
Tomatisert laksegryte 
Safran, fennikel og dill 
Tore: “Safran har en helt egen og spesielt god smak til fisk”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Laks
Mandelpotet
Rørosfløte
Purreløk
Dill

Gulrot
Kokkelørens 
   tomat- og 
   safransaus

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For ekstra god smak ha i en 
håndfull skrelte reker i det siste 
minuttet av koketiden.

Visste du at...
- Safran er et krydder som består av de tørkede 
arrene fra safrankrokusen. Dette er et av de 
mest kostbare krydderene som finnes. Til ett 
kilo safran kreves minst 70 000 krokuser, eller 
omtrent 150 000 til 200 000 arr, som må plukkes 
og renses for hånd. Tidligere var Spania en stor 
eksportør av safran, men i dag har Iran 95% av 
verdensmarkedet med en eksport på omkring 180 
tonn safran i 2004 – 2005. Safran høstes i løpet av 
to intensive uker i månedsskiftet oktober/november.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Norges svar på franskmennenes Bouillabaisse 
eller portugisernes Bacalhao. Krydrede lakse-
retter smaker nydelig sammen med hvitvin på 
pinot gris-druen. Vinene fra Alsace i Frankrike 
får gjerne et spennende preg av safran, som 
vil gå hånd i hånd med denne gylne gryta.



1 - Finn frem skjærebrett av plastikk, 
skjærebrett, kniv og en stor kjele.

Kutt laksen i jevnstore terninger på ca. 2x2 
cm. Krydre med salt og sett til side.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm kjele. Stek 
gulrot og purre i ca. 4 minutter til purren 
er blitt blank.

2 - Kutt gulrot og potet i jevne terninger. Vask 
purreløken godt, kutt den i fire på langs og 
deretter i tynne skiver.

4 - Ha i potet, tomatsaus, fløte og 2 dl 
vann (liten familiekasse tilsetter totalt 3,5 dl 
vann, stor familiekasse tilsetter totalt 4 dl). 
Kok opp og la småkoke i ca. 10 minutter 
til potetbitene er møre. Rør med jevne 
mellomrom. 

5 - Ha laksebitene i gryta. Fordel dem utover 
og press dem ned slik at de er dekket av sausen. 
Legg på lokk og småkok videre i ca. 4 minutter 
til laksebitene akkurat er ferdig trukket.

6 - Hakk dill. 

7 - Til servering trenger du laksegryte og dill. 8 - Ha en raus øse av gryten i en dyp skål. 
Dryss over hakket dill.

Tomatisert laksegryte  *  Safran, fennikel og dill

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!
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Lun kyllingsalat
Honning fra Ulsrudbakken Gård og cottage cheese fra Rørosmeieriet
Tore: “Bakte rotfrukter med smak av honning 
og sprøstekt kylling skaper en sunn og fyldig rett”

Kyllinglår
   fra Stange
Gulrot 
Pastinakk
Rødløk
Aspargesbønner
Spinat

Klasetomat
Gresskarkjerner
Cottage cheese
   fra Rørosmeieriet
Kokkelørens honning- og  
   sennepsdressing

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Spar noen pene blader av spinaten slik 
at de kan brukes til å pynte med etter at 
retten er lagt opp.

- Det samme kan gjøres med litt av 
gresskarkjernene, strø dem over salaten 
for å oppnå en ekstra knasende effekt.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Både honning og bakte rotfrukter gir 
denne retten en utpreget sødmefull smak. 
Kylling er magert kjøtt, så spar din kraftigste 
rødvin til en annen dag. Jeg anbefaler en 
lett, mild, solmoden rødvin på Pinot Noir-
druen. Prøv en variant fra f.eks. Chile eller 
USA, der får druene rikelig med sol og 
vinene blir myke og sødmefulle, akkurat 
som denne retten.

Visste du at...
- Honning er et rent naturprodukt som 
utelukkende kommer fra ville planter og 
nyttevekster – det er ikke tillatt med noen 
form for tilsetting.

Honning inneholder:
Ca. 19 % vann, ca. 79 % sukker (bla. ca.  70 % 
drue- og fruktsukker; glukose og fruktose, 
ca. 5 % rørsukker; sukrose), 0,2 – 2,0% 
øvrige komponenter (30 ulike mineraler, 
12 ulike vitaminer, enzymer, 22 frie aminosyrer, 
19 organiske syrer og proteiner – vesentlig 
fra pollen; blomsterstøv), 8 fettliknende stoffer, 
ca. 120 stoffer som påvirker smak og aroma, 
i tillegg flere påviste fargestoffer.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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



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

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Del gulrot og pastinakk i 
to på langs og kutt i jevne skiver. Rødløken 
deles i to og skrelles, kutt hver halvdel i 
fire båter. Tomaten kuttes i terninger, 
og aspargesbønnene deles i fire. Skyll 
spinaten. 

