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Pannestekt laks 
Ingefærsalat og Kokkelørens sesamsaus
Tore: “En lett og frisk fiskerett med smaker fra det asiatiske kjøkkenet”

Laks
Kokkelørens 
   sesamsaus
Kokkelørens
   ingefærvinaigrette

Fennikel
1 stk. agurk
Lime
Ris
Gresskarkjerner

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Laks + rosé = sant! Med eller uten 
bobler er opp til deg – det viktige er at 
vinen har nok friskhet til å matche den 
syrlig ingefærsalaten. Fiskens fedme og 
soyassausens salte smak, krever en vin 
med god fylde og rikelig fruktighet. 
Spansk rosévin på Garnacha-druen 
vil smake nydelig til dette. Rosa cava 
eller rosé-crémant fra Loire er også 
gode anbefalinger.

Tips og triks 
- Retten kan gjøres om til en deilig rissalat
til dagen etter dersom du har rester. Ønsker du 
noe mer futt på retten kan du hakke i litt
frisk chili, gjerne grønn, som serveres med.

Visste du at...
- Ingefær er en gammel plante som har 
vært dyrket i mange tusen år i India og Kina. 
Den blir brukt som krydder i mange, muligens 
de fleste, matlagningstradisjoner i verden. Det 
er rotstokken som blir brukt. Unge ingefærrøtter 
er saftige og har en svært mild smak, noe som 
gjør at de ofte blir syltet i eddik – eller sherry 
som delikatesse – eller blir brukt i tilberedningen 
av annen mat. Eldre ingefærrøtter er mye 
tørrere, og har seige fibre. Saften fra eldre 
ingefærrøtter har en meget sterk smak.

Inneholder: Hvete (soyasaus), fisk, sulfitt, soya, sennep og sesam.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles



1 -  Finn frem: kjele, skjærebrett, kniv, blandebolle, 
stekepanne.

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Ha på dobbel 
mengde vann og en klype salt. Kok opp risen på 
sterk varme uten lokk. Skru ned varmen og sett på 
lokk. La risen småkoke i 20 - 25 minutter til vannet 
er absorbert.

3 - Bland fennikel, agurk, ingefær-vinaigrette og 
gresskarkjerner sammen.

5 - Til servering trenger du laks, ris, lime, sesamsaus 
og ingefærsalat.

2 - Kutt fennikel i to, så i tynne skiver. Agurk kuttes i 
skiver. Del lime i to. 

4 - Ha en spiseskje stekeolje i en varm panne. Stek 
fisken i 3 - 4 minutter på hver side. Krydre med salt.

6 - Ha godt med ingefærsalat på en tallerken. 
Legg på fisken. Dander med sesamsaus rundt. 
Server ris ved siden av.

Pannestekt laks  *  Ingefærsalat og Kokkelørens sesamsaus

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



Falafel 
Tabouleh, hvitløk- og mynteyoghurt og salatost fra Gangstad gårdsysteri
Tore: “Falafel er for meg den ultimate vegetarmaten”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Kikerter
Kokkelørens hvitløk- 
   og mynteyoghurt
Tomat
1 stk. agurk
Salatost fra 
   Gangstad gårdsysteri

Rødløk
Bulgur
Kokkelørens persille- 
   og sitronpaste 
Kokkelørens 
   kryddermiks 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du ikke foodprosessor, kan du 
bruke en blender, da anbefales det å 
kjøre i omganger. Har du ikke blender 
kan du bruke stavmikser, men pass på 
å mikse godt til du får en glatt masse.

Visste du at...
- Falafel er en populær rett i Midtøsten, 
og har sine røtter helt tilbake til Faraoenes 
rike, 2000 år f.Kr.

