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Ovnsbakt torskeloin
Spinat- og eplesalat og potet med cheddar fra Hindrum
Tore: “Cheddar er perfekt til gratinering!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloin fra 
   Norway seafood
Spinat
Rørosfløte
Potet
Solsikkekjerner

Eple 
Osteblanding med 
   cheddar fra Hindrum og  
   Fanaost fra Ostegården.
1 stk. sjalottløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Det kan være godt å brune fisken først. 
Varm en stekepanne til den er rykende 
varm. Brun fisken kun på den siden som 
er smurt inn med olje i ca. 1 minutt, den 
skal få en gyllen stekeskorpe, men ikke 
gjennomstekes.

- Enkleste måte å sjekke om potetterningene 
er ferdig er ved å bite i dem.

Visste du at...
- Cheddarosten fra Hindrum heter “Kjerringklump” 
og er ystet med inspirasjon fra Storbritannia. 
Smaken tangerer mellom det milde, kremete og 
over i en fascinerende balanse av syre og sødme, 
med en vifte av intense og langvarige smaker.

- Osten ble i august 2019 tildelt Spesialitetsmerket 
fra Matmerk, og ble ved NM i Gardsost 2019 
tildelt sølv i kategorien kumelksost som er modnet 
mer enn 9 måneder. 

- Navnet kommer fra Leksvik kommunes høyeste 
punkt, Kjerringklumpen. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Eplesider er i vinden om dagen! Prøv sider til 
maten denne uken! Dette er på ingen måte klissete 
eller søte saker, men seriøse håndtverksprodukter 
med sunn og intenst smak av eple. Mange er 
tørre, syrlige og svakt bitre og passer dermed 
utmerket til mye forskjellig mat.

Velg en sider med tydelig råvarepreg som 
kan speile eple- og spinatsalaten.

Inneholder: Melk og fisk.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, 
tallerken, salatbolle og stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft. Ha 
fisken på stekebrett, dryss på litt stekeolje 
og krydre med salt og nykvernet sort 
pepper. Se tips og triks. 

3 - Finhakk sjalottløk og kutt potet i jevne 
terninger. 

5 - Sett fisken i ovnen samtidig som 
potetgratengen går inn. Fisken trenger ca. 
8 - 10 minutter.

2 - Stek spinaten i en rykende varm 
stekepanne med 1 ss stekeolje i ca. 1 minutt 
til den faller sammen. Spre deretter spinaten 
utover på en tallerken for avkjøling. Hell av 
overflødig veske fra spinaten som danner 
seg på tallerken.

6 - Riv eple på rivjern. Bland det inn i spinaten 
sammen med sjalottløk og solsikkekjerner. Smak 
til med salt og nykvernet sort pepper.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i potetterninger. Stek under omrøring 
til de har blitt myke. Dette tar ca. 4 - 5 
minutter. Tilsett så fløte og gi et raskt 
oppkok. Ta pannen av varmen og smak til 
med salt og nykvernet sort pepper. Ha på 
ost og sett i stekeovnen i 4 - 5 minutter til 
osten har smeltet.

Obs! håndtaket blir glovarmt, surr et 
kjøkkenhåndkle rundt håndtaket og la 
det være på hele tiden etter at du har tatt 
stekepannen ut av ovnen.

7 - Til servering trenger du potetgrateng, fisk 
og spinatsalat.

8 - Legg spinatsalaten på den ene siden 
av tallerken. Legg potetgrateng på den andre 
siden. Legg fisken oppå gratengen.

Ovnsbakt torskeloin  *  Spinat- og eplesalat og potet med cheddar fra Hindrum

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 bolognese
Storfe, spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus
Tore: “En klassisk bolognese – smaksrik og fyldig”

Kjøttdeig 
  fra Strøm-Larsen
Spagetti 
   fra La Piersante
Kokkelørens 
  tomatsaus
Persille

Høvding Sverre 
   fra Orkladal ysteri
Løk
Gulrot
Stangselleri

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i Bologna 
i Italia. Området står også bak mange gode 
rødviner som ikke overraskende passer særdeles 
godt til nettopp Pasta Bolognese. Sødmefull, men 
samtidig syrlig smak av solmodne tomater speiler 
seg perfekt i rødviner som f.eks. Lambrusco og 
Sangiovese. En saftig og fruktig Barbera eller 
Valpolicella vil også passe aldeles utmerket.

Tips og triks 
- Står pastaen litt for lenge etter at den 
er ferdig kokt er det fort gjort at den 
kleber seg sammen. Dette kan unngås 
ved å vende inn litt nøytral olivenolje. 

