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Pannestekt lakseloin
Purre, sellerikrem, urte- og tangpesto
Tore: “Tang er det nye krydderet!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Laks
Urte- og tangpesto
   med tang fra 
   The Northern Company

Purre
Kokkelørens sellerikrem   
Bakte svarte bønner

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- En helt annen vri? Før du steker laksen, kutt 
den i 1 cm store kuber og legg i en form 
sammen med purre- og bønneblandingen.
 
Ha sellerikremen over og litt revet ost. Gratiner 
det hele i ovnen med overvarme.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Velg gjerne en drikk med en anelse 
sødme – det vil forsterke sellerikremens 
sødmefulle smak. En halvtørr fransk 
Chenin Blanc fra Vouvray i Loire-dalen vil 
matche godt. Her får du også frisk smak 
av sitrus og en grønn undertone som urte- 
og tangpestoen vil elske.

Visste du at...
- Sellerirot er svært kalorifattig, men er en 
skikkelig kostfiberbombe! Den er også rik 
på B-vitaminet folat, og en kilde til vitamin 
C, kalium og sporstoffet kobber. Sellerirot 
kommer fra middelhavsområdet, og dyrkes 
over hele Europa. Den knudrete knollen har et 
sprøtt og hvitt fruktkjøtt som er rikt på eteriske 
oljer. Den er kjent for en aromatisk duft og en 
litt skarp, søtlig aroma.

Inneholder: Melk, selleri, fisk, egg, sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



3 - Stek purren under omrøring med 2 ss 
stekeolje i ca. 3 - 4 minutter.

5 - Fisken stekes på medium til høy 
temperatur i litt stekeolje. Den trenger ca. 4 
minutter på hver side. Krydre med salt og 
nykvernet sort pepper.

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

Kutt av roten på purren og del den i to på 
langs. Kutt den deretter i tynne skiver.

4 - Når purren har begynt å bli myk og 
blank tilsetter du de avsilte svarte bønnene 
og steker i 1 - 2 minutter til.

8 - Til servering trenger du den nystekte 
laksen, purre-. og bønneblandingen og 
sellerikremen.

2 - Ha purren i en bolle med kaldt vann og 
vask godt. Løft deretter purren over i silen til 
avrenning.

7 - Rør pestoen inn i purre- og bønne-
blandingen.

9 - Legg først en god skje med sellerikrem 
i bunn av tallerkenen. Strø purre- og 
bønnemiksen rundt og legg fisken på toppen.

6 - Mens fisken steker, ha sellerikremen i 
en liten kjele og varm den opp på middels 
varme under omrøring. 

Pannestekt lakseloin  *  Purre, sellerikrem, urte- og tangpesto

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 Chili con Carne  
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosyoghurt
Tore: “En deilig og varmende gryte”

Kjøttdeig
   fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
   tomatsaus
Kokkelørens
   krydderblanding
Rørosyoghurt 

Løk
Koriander
Ris
Mais
Bønner
Rød chili
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Dette er en rett man kan lage helt ferdig 
dagen før og bare varme opp. 

- Man kan også blande inn risen i sausen. 
Synes man det blir litt sterkt er yoghurt det 
beste til å «avkjøle» tungen!

Visste du at...
- Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av 
denne fyldige retten.



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

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

4 - Når kjøttdeigen har fått skikkelig farge 
tilsetter du løk, avsilte bønner og mais. Stek 
videre i et par minutter til løken har blitt 
blank. 

7 - La kjøttsausen koke i ca. 5 minutter. 8 - Til servering trenger du kjøttsaus, 
koriander, resten av chilien, Rørosyoghurt 
og ris.

2 - Grovhakk løk og koriander, kutt chili i 
tynne skiver.

5 - Tilsett krydderblandingen og stek videre 
i et par minutter.

9 - Fordel risen utover tallerkenen. Ha 
kjøttsausen i midten. Strø over koriander 
og eventuelt chili. Server yoghurten ved 
siden av.

3 - Stek kjøttdeigen i en varm stekepanne 
med litt stekeolje.

6 - Ha i tomatsaus og halvparten av 
chilien og  bland godt. Ønsker du en mer 
barnevennlig variant serverer du heller 
chilien ved siden av.