- Kikerter er en svært næringsrik belgfrukt 
i erteblomstfamilien, og er proppfull av 
proteiner og kostfiber, og er en god kilde 
til folat og mineraler.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Deilige dufter og smaker fra Midtøsten. 
Visste du at Libanon lager utrolig bra vin? 
Flere er inne på Vinmonopolet, både røde 
og hvite. De røde vinene byr ofte på en 
sødmefull, nesten tørket fruktighet og et bak-
teppe av eksotiske krydder som kanel, nellik 
og stjerneanis. Hånd i hanske til en rett 
som denne.



1 - Finn frem skjærebrett, sil, kniv, blande-
bolle, kjøkkenmaskin/stavmikser, kjele og 
stekepanne. 

Ha kikerter i en sil. Skyll med kaldt vann og 
la det renne godt av. 

3 - Ha kikerter, halvparten av rødløken og 
1 strøken ts salt i en foodprosessor (Stor 
familiekasse tilsetter 2 ts salt), se tips og 
triks. Kjør dette sammen i 1 - 2 minutter 
til en glatt masse. Tilsett kryddermiksen 
og 1 ss av persille- og sitronpasten (Stor 
familiekasse tilsetter 2 ss paste). Kjør dette 
videre i et par minutter til alt er blandet 
godt sammen.

2 - Finkutt rødløk.

4 - Ha bulgur i en kjele. Ha på 
3 dl vann (liten familiekasse 
tilsetter totalt 4,5 dl vann, stor 
familiekasse tilsetter 6 dl vann). 
Kok opp og la småkoke i 10 
minutter til vannet 
er absorbert.

5 - Mens bulgur koker, kutt agurk 
og tomat i terninger.

7 - Ha 3 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek falaflene i ca. 2 
minutter på hver side til de får en 
gyllen og fin farge. Hold et øye 
med dem – de svir seg fort.

6 - Bruk en skje til å lage 8 emner av 
falafelblandingen (Stor familiekasse 
lager 16 kaker). Rull dem i hendene 
og press dem til flate, runde kaker 
på ca. 2 cm tykkelse.

8 - Ha bulgur, agurk, tomat, resten av 
rødløken og persilleolje i en bolle. Miks dette 
godt sammen og smak til med salt.

9 - Til servering trenger du falafel, bulgursalat, 
fetaost og hvitløk- og mynteyoghurt.

10 - Legg bulgursalat i midten av tallerken. 
Dryss på fetaost. Legg falafel på toppen og 
avslutt med yoghurtdressing rundt.

Falafel  *  Tabouleh, hvitløk- og mynteyoghurt og salatost fra Gangstad gårdsysteri

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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WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Karbonader fra Haugen Gardsmat  
Rørte tyttebær og Kokkelørens estragonsaus
Tore: “Av og til må vi bare ha litt skikkelig husmannskost!”

Karbonader fra 
   Haugen Gardsmat
Mandelpotet
Kokkelørens rørte tyttebær
Spisskål fra 
   Vang gård på Toten
Rørosmelk

Røros-smør
Hvitløk
Kokkelørens estragonsaus
Persille
Sjalottløk
Hvetemel

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Viltkjøttets distinkte, deilige smak trenger en 
rødvin med kraft og moden frukt. Syrlige tyttebær 
vil ha en vin med høy friskhet, mens estragon 
ønsker seg en vin med smak av noe urteaktig og 
grønt. Kan man få alt dette i én og samme flaske? 
Svaret på det er JA, og regionen vi skal til er 
Rhone i Frankrike.

Her lages vidunderlige vilt-viner på Syrah-druen. 
Røde viner som både lukter og smaker av rødt 
kjøtt, sort pepper, krekling, lyng og bjørnebær. 
Alt dette vil være med å fremheve smakene i 
denne heilnorske høstretten. 

Tips og triks 
- Kålstuingen kan lages på forhånd, den 
tåler å stå i kjøleskapet noen dager. Du 
kan også tilsette muskat til stuingen for en 
mer krydret smak.

