
Klassisk kremet fiskesuppe 
Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
Tore: “En kremet, klassisk fiskesuppe med de beste norske råvarer!”

Fiskekraft fra 
   Salsus
Seifilet
Sellerirot
Vårløk
Gulrøtter

Dill
Rørosfløte
Kokkelørens 
   hvitvinsreduksjon
 Maizenna

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Varm suppeskålen raskt i ovnen rett før 
du legger opp, så holder suppa seg god 
og varm mens du spiser.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen denne uken – da har du perfekt tilbehør 
til den klassiske fiskesuppa.

Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp 
i den kremete suppen og stå i fin kontrast til 
sødmefulle rotgrønnsaker.

Visste du at...
- Salsus´ mål er like enkelt som det er 
vanskelig:

Å produsere verdens beste krafter og 
sauser til profesjonelle kokker. kraftene  
er tilberedt med tid, kunnskap og rene, 
naturlige ingredienser - 100% naturlig uten 
tilsetningsstoffer

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av 
plastikk til fisken, kniv, stekebrett, blandebolle 
og en stor kjele.

Forvarm ovnen til 210oC med varmluft. Skrell 
og kutt sellerirot og gulrøtter i jevnstore 
terninger. Finsnitt vårløken.

7 - Hakk dill grovt, ta med stilkene også.

2 - Kutt fisken i terninger og krydre med salt. 3 - Ha grønnsakene, untatt vårløk, på et brett 
og vend de inn med stekeolje og salt. Bak dem 
i ovnen i ca. 10 minutter.

4 - Ha fiskekraft og fløte i en kjele, kok opp og 
la det koke i et par minutter under omrøring.

5 - Ha maizenna i en skål, tilsett hvitvins-
reduksjonen, rør dette dette godt sammen. 

8 - Til servering trenger du fiskesuppe, 
grønnsaker, dill og den grønne delen 
av vårløken.

9   -  Ha grønnsaker i bunnen av en dyp 
skål. Øs over fiskesuppen, pass på å få med 
fiskebiter. Avslutt med dill og vårløk over 
retten.

6 - Tilsett maizenna-blandingen under 
omrøring. Kok i 1 minutt til det tykner. Ha 
fiskebiter og den hvite delen av vårløken 
i kjelen gi et oppkok, ta kjelen til side og la 
trekke i ca. 5 minutter.

Klassisk kremet fiskesuppe  *  Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker

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



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkelørens Salat Lyonaisse
Coppa fra Ask gård og posjert egg
Tore: “En frisk salat med masse smak!”

Coppa fra Ask Gård
2 stk gårdsegg fra Ek 
Kokkelørens 
   Lyonaissedressing
Hvitvinseddik

Hvitløkskrutonger
Raddichio rosso
Hjertesalat
Sjalottløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Rosé, rosé, rosé! Med eller uten bobler, 
men en fruktig rosé er virkelig tingen til dette. 
Den kan godt ha ørlitegrann restsødme for å 
balansere den salte skinken, men det viktigste 
er at den er ung, frisk og fruktig. Tysk eller 
østerisk rosévin på Pinot Noir vil smake 
fortreffelig, det samme vil en lett perlende 
variant gjøre. 

Tips og triks 
- For en enklere variant kan man servere 
denne retten med et bløtkokt egg. 

Visste du at...
- Coppa fra Ask gård er som navnet tilsier 
nakke, laget av biodynamiske og økologiske 
griser fra Ramme Gård. Nakkene håndsurres, 
saltes, krydres og vakuumeres for modning og 
saltutjevning. 
Coppa skinken blir krydret via en spesiell 
“massasje”, slik at krydderet trenger godt 
inn i kjøttet. Av krydder brukes sort pepper og 
fennikel. Så spekes nakken saaaakte i 5 - 6 mnd. 
Produksjonsmetoden er tradisjonell fra Italia 
og har blitt benyttet i årtier. 

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: sennep, sulfitt, egg, hvete og rug. 
Kan inneholde spor av melk, hasselnøtter, mandler, valnøtter og sesam
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



2 - Fyll en liten kjele med vann, ha i eddik og 
1 ts salt. Sett dette til koking.

6 - Ha begge salattyper, sjalottløk, 
Lyonaisse-dressing, krutonger, en klype 
salt og nykvernet sort pepper i en stor 
bolle. Miks dette godt sammen. 

8 - Legg coppaen i en sirkel rundt tallerken. Plasser salaten i 
midten. Legg det posjerte egget oppå. 

7 - Til servering trenger du blandet salat, posjert egg, coppa.

