
Fiskeburger av torsk 
Ovnsbakte poteter og dansk remulade

Tore: “Panert fisk og smakfull remulade 
– danskene har skjønt det!”

Torsk
Burgerbrød fra
   Boulangerie M
Kokkelørens remulade
Egg fra Ek gård
Pankomel

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, lag  
noen fiskekaker uten å tilsette dillpaste.

- Vend remuladen inn i de bakte 
potetene for å få en smaksrik potetsalat.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne deilige retten vil om mulig smake 
enda bedre med det riktige i glasset! Velg 
noe som er tørt og har rikelig med friskhet, 
gjerne også hint av noe grønt og urteaktig 
som kan matche både dill og salat. Hvitvin 
på gruner veltliner-druen, surøl (gjerne geuze) 
eller tørr eplecider er alle gode valg.

Visste du at...
- Kapers er en toårig busk med avrundede, 
ganske tykke blader og store blekrosa blomster. 
Busken er viltvoksende i landene omkring  
Middelhavet, der den trives på murer og i  
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin 
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de  
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.
Kapers er med på å gi god smak til remuladen 
i denne retten. 

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Poteter
Hjertesalat
Kokkelørens dillpaste

Inneholder: Fisk, egg, hvetemel, melk, sennep, sesam og sulfitt. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, skjærebrett 
av plastikk, stekebrett, blandebolle og 
stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-
funksjon. Kutt potet i 6 båter på langs. 
Vend i olje, salt og nykvernet sort pepper. 
Bak i ovnen i 12 - 15 minutter til de er gylne 
og møre.

3 - Skill plommen fra eggehviten, se tips 
og triks. Ha fisk, eggeplomme, dillpaste, 
sort pepper og en halv teskje salt. Stor 
familiekasse tilsetter 1 strøken teskje salt i en 
bolle. Rør dette godt sammen i ca. 1 minutt til 
fiskemassen begynner å bli litt seig.

2 - Kutt fisk i tynne strimler. Kutt så disse i  
små biter. Hakk igjennom fisken et par 
ganger til slutt. Fisken skal være ganske 
finhakket, men ikke helt most. Har du 
foodprosessor kan fisken grovhakkes i 
denne.

4 - Form to like store burgere 
(har du liten familiekasse blir 
det to store og to små burgere, 
for stor familiekasse blir det fire  
store burgere).

8 - Varm burgerbrødene i ovnen i 1 - 2 
minutter. Pass på – de blir fort overstekte.

10 - Smør remulade på toppen og 
bunnen av burgerbrødet. Legg salat i 
bunnen. Ha fiskeburgeren på salaten. 
Server potet og resten av remuladen ved 
siden av.

9 - Til servering trenger du fiskeburgere, 
poteter, burgerbrød, dansk remulade og 
salat.

5 - Vend burgerne godt inn i 
panko-melet på begge sider. 
Press gjerne litt forsiktig på 
burgerene for at alt skal feste seg 
på fisken. Bruk en stekespade når 
du skal vende dem. 

6 - Kutt brød i to, vask og tørk 
salat godt.

7 - Varm en stekepanne til medium 
pluss varme. Ha i 2 ss stekeolje. 
Stek burgerne i ca. 4 minutter på 
hver side til de har blitt gylne og 
gjennomstekte. Sjekk jevnlig at de 
ikke blir brente, juster evt. varmen 
litt ned.

Fiskeburger av torsk  *  Ovnsbakte poteter og dansk remulade

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



Indisk kylling korma 
Kyllingbryst fra Gårdsand og saftige naanbrød
Tore: “De saftige naanbrødene gjør denne 
indiske herligheten komplett”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Kyllingbryst 
   fra Gårdsand
Basmatiris
Naanbrød-deig 
   fra Boulangerie M
Koriander

Hvitløksfedd
Rørossmør
Kokkelørens 
    kormamarinade
Kepaløk
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer spicy variant, hakk opp chili 
og stek sammen med løken.

Visste du at...
- Garam masala er en krydderblanding 
som brukes som base i mye indisk mat. 
Den inneholder følgende krydder: koriander, 
spisskummen, chili, muskat, sort pepper, 
kardemomme, nellik, fennikel og laurbærblad.

Inneholder: Hvete, melk, mandler. 
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.  
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Jeg er et vinmenneske, men til dette 
nord-indiske måltidet lengter jeg etter en 
frisk og leskende øl! Vi ønsker en smaksrik 
type som kan håndtere denne smaksbomben 
av en gryte. Gjerne en øl med litt humlepreg, 
som løfter opp alle de fantastiske krydderne 
og smakene i retten. En Indian Pale Ale vil 
gjøre jobben! Hvis man heller ønsker vin, se 
etter en aromatisk drue. Gewürztraminer eller 
en Riesling med litt restsødme vil også smake 
godt til maten. Uansett om du velger øl eller 
vin, unngå en for høy alkoholprosent, da 
alkohol forsterker inntrykket av sterke krydder 
og dermed kan ta over hele showet. 