3 - Mens grønnsakene er i ovnen skal 
kyllingen stekes. Krydre kyllingen med salt 
og pepper på begge sider. 

6 - Ha alle grønnsakene og gresskar-
kjernene i en bolle, vend inn honning- og 
sennepsdressingen og smak til med salt og 
pepper. Kutt kyllingen i jevne biter.

2 - Ha gulrot, løk og pastinakkbiter på et 
stekebrett, krydre med salt og pepper og 
vendt godt inn med olje. Sett i ovnen. Stek til 
de er møre, ca. 20 minutter.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en medium-pluss 
varm steke-panne. Stek kyllingen på 
skinnsiden i 7 - 8 minutter. Når skinnet er 
sprøtt, snu kyllingen og stek videre i ca. 5 
minutter. Ta stekepannen av varmen og la 
kyllingen hvile i pannen i 5 minutter. 

7 - Til servering trenger du rotfruktsalaten, kylling i 
biter og cottage cheese.

5 - Mens kyllingen hviler, kok bønnene i 
vann med en klype salt i ca. 2 minutter. Sil av 
vannet og skyll i kaldt vann.

8 - Ha en god porsjon av salaten midt på tallerken, 
prøv å få en fin høyde på det. Legg biter av kylling 
rundt og fordel cottage cheese utover.

Lun kyllingsalat  *  Honning fra Ulsrudbakken Gård og cottage cheese fra Rørosmeieriet

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!
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Kokkelørens pestopasta
Tomatpesto, italiensk eggepasta og Suldalskinke
Tore: “En enkel og klassisk rett hele familien vil like!”

Italiensk eggepasta
Kokkelørens 
   tomatpesto
Suldalskinke

Grønn squash
Basillikum
Løk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Blir det rester, er denne retten deilig som en 
kald pastasalat til lunsj dagen etter.

Visste du at...
- Løk har i uminnelige tider blitt betraktet som både 
mat og medisin. Løk er nemlig en helsebringende 
knoll som er full av svovelholdige stoffer. Når du 
kutter, knuser eller tygger løken skjer det en kjemisk 
endring av disse svovelholdige stoffene. Disse 
løkstoffene kan bekjempe utviklingen av kreft, særlig 
kreft i spiserør, mage og tarm. Det gjør de fordi 
svovelforbindelsene kan få fart på rensesystemer i 
kroppen som fjerner kreftfremkallende stoffer. 
Fordi løken også inneholder antioksidanten quercetin, 
er løk en matvare som er viktig i kampen mot kreft.

- Gul løk, også kalt gul kepaløk, er den vanligste 
løksorten og er en av våre mest brukte grønnsaker. 
Den gir aroma og krydrer maten og er helt 
uunnværlig i matlagingen. Bra for fordøyelsen 
er den også! Derfor elsker vi løk!

Inneholder: Hvete, egg, sulfitt, melk, kan inneholde spor av bløtdyr, 
                  skalldyr, fisk, selleri, soya og sennep.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne lett salte og «røde» retten
vil jeg anbefale en lett rødvin med
rik fruktighet, gjerne på den klassiske
«pasta-druen» Barbera. En Valpolicella,
Dolcetto eller lett avkjølt Lambrusco
(perlende rødvin) er også gode valg.
Fellesnevneren her er livlig syre, rik
fruktighet og lite tanniner (bitterhet).



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele og stekebrett. 

Forvarm ovnen til 210oC med varmluftfunksjon og sett 
over en kjele med vann til koking av pastaen. Husk en 
klype salt i vannet. Skrell og del løken i båter. Squashen 
deles i to, deretter i fire på langs. Legg dette på et 
stekebrett. Dryss over litt stekeolje, salt og nykvernet 
sort pepper. Stek dette til det har fått farge og blitt mykt. 
Dette tar ca. 20 minutter.

3 - Ha tomatpestoen i pastaen og bland godt.

5 - Til servering trenger du de stekte grønnsakene, pasta 
med tomatpesto, basilikum og Suldalskinke.

2 - Når vannet koker har du i pastaen og lar det koke i 
ca. 6 minutter til den har blitt al dente. Hell så av vannet.

4 - Når grønnsakene har blitt myke og fått litt farge er 
de klare.