- Ønsker du en saus med litt mer sting 
kan du hakke opp en chili og steke den 
sammen med grønnsakene.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra 
slik en italiener fra Bologna kjenner den.
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú. Her prøver vi å legge oss 
tettere opp til originalen.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Egg, melk, gluten, hvete, sulfitt og selleri.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, sil og 
to kjeler. 

Sett på vann til koking av pasta, husk en klype salt 
i vannet. Kutt løk, stangselleri og gulrot i terninger. 
Finhakk persille. 

6 - Til servering trenger du pasta, kjøttsaus, revet 
ost og persille.

2 - Stek kjøttdeig i en ordentlig varm stekepanne 
med litt stekeolje. Smak til med salt og nykvernet 
sort pepper. Når kjøttdeigen er ferdig, ha den over 
i en kjele. Ikke vask stekepannen. 

4 - Ha tomatsaus og grønnsaker i kjelen med 
kjøttdeigen og la småkoke i ca. 10 minutter.

Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Ha først godt med pasta på en tallerken. La 
det være en liten grop i midten. Ha over godt med 
kjøttsaus. Dryss over revet ost og persille.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne 
(samme panne som du stekte kjøttedeigen 
i). Stek løk, gulrot og stangselleri i ca. 4 
minutter under omrøring.

5 - Mens sausen koker, kok pastaen i ca. 6 
minutter, sil av vannet når pasten er ferdig 
kokt.

Kokkelørens bolognese  *  Storfe, spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus

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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Peenang Asam Laksa nudelsuppe 
Kyllingbryst fra Gårdsand 
Tore: “En utrolig smaksrik rett fra Malaysia!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Kyllingbryst fra
   Gårdsand
Agurk
Mynte
Risnudler
Ananas

1 stk. sjalottløk
Kokkelørens 
   krydderpaste
Kokkelørens 
   tamarindpaste 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Sett til side litt nudler og kylling til barna før 
alt blandes med suppen, da suppen er ganske 
kraftig på smak. 

Visste du at...
- Laksa er en populær krydret nudelsuppe fra 
peranakankulturen, som er en blandingskultur 
med kinesiske og malaysiske innslag og som 
gjenfinnes i Malaysia, Singapore og Indonesia. 
Laksa finnes i utallige varianter. Penang Asam 
Laksa kom nylig på 26. plass i CNNs kåring 
over verdens beste retter. Denne suppen 
serveres tradisjonelt med makrell, men vi har 
brukt kylling i stedet. 

Inneholder: Skalldyr (reke), hvete og soya. 
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
- For dere som fortsatt ikke har prøvd en 
Riesling med restsødme til krydret mat: Er 
det ett måltid dere bør forlate de knusktørre 
vinene, så er det til dette. Jeg lover, dette blir 
dunderbra! Tysklands eldste vinregion Mosel 
leverer noen av verdens beste Riesling-viner, 
proppet med dufter og smaker av mineraler, 
sitron- og tropiske frukter. 

Kan ikke bli bedre til den litt ville blandingen 
av smaker vi har i denne retten; kylling, 
rekepaste, ananas, spicy krydder og mynte. 
Jeg gleder meg!  



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av 
plastikk til kyllingen, kniv, to kjeler, litermål, 
stekepanne og sil. 

Sett på vann til koking av nudler. Kutt 
kyllingbrystet på langs i midten og skjær 
hver av disse i skiver.

4 - Mens nudlene koker, ha 
3ss stekeolje i en medium varm 
kjele. Stek krydderpasten under 
omrøring i 2 minutter.

2 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne. Stek 
kyllingen på høy varme i et par minutter til den 
får farge og så vidt er gjennomstekt. 

Krydre med salt og nykvernet sort pepper. 
Ha kyllingbitene i en skål og sett til side.  

5 - Ha på tamarindpasten og 8 
dl vann (stor familiekasse tilsetter 
totalt 1,6 l vann). La dette
småkoke i ca. 12 minutter.

3 - Ha nudlene i det kokende vannet og 
kok i 15 minutter.

6 - Mens nudler og suppa koker. 
Kutt agurk i biter. Kutt sjalottløk i 
tynne strimler. Grovhakk mynte. 
Sil ananas.

7 - Sil nudlene.

8 - Se tips og triks. Ha kyllingbiter og nudler 
i suppa og gi det et oppkok. 

Smak til med salt. 

9 - Til servering trenger du nudelsuppe, mynte, 
sjalottløk, agurk og ananas. 