4 - Hell eggene forsiktig ned i det kokende vannet, 
ett av gangen, ikke legg de for nærme hverandre. 
Skru ned platen til lav varme, vannet skal være rett 
under kokepunktet uten at det koker. 

La eggene ligge rolig og posjere i 4 minutter. 
Eggehviten skal bli fast og hvit, mens eggeplommen 
skal være flytende.

5 - Løft eggene forsiktig ut av vannet med en 
skje eller hulløse. Legg dem på en tallerken 
og krydre med salt og nykvernet sort pepper. 

Har du en god extra virgin olivenolje så dryss 
gjerne denne over også.

1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, 2 små skåler,   
salatslynge, kjele, salatbolle. 

Skyll og tørk salaten. Vær nøye med å fjerne alt 
vann. Kutt salaten i grove biter. Finhakk sjalottløken.

3 - Knekk eggene i hver sin lille skål eller 
kopp (liten- og stor familiekasse knekker 
4 egg). 

Kokkelørens Salat Lyonaisse  *  Coppa fra Ask Gård og posjert egg

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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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Svin indrefilet fra Prima Jæren 
Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
Tore: “Choronsaus er en av mine personlige favorittsauser”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Svin indrefilet 
   fra Prima Jæren
Gulrot
Pastinakk
Linser
Rørossmør
Fløte

Ruccola
1 egg 
   fra Ek gård
Kokkelørens 
   choronbase

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Bruk stoppeklokken på mobilen når du 
koker inn fløte for at det skal bli riktig.

Visste du at...
- Midsummer Hot Sauce er Norges første, 
og en av verdens beste fermenterte hot-
sauces. Vi bruker den i choronesausen. 
Sausen produseres på Den lille 
sausefabrikken ved Badedammen i 
Stavanger. Gode råvarer, balanse, 
kompleksitet og lagring på tretønner er 
noe av det som kjennetegner Midsummer 
Hot Sauce.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Til denne retten trenger vi dels litt syre i 
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete 
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med 
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og 
jordlig preg som plukker opp den fantastiske 
smaken av rotgrønnsakene. Sangiovese-druen 
er en mester på å snakke med tomat og urter,
i tillegg er den en saftig og fruktig drue som ikke 
blir altfor tung til indrefileten. Se gjerne etter en 
vin fra Sangiovesedruen sitt hjem i Italia – den 
historiske vinregionen Toscana! 



3 - Fjern den hvite senen på 
indrefileten med en skarp kniv. Ha 
1 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Brun svinefilet kjapt på alle sider, 
dette bør ikke ta mer enn ett 
minutt totalt. Krydre med salt og 
nykvernet sort pepper. Bak i ovnen 
sammen med grønnsakene i 12 – 
15 minutter, til kjernetemperaturen 
er 60oC.

4 - Se tips og triks. Mens 
kjøttet er i ovnen, ha fløte i en 
liten kjele og la det fosskoke 
i 60 sekunder på høy varme 
mens du visper kontinuerlig. Ta 
deretter kjelen av varmen.

6 - Når alt smøret er vispet inn, 
sett kjelen på platen igjen og 
varm opp under omrøring til rett 
under kokepunktet. Ta av varmen 
og pisk inn eggeplommen 
under kraftig omrøring i ca. 30 
sekunder til sausen tykner. Tilsett 
choron-basen og visp godt inn. 
Smak til med salt. Sett sausen til 
side med lokk.

1 - Finn frem kniv, skjærebrett, sil, 
ildfast form, stekebrett, stekepanne, 
liten kjele, skjærebrett av plast til 
kjøttet, blandebolle og visp. 

Forvarm ovnen til 180oC. Del gulrot 
og pastinakk i to på midten og 
deretter i halvmåner. Vend inn med 
2 ss stekeolje, krydre med salt og 
pepper og bak i ovnen i 15 minutter 
til de er møre.

5 - Pisk inn smøret i den varme 
fløten, 5 – 6 terninger av gangen, 
til alt smøret er blandet inn fløten.

10 - Kutt svinefileten i skiver.

2 - Mens grønnsakene er i 
ovnen, kutt smør i terninger og 
la stå ute til temperering. Skill 
eggeplommen fra hviten, og ha 
eggplommen (stor familiekasse 
skiller to egg) i en liten skål. Kast 
eggehviten. 

9 - Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek linser og 
rotgrønnsaker i 1 minutt, smak 
til med salt og dryss ruccola på 
toppen.

11 - Til servering trenger du lun 
linse- og rotfruktsalat, svinefilet og 
choronsaus.

12 - Legg salat på ene siden av 
tallerken. Legg skiver av svinefilet på 
andre siden. Ha godt med saus 
over svinet.

