
Ovnsbakt torsk 
Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmørsaus
Tore: “Den som fant på å putte soyasaus i brunet smør fortjener en medalje!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torsk
Brunet 
   soyasmør
Linser
Blomkål
Spinat

Kokkelørens 
   solsikkekjerne- og
   rosépepperkrønsj
Persille 
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Soyasmøret er nydelig som det er 
men kan smakes til med flere gode 
ingredienser, for eksempel revet ingefær, 
finhakket chili og saft og revet skall 
fra lime.

Visste du at...
- Røde linser er spesielt rike på jern, 
protein, selen, sink, samt sunne, langsomme 
karbohydrater, og mange helsefremmende 
plantestoffer som ikke finnes i mat fra dyr. 
Det er faktisk mye mer jern i røde linser enn 
i kjøtt!

Inneholder: Fisk, melk, hvete og soya.
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
- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren 
vil med sine grønne og skjønne nyanser 
elske denne matretten. Han byr gjerne 
også på dufter av sitron, gule epler og 
hvit pepper. Etter en omtalt vinskandale 
på 80-tallet hvor denne nasjonalskatten av 
en drue ble blandet ut med frostvæske(!), 
har vinbøndene i disse regionene virkelig 
måttet bevise for å vinne tilbake markedet. 
Det positive med dette er at Grüner 
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy 
og stabil kvalitet. Spør etter en vin med 
litt moden karakter og god fylde, da vil 
jeg love dere at dette blir en vinner dere 
vil huske!



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, 
stekebrett, sil, to kjeler, en steke-
panne og stavmikser. 

Forvarm ovnen til 180oC med 
varmluftfunksjon. Ha fisken på et 
stekebrett og krydre med salt.

6 - Ta kjelen av varmen og kjør 
blomkål med stavmikser eller i en 
blender til en grov puré. Smak til 
med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Sett fisken i ovnen. Bak i ca. 
8 - 10 minutter. 

2 - Vask spinat og persille. 
Grovhakk spinat og persille, og sil 
linsene. 

3 - Fjern de nederste 2 cm av 
blomkålstilken. Del blomkålen i to 
gjennom roten og kutt den i tynne 
skiver.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en kjele. Stek 
blomkål i et minutt på medium høy 
varme. Ha i 1 dl vann (har du stor 
familiekasse tilsetter du totalt 2 dl 
vann) og kok dette i ca. 3 minutter. 
Rør med jevne mellomrom. 

5 - Ha fløte i kjelen med blomkål 
og kok dette i ca. 4 - 5 minutter på 
medium høy varme. Rør med jevne 
mellomrom. Følg med på at det 
ikke svir seg etter hvert som fløten 
kokes inn.

9 - Ha soyasmøret i en liten kjele og varm 
det forsiktig opp.

8 - Mens fisken er i ovnen, ha 2 
ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i spinat, persille og linser og 
stek i ca. 2 minutter til spinaten har 
falt sammen. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

10 - Til servering trenger du blomkålpuré,  
spinat- og linsesalat, torsk, soyasmør og 
solsikkekjerne-krønsj.

11 - Legg blomkålpuré på midten av 
tallerken, lag en grop og fyll på med spinat- 
og linsesalat. Plasser fisken oppå. Øs over 
soyasmør og avslutt med solsikkekjerne-
krønsj på toppen.

Ovnsbakt torsk  *  Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmørsaus

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

Melanzane parmigiana
med norges beste alternativ til parmesan, Bufar ost

Tore: “Denne retten tar litt tid, men resultatet er definitivt verdt det”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Aubergine 
Hvetemel
Egg fra Ek
Kokkelørens melanzanesaus
Bufarost fra Valdresmeieriet

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Denne retten blir bare bedre dagen etter, så 
gled deg til rester om det blir noe igjen.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Jeg elsker Bufar, til den grad at jeg må 
kjøpe med enn bit hjem hver gang jeg er på 
handletur. Heldigvis så får jeg også levert 
kasse hver uke, så det blir ikke veldig mange 
turer til butikken. Men dette betyr at jeg har 
spist meg gjennom noen Bufar og testet et par 
forskjellige viner til. 

Slå til med en ordentlig Chianti. Med ordentlig 
mener jeg slik en Chianti alltid bør være; 
energisk, livfull og syrlig, og som kilende blir 
igjen og pirrer lengst bak i kinnene, samtidig 
som vi står med hendene fulle av nyplukkede 
urter og kirsebær – den Chiantien. Også 
Melanzane Bufar til det. Oi, oi, oi.