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, 
skjærebrett i plast til kyllingen, 
blandebolle stekepanne, to 
små kjeler, kjevle og pensel. 

Ha risen i en kjele. Skyll den 
i kaldt vann. Ha på dobbelt 
mengde vann og en klype 
salt. Kok opp og la koke på 
svak varme med lokk i ca. 25 
minutter.

5 - Ha smør og hvitløkskiver 
i en liten kjele. Varm opp til 
smøret smelter på medium 
varme. Sett til side.

10 - Ha på marinert kylling, 
fløte og 1 dl vann (stor 
familiekasse har på totalt 
2 dl vann). Kok opp og la 
småkoke i 4 - 5 minutter til 
kyllingen er gjennomkokt.

11 - Til servering trenger 
du kormagryte, naanbrød, 
basmatiris og resten av den 
hakkede korianderen.

12 - Ha kormagryte i en dyp 
tallerken. Ha ris ved siden. 
Dryss over koriander og legg 
naan-brød på siden.

2 - Mens risen koker, kutt 
kyllingbryst i jevne firkantede 
biter. 

6 - Rull deigen til en pølse. 
Del den i 4 like store emner 
(stor familiekasse deler den i 
8 emner). Kjevl ut hvert emne 
til en tynn lefse.

8 - Se tips og triks. Ha 2 ss 
stekeolje i en medium pluss 
varm panne. Stek løk under 
omrøring et par minutter til 
løken blir blank. 

3 - Legg kyllingbitene i en 
bolle. Ha på 1 ss kormapaste 
og 1 ss stekeolje, og bland godt 
sammen (stor familiekasse har 
på 2 ss av paste og olje). 

4 - Kutt løk i terninger, 
hvitløk i tynne skiver, og finhakk 
koriander. 

7 - Varm en stekepanne til 
medium pluss varme. Ha i 1 ss 
stekeolje. Stek naanbrødene 
en av gangen i 1 - 2 minutter 
på hver side til de blåser seg 
litt opp og blir gylne. Når de 
er ferdig stekt, pensle dem 
med hvitløkssmør, ha på 1/3 
av den hakkede korianderen 
og dryss på flaksalt. 

9 - Ha på resten av korma-
pasten og stek videre i 1 minutt 
under omrøring.

Indisk kylling korma  *  Kyllingbryst fra Gårdsand og saftige naanbrød

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



Koreansk svinenakke Bulgogi   
Kimchi
Tore: “En innertier av en rett fra det koreanske kjøkkenet!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Svinenakke 
Ris
Agurk
Kimchi

Kokkelørens Bulgogisaus
Vårløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten passer veldig bra til å fylle i 
isbergsalatblader og spise som taco.

Visste du at...
- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, 
da denne retten oftest blir laget med kjøtt 
fra grillen. Bulgogi er en tradisjonell rett i 
Korea. Bulgogisausen består bl.a av Nashi-
pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus 
og brunt sukker.

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående 
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som 
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik 
og rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak
og duft og er nærmest obligatorisk tilbehør 
til et koreansk måltid.

Inneholder: Soya, hvete, fisk, skalldyr, sulfitt. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En smaksbombe av en rett! Dette er både 
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens 
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk 
med samme personlighet. Her ville jeg gått 
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm 
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt 
å velge fra.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, 
blandebolle og stekepanne og skjærebrett 
av plastikk til kjøttet. 

Skyll ris og ha den i en kjele. Ha på dobbel 
mengde vann som ris og en klype salt. 
Kok opp, sett på lokk og la det småkoke i  
20 - 25 minutter.

2 - Kutt kjøttet i tre strimler på langs og 
deretter i terninger.

3 - Ha kjøttet i en dyp bolle, tilsett 1 ss av 
Bulgogisausen (stor familiekasse tilsetter  
2 ss av bulgogisausen) og litt salt. Vend 
dette godt sammen.

4 - Kutt agurk i tykke staver. Ha kimchien 
over i en skål. Kutt vårløk fint og separer 
det hvite fra det grønne av vårløken.

5 - Når risen er nesten ferdigkokt, varm 
en stekepanne til den er skikkelig varm. Ha 
i 2 ss stekeolje. Spre kjøttet jevnt utover 
pannen og la det ligge i ro i ca. 1 minutt 
til det har fått fin brun farge. Rør rundt og 
stek videre i 1 minutt.