8 - Grovhakk ruccola og sil linser.7 - Når svinet er ferdig bakt, 
ta det ut av ovnen og dekk med 
aluminiumsfolie. La det stå og hvile 
mens du fortsetter på neste steg.

Svin indrefilet fra Prima Jæren  *  Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce

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



Classic creamy fish soup
Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables

Tore: “A creamy, classic fish soup with the best Norwegian ingredients!”

Fish stock from 
   Salsus 
Pollock filet 
Celery 
Spring onions 
Carrots 

Dill 
Røros cream 
Kokkeløren’s 
   white wine reduction 
Maizenna

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Heat your soup bowl quickly in the oven 
just before plating, so the soup stays nice 
and warm as you eat.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen denne uken – da har du perfekt tilbehør 
til den klassiske fiskesuppa.

Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp 
i den kremete suppen og stå i fin kontrast til 
sødmefulle rotgrønnsaker.

Visste du at...
- Salsus´ mål er like enkelt som det er 
vanskelig:

Å produsere verdens beste krafter og 
sauser til profesjonelle kokker. kraftene  
er tilberedt med tid, kunnskap og rene, 
naturlige ingredienser - 100% naturlig uten 
tilsetningsstoffer

Contains: Fish, celery, milk and sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use. 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Find: cutting board, plastic cutting board 
for the fish, knife, baking tray, mixing bowl 
and a large saucepan.
 
Preheat the oven to 210C with hot air. Peel 
and cut celery root and carrots into even 
cubes. Finely chop spring onion.

7 - Coarsley chop dill , take the stalks too.

2 - Cut the fish into cubes and season with salt. 3 - Have the vegetables, except spring onions, 
on a tray and turn them in with frying oil and 
salt. Bake them in the oven for approx. 10 
minutes.

4 - Add fish stock and cream to a saucepan, 
bring to boil and cook for a few minutes while 
stirring.

5 - Put Maizenna in a bowl, add the white 
wine reduction, mix well.

8 - For serving you need fish soup, vegetables, 
dill and the green portion of spring onion.

9   -  Place vegetables at the bottom of a deep 
bowl. Spoon over the fish soup, making sure 
to bring the fish bits. Finish with dill and spring 
onion sprinkled over.

6 - Add the Maizenna mixture while stirring. 
Cook for 1 minute until it thickens. Have fish 
pieces and the white part of the spring onion 
in the saucepan, bring to a boil, take the kettle 
aside and leave to soak for 5 minutes.

Classic creamy fish soup  *  Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkeløren’s Salad Lyonaisse   
Coppa from Ask Gård and poached egg
Tore: “A fresh salad with lots of flavor!”

Coppa from Ask Gård 
2 farm eggs from Ek 
Kokkeløren’s 
   Lyonaisse dressing 
White wine vinegar 
 

Garlic croutons 
Raddichio rosso 
Heart salad 
Shallots

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Rosé, rosé, rosé! Med eller uten bobler, 
men en fruktig rosé er virkelig tingen til dette. 
Den kan godt ha ørlitegrann restsødme for å 
balansere den salte skinken, men det viktigste 
er at den er ung, frisk og fruktig. Tysk eller 
østerisk rosévin på Pinot Noir vil smake 
fortreffelig, det samme vil en lett perlende 
variant gjøre. 

Tips and tricks 
- For a simpler variation, this dish can be 
served with a soft boiled egg.

Visste du at...
- Coppa fra Ask gård er som navnet tilsier 
nakke, laget av biodynamiske og økologiske 
griser fra Ramme Gård. Nakkene håndsurres, 
saltes, krydres og vakuumeres for modning og 
saltutjevning. 
Coppa skinken blir krydret via en spesiell 
“massasje”, slik at krydderet trenger godt 
inn i kjøttet. Av krydder brukes sort pepper og 
fennikel. Så spekes nakken saaaakte i 5 - 6 mnd. 
Produksjonsmetoden er tradisjonell fra Italia 
og har blitt benyttet i årtier. 

Contains: mustard, sulfite, eggs, wheat and rye. 
May contain traces of milk, hazelnuts, almonds, walnuts and sesame 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



2 - Fill a small saucepan with water, add 
vinegar and 1 teaspoon salt. Put this to a boil.

6 - Have both salad types, shallots, 
Lyonaisse dressing, croutons, a pinch of 
salt and freshly ground black pepper in a 
large bowl. Mix this well together.

8 - Place the coppa in a circle around the plate. Place the salad 
in the middle. Place the poached egg on top.

7 - For serving you need mixed salad, poached eggs, coppa.

