage salad, Salsa Verde, Røros sour cream and 
lime boats. 

3 - While the meat is cooking, strain the 
corn. Cut the cabbage in thin strips. Finely 
chop chili. Divide lime in half and cut half 
in boats. 

2 - Add the meat and stock to a pan and 
cook on high heat for approx. 5 minutes until 
the meat easily falls apart when you squeeze 
it with a spoon. Set aside under lid. 

8 - Put the tortilla on the plate. Spread a little sour 
cream on the tortilla. Add meat, cabbage salad 
and corn. Top this with Salsa Verde and a lime 
boat.

4 - See tips and tricks. Have cabbage, 
chilli, half the lime juice (Large family box 
squeezes the juice of a whole lime), a pinch 
of sugar and a pinch of salt in a mixing 
bowl (Large family box doubles the amount 
of salt and sugar). Mix this well together. 

5 - Wrap the tortillas in foil and heat in the 
oven for approx. 5 minutes.

Burrito  *  Tortillas from Como Mexico, pork from Metervare and Salsa Verde 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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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/
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