6 - Ha det hvite av vårløken og Bulgogi-
sausen i stekepannen. Rør det godt inn og 
la det få et oppkok.

7 - Til servering trenger du svinekjøttbulgogi, 
ris, vårløk, kimchi og agurkstaver.

8 - Ha ris i en dyp skål. Ha på svinebulgogi. 
Legg agurkstaver og kimchi på siden og dryss 
vårløk over.

Koreansk svinenakke Bulgogi  *  Kimchi

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



Fish burger of cod
Baked potatoes and Danish remoulade

Tore: “Breaded fish and tasty remoulade - the Danes know what’s what!”

Cod
Burger buns from
   Boulangerie M
Kokkeløren’s remoulade
Eggs from Ek farm
Panko flour

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child-friendly variant, make 
some fish patties without adding dill paste.

- Turn the remoulade into the baked potatoes 
to get a tasty potato salad.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne deilige retten vil om mulig smake 
enda bedre med det riktige i glasset! Velg 
noe som er tørt og har rikelig med friskhet, 
gjerne også hint av noe grønt og urteaktig 
som kan matche både dill og salat. Hvitvin 
på gruner veltliner-druen, surøl (gjerne geuze) 
eller tørr eplecider er alle gode valg.

Visste du at...
- Kapers er en toårig busk med avrundede, 
ganske tykke blader og store blekrosa blomster. 
Busken er viltvoksende i landene omkring  
Middelhavet, der den trives på murer og i  
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin 
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de  
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.
Kapers er med på å gi god smak til remuladen 
i denne retten. 

Potatoes
Heart salad
Kokkeløren’s dill paste

Contains: Fish, eggs, wheat flour, milk, mustard, sesame and sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Get: cutting board, knife, plastic cutting 
board, baking tray, mixing bowl and frying 
pan.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Cut the potato into 6 boats 
lengthwise. Turn in oil, salt and freshly 
ground black pepper. Bake in the oven for 
12 - 15 minutes until golden and tender.

3 - Separate the yolk from the egg white, 
see tips and tricks. Have fish, egg yolk, dill 
paste, black pepper and half a teaspoon 
of salt (large family box adds 1 teaspoon 
of teaspoon salt) in a bowl. Stir this well 
together for approx. 1 minute until the fish 
mass starts to get a little sticky.

2 - Cut fish into thin strips. Then cut these in 
small chunks. Finally, chop through the fish 
a few times. The fish should be quite finely 
chopped, but not entirely mushy. If you have 
a food processor, the fish can be roughly 
chopped with it.

4 - Form two equal sized patties (if 
you have a small family box there 
will be two large and two small 
patties, for a large family box there 
will be four large patties).

8 - Heat the burger breads in the oven for 
1 - 2 minutes. Be careful - they quickly burn.

10 - Smear remoulade on top and 
bottom of burger bread. Add lettuce to 
the bottom. Have the fish patty on the 
salad. Serve potato and the rest of the 
remoulade next to it.

9 - For serving you need fish patties, 
potatoes, burger buns, Danish remoulade 
and salad.

5 - Turn the patties generously 
in the panko flour on both sides. 
Feel free to press gently on the 
patties to make sure everything 
sticks to the fish. Use a spatula to 
turn them around.

6 - Cut buns in half, wash and dry 
salad well.

7 - Heat a frying pan to medium-
plus heat. Add 2 tablespoons 
of frying oil. Fry the patties for 
approx. 4 minutes on each side 
until golden and cooked through. 
Check regularly that they are not 
burnt, if necessary, adjust the heat 
slightly.

Fish burger of cod  *  Baked potatoes and Danish remoulade

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/



Indian Chicken Korma
Chicken breast from Gårdsand and juicy naan bread
Tore: “The juicy naan breads complete this Indian masterpiece”

Chicken breast
    from Gårdsand
Basmati rice
Naan bread dough
    from Boulangerie M
Coriander
Garlic

Røros Butter
Kokkeløren’s
     Korma marinade
Onions
Røros Cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a spicier variation, chop up the chili 
and cook with the onion.

Visste du at...
- Garam masala er en krydderblanding 
som brukes som base i mye indisk mat. 
Den inneholder følgende krydder: koriander, 
spisskummen, chili, muskat, sort pepper, 
kardemomme, nellik, fennikel og laurbærblad.

Contains: Wheat, milk, almonds.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Jeg er et vinmenneske, men til dette 
nord-indiske måltidet lengter jeg etter en 
frisk og leskende øl! Vi ønsker en smaksrik 
type som kan håndtere denne smaksbomben 
av en gryte. Gjerne en øl med litt humlepreg, 
som løfter opp alle de fantastiske krydderne 
og smakene i retten. En Indian Pale Ale vil 
gjøre jobben! Hvis man heller ønsker vin, se 
etter en aromatisk drue. Gewürztraminer eller 
en Riesling med litt restsødme vil også smake 
godt til maten. Uansett om du velger øl eller 
vin, unngå en for høy alkoholprosent, da 
alkohol forsterker inntrykket av sterke krydder 
og dermed kan ta over hele showet. 