Visste du at...
- Vang Gård ligger vakkert til med utsikt over 
Mjøsa. Gården drives av Per Odd Gjestvang 
og har vært en slektsgård i generasjoner. Her 
har grønnsaker vært dyrket siden 30- tallet.

Gården er svært gammel, den blir nevnt i histo-
riebøker fra førkristen tid. Navnet Vang betyr 
«grasvoll» og jordsmonnet preges av sand, 
lettleire og en steinholdig og varm nordhelling 
ned mot Mjøsa. Klimaet er gunstig og det er 
naturgitte forhold for løk, purre, kål og gulrot 
som er hovedproduktene.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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



2 - Mens potetene koker, kutt kålen i 
terninger. Sjalottløk finkuttes. Persille og 
hvitløk finhakkes.

5 - Dryss melet jevnt over kålen og bland 
det godt inn. Tilsett melken og kok opp 
under konstant omrøring. La koke i ca. 5 - 6 
minutter. Følg med, dette brenner seg lett. 

Smak til med salt og nykvernet sort pepper 
og sett til side.

7 - Bland persillen i kålstuingen. 8 - Til servering trenger du karbonadene, 
kokte poteter, kålstuing, tyttebær og sausen.

1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, 3 kjeler, 
stekebrett.

Forvarm ovnen til 180oC varmluftsfunksjon. 
Ha på kaldt vann på potetene og sett til 
koking, i ca. 20 minutter.

3 - Fordel karbonadene på et brett og sett i 
ovnen. Karbonadene er ferdige og skal kun 
varmes opp, ca. 10 minutter.

9 - Legg karbonadene på tallerkenen, 
ha kålstuingen, potetene og tyttebær ved 
siden av. Øs sausen over. 

4 - Ha smør, kål, sjalottløk, hvitløk og 
en klype salt i en kjele. Stek dette under 
omrøring på medium-pluss varme i ca. 5 
minutter. 

Pass på at det ikke får farge, det skal kun 
bli blankt. 

6 - Ha sausen i en kjele og varm den 
opp under omrøring.

Karbonader fra Haugen Gardsmat  *  Rørte norske tyttebær og Kokkelørens estragonsaus

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
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Fried salmon 
Ginger salad and Kokkeløren’s sesame sauce

Tore: “A light and fresh fish dish with flavors from Asian cuisine”

Salmon 
Kokkeløren’s
   sesame sauce 
Kokkeløren’s 
   ginger vinaigrette 
 

Fennel 
1 cucumber 
Lime 
Rice 
Pumpkin 

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Laks + rosé = sant! Med eller uten 
bobler er opp til deg – det viktige er at 
vinen har nok friskhet til å matche den 
syrlig ingefærsalaten. Fiskens fedme og 
soyassausens salte smak, krever en vin 
med god fylde og rikelig fruktighet. 
Spansk rosévin på Garnacha-druen 
vil smake nydelig til dette. Rosa cava 
eller rosé-crémant fra Loire er også 
gode anbefalinger.

Tips and tricks 
- The dish can be turned into a delicious rice 
salad the day after if you have leftovers. If you 
want more bite to the dish, add some chopped 
fresh chili, preferably green.

Visste du at...
- Ingefær er en gammel plante som har 
vært dyrket i mange tusen år i India og Kina. 
Den blir brukt som krydder i mange, muligens 
de fleste, matlagningstradisjoner i verden. Det 
er rotstokken som blir brukt. Unge ingefærrøtter 
er saftige og har en svært mild smak, noe som 
gjør at de ofte blir syltet i eddik – eller sherry 
som delikatesse – eller blir brukt i tilberedningen 
av annen mat. Eldre ingefærrøtter er mye 
tørrere, og har seige fibre. Saften fra eldre 
ingefærrøtter har en meget sterk smak.

Contains: Wheat (soy sauce), fish, sulfite, soy, mustard and sesame. 
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 - Find: saucepan, cutting board, knife, mixing 
bowl, frying pan. 