6 - Ha pasta i en dyp tallerken. Ha grønnsakene over og 
legg skinken og basilikum oppå til slutt.

Kokkelørens pestopasta  *  Tomatpesto, italiensk eggepasta og Suldalskinke

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



Tomato Salmon Casserole 
Saffron, fennel and dill
Tore: “Saffron has a very special and particularly well-suited 
flavour for fish”

Salmon
Almond
Røros Cream
Leek
Dill

Carrot
Kokkeløren’s tomato and  
   saffron sauce

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For extra good flavour, add a handful of 
peeled shrimp at the last minute of cooking 
time.

Visste du at...
- Safran er et krydder som består av de tørkede 
arrene fra safrankrokusen. Dette er et av de 
mest kostbare krydderene som finnes. Til ett 
kilo safran kreves minst 70 000 krokuser, eller 
omtrent 150 000 til 200 000 arr, som må plukkes 
og renses for hånd. Tidligere var Spania en stor 
eksportør av safran, men i dag har Iran 95% av 
verdensmarkedet med en eksport på omkring 180 
tonn safran i 2004 – 2005. Safran høstes i løpet av 
to intensive uker i månedsskiftet oktober/november.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Norges svar på franskmennenes Bouillabaisse 
eller portugisernes Bacalhao. Krydrede lakse-
retter smaker nydelig sammen med hvitvin på 
pinot gris-druen. Vinene fra Alsace i Frankrike 
får gjerne et spennende preg av safran, som 
vil gå hånd i hånd med denne gylne gryta.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: plastic cutting board, 
cutting board, knife and a large saucepan.

Cut the salmon into even cubes of approx. 
2x2 cm. Season with salt and set aside.

3 - Add 2 tablespoons of frying oil to a 
hot saucepan. Roast carrots and leeks for 
approx. 4 minutes until the leek is shiny.

2 - Cut carrot and potato into even cubes. 
Wash the leek well, cut to four lengthwise 
pieces and then into thin slices.

4 - Add potato, tomato sauce, cream and 
2 dl water (small family box adds a total 
of 3.5 dl water, large family box adds a 
total of 4 dl). Bring to a boil and simmer for 
approx. 10 minutes until the potato pieces 
are tender. Stir regularly.

5 - Add the salmon bits to the saucepan. 
Distribute them outwards and press down 
gently so they are covered with the sauce. Add 
lid and cook further for approx. 4 minutes until 
the salmon bits are lightly cooked.

6 - Chop dill.

7 - For serving you need salmon casserole and dill. 8 - Have a generous ladle of casserole in a deep 
bowl. Sprinkle with chopped dill.

Tomato Salmon Casserole  *  Saffron, fennel and dill

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!
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Warm chicken salad
Honey from Ulsrudbakken Gård and cottage cheese from Rørosmeieriet
Tore: “Baked root vegetables with taste of honey and crispy chicken 
creates a healthy and full-bodied dish”

Chicken thighs 
from Stange
Carrot
Parsnip
Red onion
Asparagus beans
Spinach

Tomatoes
Pumpkin
Cottage cheese from Røros-
meieriet
Kokkeløren’s honney and 
mustard dressing

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Save some pristine spinach petals so 
they can be used for decoration after the 
dish is plated.

- The same can be done with some of the 
pumpkin kernels, sprinkle them over the 
salad to get an extra crunchy effect

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Både honning og bakte rotfrukter gir 
denne retten en utpreget sødmefull smak. 
Kylling er magert kjøtt, så spar din kraftigste 
rødvin til en annen dag. Jeg anbefaler en 
lett, mild, solmoden rødvin på Pinot Noir-
druen. Prøv en variant fra f.eks. Chile eller 
USA, der får druene rikelig med sol og 
vinene blir myke og sødmefulle, akkurat 
som denne retten.

Visste du at...
- Honning er et rent naturprodukt som 
utelukkende kommer fra ville planter og 
nyttevekster – det er ikke tillatt med noen 
form for tilsetting.

Honning inneholder:
Ca. 19 % vann, ca. 79 % sukker (bla. ca.  70 % 
drue- og fruktsukker; glukose og fruktose, 
ca. 5 % rørsukker; sukrose), 0,2 – 2,0% 
øvrige komponenter (30 ulike mineraler, 
12 ulike vitaminer, enzymer, 22 frie aminosyrer, 
19 organiske syrer og proteiner – vesentlig 
fra pollen; blomsterstøv), 8 fettliknende stoffer, 
ca. 120 stoffer som påvirker smak og aroma, 
i tillegg flere påviste fargestoffer.