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Get: knife, cutting board, 
plastic cutting board for the 
chicken, mixing bowl, frying 
pan, two small saucepans, 
rolling pin and glazing brush.

Put the rice in a saucepan. 
Rinse it in cold water. Put on 
double the amount of water 
and a pinch of salt. Bring to 
a boil and cook over low heat 
with lid for approx. 25 minutes.

5 - Put butter and garlic slices 
in a small saucepan. Heat until 
butter melts on medium heat. 
Set aside.

10 - Add marinated chicken, 
cream and 1 dl of water 
(large family box has a total 
of 2 dls of water). Bring 
to boil and cook for 4 - 5 
minutes until the chicken is 
cooked through.

11 - For serving, you will need 
the casserole, naan bread, 
basmati rice and the rest of the 
chopped coriander.

12 - Add the casserole to a 
deep dish. Place rice next to 
it. Sprinkle with cilantro and 
place naan bread on the side.

2 - While the rice is boiling, 
cut the chicken breast into 
even square pieces.

6 - Roll dough into a sausage. 
Divide it into 4 equally sized 
patties (large family box 
divides it into 8 patties). Roll 
out each item to a thin tortilla.

8 - See tips and tricks. Put 2 
tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot pan. Fry the 
onion while stirring for a few 
minutes until the onion turns 
shiny.

3 - Put the chicken pieces in 
a bowl. Add 1 tablespoon of 
korma paste and 1 tablespoon 
of frying oil, and mix well 
(large family box has 2 
tablespoons of paste and oil).

4 - Dice onions, garlic into 
thin slices, and finely chop 
coriander.

7 - Heat a frying pan to 
medium-plus heat. Add 1 tbsp 
of frying oil. Fry the naan 
breads one at a time for 1 - 
2 minutes on each side until 
they puff up slightly and turn 
golden. When done, brush 
them with garlic butter, 1/3 
of the chopped coriander 
and sprinkle over salt flakes.

9 - Add the rest of the korma 
paste and fry for 1 minute 
while stirring.

Indian Chicken Korma  *  Chicken breast from Gårdsand and juicy naan bread

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/



Korean pork neck Bulgogi
Kimchi
Tore: “A bullseye of a dish from the Korean cuisine!”

Pork neck
Rice
Cucumber
Kimchi

Kokkeløren's Bulgogi Sauce
Spring onions

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This dish is well suited to eat like taco 
wrapped in iceberg lettuce leaves.

Visste du at...
- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, 
da denne retten oftest blir laget med kjøtt 
fra grillen. Bulgogi er en tradisjonell rett i 
Korea. Bulgogisausen består bl.a av Nashi-
pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus 
og brunt sukker.

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående 
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som 
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik 
og rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak
og duft og er nærmest obligatorisk tilbehør 
til et koreansk måltid.

Contains: Soy, wheat, fish, shellfish, sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En smaksbombe av en rett! Dette er både 
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens 
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk 
med samme personlighet. Her ville jeg gått 
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm 
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt 
å velge fra.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - Get: cutting board, knife, saucepan, 
mixing bowl and frying pan and plastic 
cutting board for the meat.

Rinse rice and put it in a saucepan. Add 
twice as much water as rice and a pinch 
of salt. Boil, cover, and simmer 20 - 25 
minutes.

2 - Cut the meat into three strips lengthwise 
and then into cubes.

3 - Put the meat in a deep bowl, add 1 
tbsp of the Bulgogi sauce (large family box 
adds 2 tbsp of the Bulgogi sauce) and a 
little salt. Mix well.

4 - Cut cucumber into thick sticks. Put the 
kimchi in a bowl. Cut the spring onion finely 
and separate the white from the green of 
the spring onion.

5 - When the rice is almost cooked, 
heat a frying pan until really hot. Add 2 
tablespoons of frying oil. Spread the meat 
evenly in the pan and leave to rest for 
approx. 1 minute until it has a nice brown 
colour. Stir and fry for 1 minute.

6 - Put the white of spring onion and 
Bulgogi sauce in the frying pan. Mix well 
and let it boil.

7 - For serving you need pork bulgogi, rice, 
spring onion, kimchi and cucumber sticks.

8 - Have rice in a deep bowl. Add pork 
bulgogi. Put cucumber sticks and kimchi on the 
side and sprinkle spring onion over.

Korean pork neck Bulgogi  *  Kimchi

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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