Visste du at...
Opphavet til denne retten hevdes av Sicilia, 
Campagna, Emilia Romagna og Puglia.

Er du på Sicilia og du vil spise denne retten, 
bør du bestille en «parmigiana di melanzane», 
men hvis du er i Emilia Romagna, bør du 
bestille «melanzane alla parmigiana». De 
bruker forskjellige navn på retten.

«Parmiciana» som sicilianerne kaller 
den, kjennetegnes av måten de legger 
aubergineskivene på. Det ligner på skodder 
som overlapper hverandre litt.“Melanzane 
alla parmigiana” som emilianerne kaller det 
er en måte å legge grønnsakene lagvis som 
«parmensi», de som bodde i Parma, gjorde.

Inneholder: hvete, egg, melk, sulfitt 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 -  Finn frem : Skjærebrett, kniv, stekepanne, 
1 dyp skål , 1 flat tallerken. 

Forvarm ovnen til 180C varmluftfunksjon.
Kutt aubergine i jevne skiver på ca 0,5 cm. 
Krydre med salt på begge sider.

6 - Avslutt med aubergineskiver, tomatsaus 
og ost på toppen. 

Stek dette i 25-30 minutter i ovnen.

2 - Visp egg godt sammen og ha det i en vid 
bolle. Ha hvetemel på en flat tallerken.

4 - Varm en stekepanne til den er god og 
varm, bruk 2 eller flere hvis du har. Ha i 4-6 
ss stekeolje i hver panne, fyll på med mer olje 
i pannen ved behov. Stek aubergineskivene 
ca 2-3 minutter på hver side til de er gylne 
og har myknet.  Legg dem over på papir for 
avrenning etter hvert som de blir ferdige.

3 - Dynk 1 og 1 aubergineskive i mel slik at 
de er helt dekket på begge sider. Dypp dem 
deretter i egg slik at det dekker på begge 
sider. Legg over på en tallerken.

5 - Ha tomatsaus i bunnen av en ildfastform 
(stor familiekasse må bruke 2 former eller en 
stor, kan lages i stor dyp ovnsplate). Legg 
på et lag med aubergineskiver, de kan kuttes 
til hvis nødvendig, så et lag ost. Ha så på 
tomatsaus, aubergineskiver og ost.

Melanzane parmigiana  *  med norges beste alternativ til parmesan, Bufar ost

7 - Til servering trenger du melanzane.

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



Vilt kjøttboller 
Fløtesaus og rørte tyttebær
Tore: “skikkelig tradisjonsmat - skikkelig godt!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Kjøttboller av hjort 
   fra Haugen Gardsmat
Kokkelørens
   fløtesaus
Kokkelørens
   rørte tyttebær

Mandelpoteter
Rørossmør
Rørosmelk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en enda kjappere variant, del potetene i 
2 på langs før koking.

Visste du at...
- Tyttebær er en gammel legeplante. Bærene 
inneholder organiske syrer, vitamin C, vitamin 
A, B-vitaminer (B1, B2, B3) og kalium, 
kalsium, magnesium og fosfor. I tillegg til 
disse helsebringende stoffene, inneholder 
tyttebær også fytokjemikalier som antas å 
motvirke urinveisinfeksjoner.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Øl er jo utrolig godt til dette. Velg gjerne 
en med litt raus fylde og høy friskhet som 
kan møte både fløte og tyttebær. Både øl i 
klosterstil og lys ale er gode valg.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO



1 - Finn frem to kjeler, stekepanne og 
blandebolle. 

Se tips og triks. Skrell potetene og sett til 
koking i usaltet vann. Ønsker du en kjappere 
variant beholder du skallet på. De skal koke til 
de er møre, dette tar ca. 20 minutter. 

4 - Sil av vannet på potetene. Sett kjelen 
tilbake på platen og damp ut overflødig vann 
i ca. 1 minutt. Ha på melk og smør og visp alt 
sammen til en glatt puré. Når konsistensen er 
bra smaker du til med salt og nykvernet sort 
pepper. 

3 - Ha fløtesausen i stekepannen og gi dette 
et oppkok. La det koke i et par minutter til 
det tykner. Snu kjøttbollene underveis. Skru 
av varmen og sett på et lokk. La kjøttbollene 
trekke et par minutter i sausen til de er ferdige. 

2 - Ha 2 ss stekeolje i en medium-pluss varm 
stekepanne. Stek kjøttbollene i ca. 2 minutter 
på hver side. 