10 - Hell suppe med nudler og kylingbiter 
i en dyp skål. Ha agurk, ananas, mynte og 
sjalottløkringer oppå suppa.

Peenang Asam Laksa nudelsuppe  *  Kyllingbryst fra Gårdsand

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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Baked Cod loin
Spinach and apple salad, and potato with cheddar from Hindrum 
Tore: “Cheddar is perfect for gratin!”

Cod loin from 
   Norway seafood 
Spinach 
Røros Cream 
Potato 
Sunflower Kernels 

Apple 
Cheese mixture with 
   cheddar from Hindrum and 
   Fana cheese from Ostegården. 
1 shallot 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- It’s nice to sear the fish first. Heat a frying 
pan until it is piping hot. Sear the fish only 
on the side lubricated with oil for approx. 
1 minute, it should get a golden roast but 
not fried.
 
- The easiest way to check if the potatoes 
are done is to bite down on them.

Visste du at...
- Cheddarosten fra Hindrum heter “Kjerringklump” 
og er ystet med inspirasjon fra Storbritannia. 
Smaken tangerer mellom det milde, kremete og 
over i en fascinerende balanse av syre og sødme, 
med en vifte av intense og langvarige smaker.

- Osten ble i august 2019 tildelt Spesialitetsmerket 
fra Matmerk, og ble ved NM i Gardsost 2019 
tildelt sølv i kategorien kumelksost som er modnet 
mer enn 9 måneder. 

- Navnet kommer fra Leksvik kommunes høyeste 
punkt, Kjerringklumpen. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Eplesider er i vinden om dagen! Prøv sider til 
maten denne uken! Dette er på ingen måte klissete 
eller søte saker, men seriøse håndtverksprodukter 
med sunn og intenst smak av eple. Mange er 
tørre, syrlige og svakt bitre og passer dermed 
utmerket til mye forskjellig mat.

Velg en sider med tydelig råvarepreg som 
kan speile eple- og spinatsalaten.

Contains: Milk and fish. 
May contain traces of peanuts and other nuts. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Get: cutting board, knife, baking tray, 
plate, salad bowl and frying pan.
 
Preheat the oven to 200C on hot air 
function. Put the fish on a roasting tray, 
sprinkle with a little frying oil and season 
with salt and freshly ground black pepper. 
See tips and tricks.

3 - Finely chop shallots and cut potato into 
even cubes.

5 - Put the fish in the oven at the same time 
as the the potato gratin. The fish needs 
approx. 8 - 10 minutes.

2 - Fry the spinach in a steaming-hot frying 
pan with 1 tablespoon frying oil for approx. 
1 minute until it collapses. Then spread the 
spinach on a plate for cooling. Pour off 
excess liquid from the spinach that forms on 
the plate.

6 - Grate apple on grater. Mix it into the spinach 
along with shallots and sunflower kernels. Season 
with salt and freshly ground black pepper.

4 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
hot frying pan. Add potatoes. Cook while 
stirring until soft. This takes approx. 4 - 5 
minutes. Add cream and give it a quick 
boil. Take the pan off the heat and season 
with salt and freshly ground black pepper. 
Add cheese and place in the oven for 4 - 5 
minutes until the cheese has melted.
 
Note! The handle gets very hot, wrap a 
towel around the handle and leave it on 
at all times after removing the frying pan 
from the oven.

7 - For serving you need potato gratin, fish and 
spinach salad.

8 - Put the spinach salad on one side of the plate. 
Put potato gratin on the other side. Place the fish 
on top of the gratin.

Baked cod loin  *  Spinach and apple salad, and potato with cheddar from Hindrum 

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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Kokkeløren’s bolognese
Beef, spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce
Tore: “A classic bolognese - tasty and rich”

Minced meat from  
   Strøm-Larsen 
Spaghetti from
   La Piersante 
Kokkeløren’s 
   tomato sauce 
Parsley 
 

Høvding Sverre from    
   Orkladal Ysteri 
Onion 
Carrot 
Celery

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i Bologna 
i Italia. Området står også bak mange gode 
rødviner som ikke overraskende passer særdeles 
godt til nettopp Pasta Bolognese. 

Sødmefull, men samtidig syrlig smak av solmodne 
tomater speiler seg perfekt i rødviner som f.eks. 
Lambrusco og Sangiovese. En saftig og fruktig 
Barbera eller Valpolicella vil også passe aldeles 
utmerket.

Tips and tricks 
- If the pasta is left to rest little too long 
after cooking, it can quickly start sticking 
together. This can be avoided by turning in 
some neutral olive oil.
 