Kokkelørens Chili con Carne  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosyoghurt

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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Lasagne 
Sopp og Fanaost fra Ostegården
Tore: “En fyldig og smaksrik lasagne med nydelige lokale råvarer”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Pastaplater fra La Piersante
Rørosmelk
Rørossmør
Hvetemel
Fanaost fra Ostegården
Squash

Aromasopp
Kokkelørens tomatsaus 

* Aluminiumsform følger med.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Lasagnen smaker nesten enda bedre 
dagen etter du lager den, så kos deg 
med eventuelle rester.

Visste du at...
- Vi har forelsket oss i denne nydelige 
pastaen laget av italieneren Andreas Kleven 
Felloni på Søndre Sæther gård i Østfold. 

Pastaen er laget etter hans italienske 
familieoppskrifter og med de beste norske 
råvarer. 

La Piersante er pikenavnet til den mormoren 
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun 
svært driftig og lidenskapelig opptatt av 
tradisjonell matlaging. 

Denne lidenskapen er videreført med La 
Piersante!

Inneholder: Hvete, egg og melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En lys, lett og saftig rødvin med masse 
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus. 
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og 
dolcetto er alle trygge, gode, italienske 
vinvalg til vinterens beste lasagne.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne, visp og slikkepott. 

Sett ovnen på 180oC med varmluftsfunksjon. 
Smelt smør i en liten kjele, rør inn mel med 
en visp. Ha på melken og kok opp under 
konstant omrøring. Kok i ca. 1 minutt. Smak 
til med salt og nykvernet sort pepper. Sett 
til side.

6 - Legg på lasagneplate.

2 - Kutt sopp og aubergine i terninger. 3 - Varm en stor stekepanne til den er 
skikkelig varm. Ha i 4 ss stekeolje og stek 
sopp og squash i 4-6 minutter. Rør med 
jevne mellomrom.

4 - Ha på tomatsaus og rør dette godt 
sammen. Smak til med salt.

5 - Bruk aluminiumsformen som følger med. 
Start med et lag med grønnsaksblanding, ha 
så på bechamel.

7 - Gjenta steg 5 og 6 til du har lagt 
på alle lasagneplatene og avslutt med 
grønnsaksblanding på toppen. Ha ost 
oppå dette. Stek i ovnen i 15 - 20 minutter.

8 - Sett formen på bordet og forsyn deg. 

Vel bekomme!

Lasagne  *  Sopp og Fanaost fra Ostegården

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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Pan-fried salmon loin
Leek, celery cream, herbal seaweed pesto
Tore: “Seaweed is the new spice!”

Salmon
Herbal seaweed pesto
   with seaweed from
   The Northern Company

Leeks
Kokkeløren’s celery cream
Baked black beans

Time Difficulty

Tips and tricks 
- A completely different twist? Before frying 
the salmon, cut it into 1 cm cubes and place 
in a ovenproof dish with the leek and bean 
mixture.
 
Spread the celery cream over and some 
grated cheese. Gratinate it all in the oven with 
top heat.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Velg gjerne en drikk med en anelse 
sødme – det vil forsterke sellerikremens 
sødmefulle smak. En halvtørr fransk 
Chenin Blanc fra Vouvray i Loire-dalen vil 
matche godt. Her får du også frisk smak 
av sitrus og en grønn undertone som urte- 
og tangpestoen vil elske.

Visste du at...
- Sellerirot er svært kalorifattig, men er en 
skikkelig kostfiberbombe! Den er også rik 
på B-vitaminet folat, og en kilde til vitamin 
C, kalium og sporstoffet kobber. Sellerirot 
kommer fra middelhavsområdet, og dyrkes 
over hele Europa. Den knudrete knollen har et 
sprøtt og hvitt fruktkjøtt som er rikt på eteriske 
oljer. Den er kjent for en aromatisk duft og en 
litt skarp, søtlig aroma.

Contains: Milk, celery, fish, eggs, sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



3 - Fry the leek with 2 tablespoons frying oil 
for approx. 3 - 4 minutes.

5 - The fish is fried at medium- to high 
temperature in a little frying oil. It needs 
approx. 4 minutes on each side. Season with 
salt and freshly ground black pepper.

1 - You’ll need: cutting board, knife, strainer, 
a large bowl, two saucepans and a frying 
pan.

Cut off the root of the leek and divide it in 
half lengthwise. Then cut it into thin slices.

4 - When the leek is soft and glossy, add the 
peeled black beans and fry for 1-2 minutes.