5 - Til servering trenger du kjøttboller i saus, 
potetpuré og tyttebær. 

6 - Ha potetpuré på en tallerken. Legg 
kjøttboller og saus på en side. Ha tyttebær 
ved siden av.

Vilt kjøttboller  *  Fløtesaus og rørte tyttebær

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



Baked cod
Cauliflower puree, warm spinach- and lentil salad and browned soy butter sauce
Tore: “Whoever invented adding soy sauce to browned butter 
deserves a medal!”

Cod
Browned
   soy butter
Lentils
Cauliflower
Spinach

Kokkeløren’s sunflower kernel  
   and rosé pepper crunch
Parsley
Røros cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The soy butter is lovely as it is, but can be 
flavoured with several ingredients such as 
grated ginger, finely chopped chili, and 
juice and grated peel from lime.

Visste du at...
- Røde linser er spesielt rike på jern, 
protein, selen, sink, samt sunne, langsomme 
karbohydrater, og mange helsefremmende 
plantestoffer som ikke finnes i mat fra dyr. 
Det er faktisk mye mer jern i røde linser enn 
i kjøtt!

Contains: Fish, milk, wheat and soy.
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
- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren 
vil med sine grønne og skjønne nyanser 
elske denne matretten. Han byr gjerne 
også på dufter av sitron, gule epler og 
hvit pepper. Etter en omtalt vinskandale 
på 80-tallet hvor denne nasjonalskatten av 
en drue ble blandet ut med frostvæske(!), 
har vinbøndene i disse regionene virkelig 
måttet bevise for å vinne tilbake markedet. 
Det positive med dette er at Grüner 
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy 
og stabil kvalitet. Spør etter en vin med 
litt moden karakter og god fylde, da vil 
jeg love dere at dette blir en vinner dere 
vil huske!

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, 
knife, baking tray, strainer, two 
saucepans, a frying pan and hand 
mixer.

Preheat the oven to 180C with 
hot air function. Put the fish on a 
baking tray and season with salt.

6 - Take the saucepan off the 
heat and stir cauliflower with stick 
mixer or in a blender to a coarse 
puree. Season with salt and freshly 
ground black pepper.

7 - Put the fish in the oven. Bake 
for approx. 8 - 10 minutes.

2 - Wash spinach and parsley. 
Roughly chop spinach and parsley, 
and strain the lentils.

3 - Remove the bottom 2 cm of 
the cauliflower stem. Divide the 
cauliflower in half through the root 
and cut it into thin slices.

4 - Put 2 tablespoons frying oil 
in a saucepan. Fry cauliflower for 
one minute on medium-high heat. 
Pour in 1 dl of water (if you have 
a large family box add a total of 
2 dl of water) and cook this for 
approx. 3 minutes. Stir regularly.

5 - Add cream to the pan with 
cauliflower and cook this for 
approx. 4 - 5 minutes on medium-
high heat. Stir regularly. Make 
sure it does not burn as the cream 
cooks.

9 - Put the soy butter in a small saucepan 
and gently heat.

8 - While the fish is in the oven, 
add 2 tablespoons of frying oil 
to a hot frying pan. Add spinach, 
parsley and lentils and cook for 
approx. 2 minutes until the spinach 
has collapsed. Season with salt 
and freshly ground black pepper.

10 - For serving you need cauliflower puree, 
spinach and lentil salad, cod, soy butter and 
sunflower kernel crunch.

11 - Place cauliflower puree in the middle 
of the plate, make a pit and fill with 
spinach and lentil salad. Place the fish on 
top. Spoon over soy butter and finish with 
sunflower kernel crunch on top.

Baked cod  *  Cauliflower puree, warm spinach- and lentil salad and browned soy butter 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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Melanzane parmigiana
with Norway’s best alternative to Parmesan, Bufar cheese

Tore: “This dish takes some time, but the result is definitely worth it”

Eggplant
Flour
Eggs from Ek
Kokkeløren’s melanzan sauce
Bufar cheese from Valdresmeieriet

Time Difficulty

Tips and tricks 
This dish is even better the next day, so look 
forward to leftovers if there is anything left.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Jeg elsker Bufar, til den grad at jeg må 
kjøpe med enn bit hjem hver gang jeg er på 
handletur. Heldigvis så får jeg også levert 
kasse hver uke, så det blir ikke veldig mange 
turer til butikken. Men dette betyr at jeg har 
spist meg gjennom noen Bufar og testet et par 
forskjellige viner til. 