- If you want a sauce with a little more sting 
you can chop up a chili and fry it with the 
vegetables.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av 
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra slik 
en italiener fra Bologna kjenner den.

I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú. Her prøver vi å legge oss tettere 
opp til originalen.

Contains: Eggs, milk, gluten, wheat, sulfite and celery. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Find: cutting board, knife, frying pan, strainer 
and two saucepans.
 
Set water for boiling pasta, remember a pinch of 
salt in the water. Cut onions, celery and carrots into 
cubes. Finely chop parsley.

6 - For serving you will need pasta, meat sauce, 
grated cheese and parsley.

2 - Fry minced meat in a properly hot frying pan 
with a little frying oil. Season with salt and freshly 
ground black pepper. When the meat is done, put it 
in a saucepan. Do not wash the frying pan.

4 - Add tomato sauce and vegetables to the 
saucepan with the meat and cook for approx. 
10 minutes.
 
Season with salt and freshly ground black 
pepper.

7 - First, place pasta on the plate. Leave a small 
pit in the middle. Cover well with bolognese sauce. 
Sprinkle with grated cheese and parsley.

3 - Put 2 tablespoons of roasting oil in a hot 
frying pan (the same pan in which you fried 
the meat). Roast onion, carrot and celery for 
approx. 4 minutes while stirring.

5 - While the sauce is cooking, cook the pasta 
for approx. 6 minutes, strain the water when 
the pasta is cooked.

Kokkeløren’s bolognese  *  Beef, spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce 

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/



Peenang Asam Laksa noodle soup 
Chicken breast from Gårdsand
Tore: “An incredibly flavorful dish from Malaysia!”

Chicken breast from 
   Gårdsand 
Cucumber 
Mint 
Rice noodles 
Pineapple 
 

1 shallot 
Kokkeløren's 
   spice paste 
Kokkeløren's 
   tamarind paste

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Set aside some noodles and chicken for the 
kids before mixing everything with the soup 
as the soup is quite powerful in flavour.

Visste du at...
- Laksa er en populær krydret nudelsuppe fra 
peranakankulturen, som er en blandingskultur 
med kinesiske og malaysiske innslag og som 
gjenfinnes i Malaysia, Singapore og Indonesia. 
Laksa finnes i utallige varianter. Penang Asam 
Laksa kom nylig på 26. plass i CNNs kåring 
over verdens beste retter. Denne suppen 
serveres tradisjonelt med makrell, men vi har 
brukt kylling i stedet. 

Contains: Shellfish (shrimp), wheat and soy. 
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
- For dere som fortsatt ikke har prøvd en 
Riesling med restsødme til krydret mat: Er 
det ett måltid dere bør forlate de knusktørre 
vinene, så er det til dette. Jeg lover, dette blir 
dunderbra! Tysklands eldste vinregion Mosel 
leverer noen av verdens beste Riesling-viner, 
proppet med dufter og smaker av mineraler, 
sitron- og tropiske frukter. 

Kan ikke bli bedre til den litt ville blandingen 
av smaker vi har i denne retten; kylling, 
rekepaste, ananas, spicy krydder og mynte. 
Jeg gleder meg!  

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Find: cutting board, plastic cutting board 
for the chicken, knife, two saucepans, 
measuring cup, frying pan and strainer.
 
Set water for cooking noodles. Cut the 
chicken breast lengthwise in the middle and 
cut each of these into slices.

4 - While the noodles are cooking, 
have 3ss roasting oil in a medium 
hot saucepan. Fry the spice paste 
while stirring for 2 minutes.

2 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot pan. 
Fry the chicken on high heat for a couple of 
minutes until it gets color and is barely cooked 
through.
 
Season with salt and freshly ground black 
pepper. Put the chicken pieces in a bowl and set 
aside.

5 - Add the tamarind paste and 
8 dl of water (large family box 
adds a total of 1.6 l water). Let  
simmer for approx. 12 minutes.

3 - Put the noodles in the boiling water 
and cook for 15 minutes.

6 - While noodles and soup 
cook, cut the cucumber into 
pieces. Cut shallots into thin 
strips. Coarsly chop the mint. 
Strain the pineapple.

7 - Strain the noodles.

8 - See tips and tricks. Add chicken pieces 
and noodles to the soup and bring to a boil. 
 
Season with salt.

9 - For serving you need noodle soup, mint, 
shallots, cucumber and pineapple.

10 - Pour soup with noodles and chunks into 
a deep bowl. Place cucumber, pineapple, mint 
and shallots on top of the soup.

Peenang Asam Laksa noodle soup  *  Chicken breast from Gårdsand 

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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