Contains: Milk, mustard and sulphite.
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 - You’ll need: cutting board, knife, 
baking tray, frying pan, strainer, saucepan 
and salad bowl.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Cut carrot and parsnip in half 
lengthwise and cut into even slices. Split 
red onion in half and peel, cut each half 
into four boats. Cut tomato into cubes and 
cut asparagus beans into four. Rinse the 
spinach.

3 - While the vegetables are in the oven, 
fry the chicken. Season the chicken with 
salt and pepper on both sides.

6 - Put all the vegetables and pumpkin 
kernels in a bowl, turn in the honey and 
mustard dressing, and season with salt 
and pepper. Cut the chicken into even 
pieces.

2 - Put carrot, onion and parsnip pieces on 
a roasting tray, season with salt and pepper 
and cover well with oil. Put in the oven. Bake 
until tender, approx. 20 minutes.

4 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot frying pan. Fry chicken on 
skin side for 7 - 8 minutes. When the skin 
is crisp, turn the chicken over and cook for 
approx. 5 minutes. Take the frying pan off 
the heat and let the chicken rest in the pan 
for 5 minutes.

7 - For serving you will need the root fruit salad, 
chicken and cottage cheese.

5 - While the chicken is resting, boil the 
beans in water with a pinch of salt for approx. 
2 minutes. Strain the water and rinse in cold 
water.

8 - Have a good portion of the salad in the middle of 
the plate, try to get a nice height on it. Put chunks of 
chicken around and sprinkle over cottage cheese.

Warm chicken salad * Honey from Ulsrudbakken Gård and cottage cheese from Rørosmeieriet

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!
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Kokkeløren’s Pesto Pasta
Tomato Pesto, Italian Egg Pasta and Suldal Ham
Tore: “A simple and classic dish the whole family will enjoy!”

Italian egg pasta
Kokkeløren’s tomato  
   pesto
Suldal Ham

Green squash
Basil
Onion

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If there are leftovers, this is delicious as a 
cold pasta salad for lunch the day after.

Visste du at...
- Løk har i uminnelige tider blitt betraktet som både 
mat og medisin. Løk er nemlig en helsebringende 
knoll som er full av svovelholdige stoffer. Når du 
kutter, knuser eller tygger løken skjer det en kjemisk 
endring av disse svovelholdige stoffene. Disse 
løkstoffene kan bekjempe utviklingen av kreft, særlig 
kreft i spiserør, mage og tarm. Det gjør de fordi 
svovelforbindelsene kan få fart på rensesystemer i 
kroppen som fjerner kreftfremkallende stoffer. 
Fordi løken også inneholder antioksidanten quercetin, 
er løk en matvare som er viktig i kampen mot kreft.

- Gul løk, også kalt gul kepaløk, er den vanligste 
løksorten og er en av våre mest brukte grønnsaker. 
Den gir aroma og krydrer maten og er helt 
uunnværlig i matlagingen. Bra for fordøyelsen 
er den også! Derfor elsker vi løk!

Contains: Wheat, eggs, sulfite, milk, may contain traces of molluscs,
 shellfish, fish, celery, soy and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne lett salte og «røde» retten
vil jeg anbefale en lett rødvin med
rik fruktighet, gjerne på den klassiske
«pasta-druen» Barbera. En Valpolicella,
Dolcetto eller lett avkjølt Lambrusco
(perlende rødvin) er også gode valg.
Fellesnevneren her er livlig syre, rik
fruktighet og lite tanniner (bitterhet).

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need cutting board, knife, saucepan and baking 
tray.

Preheat the oven to 210C with hot air and set a saucepan 
of water to cook the pasta. Remember a pinch of salt 
in the water. Peel and split the onion into boats. The 
squash is split in two, then in four lengthwise. Put this on 
a baking tray. Sprinkle with a little frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Bake this until coloured and 
soft. This takes approx. 20 minutes.

3 - Put the tomato pesto in the pasta and mix well.

5 - For serving you need the fried vegetables, pasta with 
tomato pesto, basil and Suldal ham.

2 - When the water boils, add in the pasta and let it cook 
for approx. 6 minutes until it has become al dente. Then 
pour off the water.

4 - When the vegetables are soft and have a little color, 
they are ready.

6 - Put pasta in a deep dish. Place the vegetables over, 
and finish with the ham and basil on top.

Kokkeløren’s Pesto Pasta  *  Tomato Pesto, Italian Egg Pasta and Suldal Ham

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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