Slå til med en ordentlig Chianti. Med ordentlig 
mener jeg slik en Chianti alltid bør være; 
energisk, livfull og syrlig, og som kilende blir 
igjen og pirrer lengst bak i kinnene, samtidig 
som vi står med hendene fulle av nyplukkede 
urter og kirsebær – den Chiantien. Også 
Melanzane Bufar til det. Oi, oi, oi.

Visste du at...
Opphavet til denne retten hevdes av Sicilia, 
Campagna, Emilia Romagna og Puglia.

Er du på Sicilia og du vil spise denne retten, 
bør du bestille en «parmigiana di melanzane», 
men hvis du er i Emilia Romagna, bør du 
bestille «melanzane alla parmigiana». De 
bruker forskjellige navn på retten.

«Parmiciana» som sicilianerne kaller 
den, kjennetegnes av måten de legger 
aubergineskivene på. Det ligner på skodder 
som overlapper hverandre litt.“Melanzane 
alla parmigiana” som emilianerne kaller det 
er en måte å legge grønnsakene lagvis som 
«parmensi», de som bodde i Parma, gjorde.

Contains: wheat, eggs, milk, sulfite
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 -  You’ll need: Cutting board, knife, frying 
pan, 1 deep bowl, 1 flat plate.

Preheat oven to 180C on hot air function. Cut 
eggplant into even slices of about 0.5 cm. 
Season with salt on both sides.

6 - Finish with eggplant slices, tomato sauce 
and cheese on top.

Bake this for 25-30 minutes in the oven.

2 - Whisk eggs well together and place in 
a wide bowl. Put wheat flour on a flat plate.

4 - Heat a frying pan until hot, use 2 or 
more if you have. Put 4-6 tablespoons of 
frying oil in each pan, add more oil to the 
pan if necessary as you go. Fry the eggplant 
slices for about 2-3 minutes on each side until 
golden and softened. Put them on paper for 
run-off as they finish.

3 - Dip one eggplant slice at the time in flour 
so that they are completely covered on both 
sides. Then dip them into eggs to cover both 
sides. Put on a plate.

5 - Have tomato sauce at the bottom of an 
ovenproof dish (large family box must use 2 
dishes or one large, can be made in large 
deep dish). Add a layer of eggplant slices, 
they can be cut if needed, then a layer of 
cheese. Then cover with tomato sauce and 
repeat.

Melanzane parmigiana  *  with Norway’s best alternative to Parmesan, Bufar cheese

7 - For serving you need melanzane.

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/



Venison meatballs
Cream sauce and stirred lingonberries
Tore: “Proper traditional food - delicious!”

Meatballs of venison
   from Haugen Gardsmat
Kokkeløren’s
   cream sauce
Kokkeløren’s
   stirred lingonberries

Almond Potatoes
Røros Butter
Røros Milk

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For an even quicker variation, divide the 
potatoes in half lengthwise before cooking.

Visste du at...
- Tyttebær er en gammel legeplante. Bærene 
inneholder organiske syrer, vitamin C, vitamin 
A, B-vitaminer (B1, B2, B3) og kalium, 
kalsium, magnesium og fosfor. I tillegg til 
disse helsebringende stoffene, inneholder 
tyttebær også fytokjemikalier som antas å 
motvirke urinveisinfeksjoner.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Øl er jo utrolig godt til dette. Velg gjerne 
en med litt raus fylde og høy friskhet som 
kan møte både fløte og tyttebær. Både øl i 
klosterstil og lys ale er gode valg.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: two saucepans, frying pan 
and mixing bowl.

See tips and tricks. Peel the potatoes and 
boil in unsalted water. If you want a quicker 
version, keep the peel on. They need to cook 
until they are tender, approx. 20 minutes.

4 - Strain the water from the potatoes. Put 
the saucepan back on the plate and steam out 
excess water for approx. 1 minute. Add milk 
and butter and whisk everything to a smooth 
puree. When the texture is good you taste 
with salt and freshly ground black pepper.

3 - Add the cream sauce to the frying pan 
and bring this to a boil. Let it cook for a few 
minutes until it thickens. Turn the meatballs 
occasionally. Turn off the heat and put on a 
lid. Let the meatballs soak in the sauce for a 
few minutes until done.

2 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot frying pan. Fry the meatballs 
for approx. 2 minutes on each side.

5 - For serving you need meatballs in sauce, 
mashed potatoes and lingonberries.

6 - Have potato puree on the plate. Put 
meatballs and sauce on one side. Serve 
lingonberries on the side.

Venison meatballs  *  Cream sauce and stirred lingonberries

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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