8 - For serving you need the freshly cooked 
salmon, leek- and bean mixture and celery 
cream.

2 - Pour into a bowl of cold water and wash 
well. Then put the leek into the strainer to 
drain.

7 - Stir the pesto into the leek and bean 
mixture.

9 - First, put a good spoon of celery cream 
in the bottom of the plate. Sprinkle the leek 
and bean mixture around and place the fish 
on top.

6 - While the fish is cooking, put the celery 
cream in a small saucepan and heat it on 
medium heat while stirring.

Pan-fried salmon loin  *  Leek, celery cream, herbal seaweed pesto

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 Chili con Carne  
Minced meat from Strøm-Larsen and Røros yoghurt
Tore: “A delicious and warming casserole”

Minced meat
   from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
   tomato sauce
Kokkeløren’s
   seasoning mix
Røros Yoghurt

Onion
Coriander
Rice
Corn
Beans
Red chili

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This is a dish you can make the day before, 
and just reheat when you need it.

- You can also mix the rice into the sauce. If 
you think it’s getting a little hot, yogurt is the 
best thing to “cool” your tongue!

Visste du at...
- Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Contains: Milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av 
denne fyldige retten.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, 
saucepan, frying pan and strainer.

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

4 - Once the meat is properly colored, add 
onions, peeled beans and corn. Cook for a 
few minutes until the onion is shiny.

7 - Let the stew cook for approx. 5 minutes. 8 - For serving you need stew, coriander, 
the rest of the chili, Røros yogurt and rice.

2 - Coarsely chop onion and coriander, cut 
chili into thin slices.

5 - Add the spice mixture and cook for a 
few minutes.

9 - Distribute the rice on the plate. Put the 
stew in the middle. Sprinkle with coriander 
and optionally chili. Serve the yogurt on 
the side.

3 - Fry the meat in a hot frying pan with a 
little frying oil.

6 - Pour in the tomato sauce and half the 
chili and mix well. If you want a more child-
friendly variant, serve the chili on the side.

Kokkeløren’s Chili con Carne  *  Minced meat from Strøm-Larsen and Røros yoghurt

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/



Lasagna 
Mushrooms and Fana cheese from Ostegården
Tore: “A rich and tasty lasagna with beautiful local produce”

Pasta plates from La 
Piersante
Røros Milk
Røros Butter
Flour

Fana cheese from Ostegården
Squash
Aroma mushrooms
Kokkeløren’s tomato sauce

* Aluminum dish included.

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The lasagna almost tastes even better 
the day after you make it, so enjoy any 
leftovers.

Visste du at...
- Vi har forelsket oss i denne nydelige 
pastaen laget av italieneren Andreas Kleven 
Felloni på Søndre Sæther gård i Østfold. 

Pastaen er laget etter hans italienske 
familieoppskrifter og med de beste norske 
råvarer. 

La Piersante er pikenavnet til den mormoren 
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun 
svært driftig og lidenskapelig opptatt av 
tradisjonell matlaging. 

Denne lidenskapen er videreført med La 
Piersante!

Contains: Wheat, eggs and milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En lys, lett og saftig rødvin med masse 
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus. 
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og 
dolcetto er alle trygge, gode, italienske 
vinvalg til vinterens beste lasagne.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, 
saucepan, frying pan, whisk and spatula.

Set the oven to 180C with hot air function. 
Melt butter in a small saucepan, stir in 
flour with a whisk. Add milk and cook 
under constant stirring. Cook for approx. 
1 minute. Season with salt and freshly 
ground black pepper. Set aside.

6 - Place lasagna plate.

2 - Dice mushrooms and squash. 3 - Heat a large frying pan until really 
hot. Add 4 tablespoons of frying oil and 
fry mushrooms and squash for 4-6 minutes. 
Stir regularly.

4 - Add tomato sauce and mix well. 
Season with salt.

5 - Use the aluminum dish provided. Start 
with a layer of vegetable mixture, then 
bechamel.

7 - Repeat steps 5 and 6 until you’ve 
added all the lasagna plates and finish 
with the vegetable mixture on top. Have 
cheese on top of this. Bake in the oven for 
15 - 20 minutes.

8 - Place the dish on the table and help 
yourself.

Bon appetite!

Lasagna  *  Mushrooms and Fana cheese from Ostegården

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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