4 - Carefully pour the eggs into the boiling water 
one at a time, do not place them too close together. 
Turn the plate down to low heat, the water should 
be just below the boiling point without boiling.
 
Let the eggs sit still and poach for 4 minutes. The 
egg white should be firm and white, while the egg 
yolk should be running.

5 - Carefully lift the eggs out of the water with 
a spoon or hole spoon. Place them on a plate 
and season with salt and freshly ground black 
pepper.
 
If you have a good extra virgin olive oil then 
sprinkle this over too.

1 - Find: cutting board, knife, 2 small bowls, salad 
loop, saucepan, salad bowl.
 
Rinse and dry the salad. Be careful to remove all 
water. Cut the salad into rough chunks. Finely chop 
the shallots.

3 - Crack the eggs into separate small 
bowls or cups (small and large family box 
cracks 4 eggs).

Kokkeløren’s Salad Lyonaisse  *  Coppa from Ask Gård and poached egg 

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pork tenderloin from Prima Jæren 
Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with Midsummer hot sauce 
Tore: “Choron sauce is one of my personal favorite sauces”

Pork tenderloin from 
   Prima Jæren 
Carrot 
Parsnip 
Lentils 
Røros butter 
Cream 
 

Ruccola  
1 egg from 
   Ek farm 
Kokkeløren’s 
   choron base

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Use your cell phone stopwatch when 
cooking the cream to get it right.

Visste du at...
- Midsummer Hot Sauce er Norges første, 
og en av verdens beste fermenterte hot-
sauces. Vi bruker den i choronesausen. 
Sausen produseres på Den lille 
sausefabrikken ved Badedammen i 
Stavanger. Gode råvarer, balanse, 
kompleksitet og lagring på tretønner er 
noe av det som kjennetegner Midsummer 
Hot Sauce.

Contains: Eggs, milk and sulphite. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Til denne retten trenger vi dels litt syre i 
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete 
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med 
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og 
jordlig preg som plukker opp den fantastiske 
smaken av rotgrønnsakene. Sangiovese-druen 
er en mester på å snakke med tomat og urter,
i tillegg er den en saftig og fruktig drue som ikke 
blir altfor tung til indrefileten. Se gjerne etter en 
vin fra Sangiovesedruen sitt hjem i Italia – den 
historiske vinregionen Toscana! 

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



3 - Remove the white tendon on 
the fillet with a sharp knife. Put 
1 tablespoon frying oil in a hot 
frying pan. Sear the pork fillet on 
all sides, this should take no more 
than one minute in total. Season 
with salt and freshly ground black 
pepper. Bake in the oven with the 
vegetables for 12 - 15 minutes, 
until the core temperature is 60C.

4 - See tips and tricks. While 
the meat is in the oven, add 
cream in a small saucepan 
and let it boil for 60 seconds 
on high heat while whisking 
continuously. Then remove the 
pan from the heat.

6 - When all the butter is 
whisked in, place the saucepan 
on the plate again and warm 
with stirring to just below the 
boiling point. Remove the heat 
and whisk the egg yolk under 
vigorous stirring for approx. 30 
seconds until the sauce thickens. 
Add the choron base and whisk 
well. Season with salt. Set the 
sauce aside under lid.

1 - Find: knife, cutting board, 
strainer, ovenproof dish, baking 
tray, frying pan, small saucepan, 
plastic cutting board for the meat, 
mixing bowl and whisk.
 
Preheat oven to 180C. Divide the 
carrot and parsnip in half and 
then into half moons. Mix in 2 
tablespoons frying oil, season with 
salt and pepper and bake in the 
oven for 15 minutes until tender.

5 - Whisk the butter into the hot 
cream, 5 - 6 cubes at a time, until all 
the butter is mixed into the cream.

10 - Cut the pork tenderloin 
into slices.

2 - While the vegetables are in 
the oven, cut the butter into cubes 
and leave to temper. Separate 
the egg yolk from the white, and 
have the egg yolk (large family 
box separates two eggs) in a 
small bowl. Discard egg white.

9 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a hot frying pan. Roast lentils 
and root vegetables for 1 minute, 
season with salt and sprinkle with 
ruccola on top.

11 - For serving you need warm 
lentil and root vegetable salad, 
pork loin and choron sauce.

12 - Place salad on one side of the 
plate. Put slices of pork on the other 
side. Generously pour sauce over the 
pork.

8 - Roughly chop ruccola and 
strain lentils.

7 - When the pork is done baking, 
remove it from the oven and cover 
with aluminum foil. Leave it to rest 
as you proceed to the next step.

Pork tenderloin from Prima Jæren  *  Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with 
Midsummer hot 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/
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