Rinse the rice well and add to a saucepan. Add 
double the amount of water and a pinch of 
salt. Boil the rice on high heat without lid. Turn 
down the heat and cover. Let the rice simmer 
for 20 - 25 minutes until the water is absorbed. 

3 - Mix fennel, cucumber, ginger vinaigrette and 
pumpkin seeds together.

5 - For serving you need salmon, rice, lime, sesame 
sauce and ginger salad.

2 - Cut the fennel in half, then into thin slices. 
Cucumber is cut into slices. Divide the lime into two. 

4 - Put a tablespoon of frying oil in a hot pan. Fry 
the fish for 3 - 4 minutes on each side. Season with 
salt.

6 - Generously place ginger salad on plate. 
Place the fish. Sprinkle sesame sauce all around. 
Serve rice on the side.

Fried salmon * Ginger salad and Kokkeløren’s sesame 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!
WWW.KOKKELØREN.NO



Falafel 
Tabouleh, garlic and mint yogurt and salad cheese from Gangstad Gårdsysteri 
Tore: “Falafel is the ultimate vegetarian food for me”

Ingredients
- For the large family box; double the quantities

Chickpeas 
Kokkeløren's 
   garlic and mint yogurt 
Tomato 
1 cucumber 
Salad cheese from 
   Gangstad Gårdsysteri 
 

Red onions 
Bulgur 
Kokkeløren's 
   parsley and lemon paste 
Kokkeløren's seasoning mix 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you do not have a food processor, 
you can use a blender. We recommend 
running it in pulses. If you do not have a 
blender either, you can use a hand mixer, 
but make sure to mix well so you get a 
smooth mass.

Visste du at...
- Falafel er en populær rett i Midtøsten, 
og har sine røtter helt tilbake til Faraoenes 
rike, 2000 år f.Kr.

- Kikerter er en svært næringsrik belgfrukt 
i erteblomstfamilien, og er proppfull av 
proteiner og kostfiber, og er en god kilde 
til folat og mineraler.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Deilige dufter og smaker fra Midtøsten. 
Visste du at Libanon lager utrolig bra vin? 
Flere er inne på Vinmonopolet, både røde 
og hvite. De røde vinene byr ofte på en 
sødmefull, nesten tørket fruktighet og et bak-
teppe av eksotiske krydder som kanel, nellik 
og stjerneanis. Hånd i hanske til en rett 
som denne.



1 - Find: cutting board, strainer, knife, 
mixing bowl, food processor / handmixer, 
saucepan and frying pan.
 
Have chickpeas in a strainer. Rinse with 
cold water and allow to drain well.

3 - Have chickpeas, half of the red 
onion and 1 flat teaspoon of salt in a 
food processor (Large family box adds 2 
teaspoons salt), see tips and tricks. Mix this 
for 1 - 2 minutes to a smooth mass. 

Add the spice mix and 1 tbsp of the parsley 
and lemon paste (Large family box adds 
2 tbsp of paste). Continue this for a few 
minutes until everything is well mixed.

2 - Finely chop red onion.

4 - Have bulgur in a saucepan. 
Add 3 dl water (small family box 
adds a total of 4.5 dl water, large 
family box adds 6 dl water). Boil 
and simmer for 10 minutes until 
the water is absorbed.

5 - While bulgur is boiling, dice 
cucumber and tomato.

7 - Put 3 tablespoons of frying oil 
in a hot frying pan. Fry the falafel 
for approx. 2 minutes on each side 
until they get a golden and nice 
color. Keep an eye on them - they 
burn easily.

6 - Use a spoon to make 8 pieces 
of falafel mixture (Large family 
box makes 16 cakes). Roll them in 
your hands and press them into flat, 
round cakes approx. 2 cm thick.

8 - Put bulgur, cucumber, tomato, the rest of 
the red onion and parsley oil in a bowl. Mix 
this well together and taste with salt.

9 - For serving you need falafel, bulgur 
salad, feta cheese and garlic and mint yogurt.

10 - Place the bulgur salad in the middle 
of the plate. Sprinkle with feta cheese. Place 
falafel on top and finish with yogurt dressing 
around.

Falafel  *  Tabouleh, garlic and mint yogurt, and salad cheese from Gangstad Gårdsysteri 

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!
WWW.KOKKELØREN.NO
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Karbonader from Haugen Gardsmat  
Stirred Norwegian lingonberries and Kokkeløren’s tarragon sauce 
Tore: “Sometimes we just need some decent home cooking!”

Karbonader from 
   Haugen Gardsmat 
   (game patties) 
Almond potatoes 
Kokkeløren’s 
   stirred lingonberries 
Cabbage from 
   Vang farm on Toten 

Røros milk 
Røros butter 
Garlic 
Kokkeløren’s 
   tarragon sauce 
Parsley 
Shallots 
Flour 

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Viltkjøttets distinkte, deilige smak trenger en 
rødvin med kraft og moden frukt. Syrlige tyttebær 
vil ha en vin med høy friskhet, mens estragon 
ønsker seg en vin med smak av noe urteaktig og 
grønt. Kan man få alt dette i én og samme flaske? 
Svaret på det er JA, og regionen vi skal til er 
Rhone i Frankrike.

Her lages vidunderlige vilt-viner på Syrah-druen. 
Røde viner som både lukter og smaker av rødt 
kjøtt, sort pepper, krekling, lyng og bjørnebær. 
Alt dette vil være med å fremheve smakene i 
denne heilnorske høstretten. 

Tips and tricks 
- The cabbage stew can be made in 
advance, it can take the refrigerator for a 
few days. You can also add nutmeg to the 
stew for a more spicy taste.

Visste du at...
- Vang Gård ligger vakkert til med utsikt over 
Mjøsa. Gården drives av Per Odd Gjestvang 
og har vært en slektsgård i generasjoner. Her 
har grønnsaker vært dyrket siden 30- tallet.

Gården er svært gammel, den blir nevnt i histo-
riebøker fra førkristen tid. Navnet Vang betyr 
«grasvoll» og jordsmonnet preges av sand, 
lettleire og en steinholdig og varm nordhelling 
ned mot Mjøsa. Klimaet er gunstig og det er 
naturgitte forhold for løk, purre, kål og gulrot 
som er hovedproduktene.

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

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



2 - While the potatoes are boiling, cut 
the cabbage into cubes. Shallots are finely 
chopped. Finely chop parsley and garlic.

5 - Sprinkle the flour evenly over the 
cabbage and mix well. Add the milk and 
bring to a boil while stirring constantly. Let 
cook for approx. 5 - 6 minutes. Watch out, 
this burns easily.

Season with salt and freshly ground black 
pepper and set aside.

7 - Mix the parsley in the cabbage stew. 8 - For serving you need karbonader, boiled 
potatoes, cabbage stew, lingonberries and 
the sauce.

1 - Find: cutting board, knife, 3 saucepans, 
baking tray. 

Preheat the oven to 180C on hot air 
function. Add cold water to the potatoes 
and cook for approx. 20 minutes.

3 - Distribute karbonader on a tray and 
place in the oven. They are pre-cooked and 
should only be heated, approx. 10 minutes.

9 - Put karbonader on the plate, have the 
cabbage stew, potatoes and cranberries 
around on the side. Spoon the sauce over.

4 - Put butter, cabbage, shallots, garlic and 
a pinch of salt in a saucepan. Fry this while 
stirring on medium-plus heat for approx. 5 
minutes.

Make sure it does not get color, it should 
only get glossy.

6 - Add the sauce to a saucepan and heat 
it while stirring.

Karbonader from Haugen Gardsmat  *  Stirred Norwegian lingonberries and 
Kokkeløren’s tarragon sauce 

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/
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