Ovnsbakt torskeloin

Kremet skorsonerrot og knuste poteter med gressløk
Tore: “Den deilige smaken av gressløk passer
godt til den nøtteaktige skorsonerroten”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Torskeloin
Mandelpotet
Kokkelørens gressløkolje
Skorsonerrot
Sjalottløk
Hvitløksfedd
Rørosfløte
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant; hold
til side noen poteter uten gressløkolje.

- Skorsonerrot også kalt svartrot er en
viltvoksende staude fra Sør-Europa. Røttene
er fingertykke og svarte utenpå og har
et melke-hvitt plantekjøtt. Svartroten/
skorsonneroten
ble
tidligere
kalt
«fattigmanns asparges», og kom til Norge
omkring 1650. Da ble den en populær
grønnsak i mange hager frem til 1900-tallet
hvor den forsvant mer og mer. På 1990-tallet
ble roten «gjenoppdaget» og er i dag en
populær grønnsak blant gourmetkokker,
spesielt i Frankrike.

Sommelieren Sara anbefaler
- Til dette ville jeg valgt meg en tørr, frisk
hvitvin på sauvignon blanc-druen. Den byr
på frisk smak av sitroner og lime, i tillegg
til grønne epler, urter og hint av asparges.
Et prakteksempel på hvordan mat og vin
med samme aroma- og smaksbilde finner
hverandre og blir venner.

Ovnsbakt torskeloin * Kremet skorsonerrot og knuste poteter med gressløk
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/

1

- Finn frem: 2 stekebrett, skjærebrett,
kniv, stekepanne og blandebolle

2 - Ha fisken på et stekebrett og krydre med
salt og nykvernet sort pepper.

Forvarm
ovnen
til
190oC
med
varmluftsfunksjon. Kutt potet i to, vend
de i litt stekeolje og krydre med salt og
nykvernet sort pepper. Bak i ovnen i ca. 15
minutter til de er møre.

3

- Finkutt sjalottløk og hvitløk. Skyll
skorsonerroten i lunkent vann til sanden er
vasket bort. Skrell deretter skorsonerroten
og skyll den i kaldt vann. Kutt den i to på
langs og deretter i jevnstore biter på ca. 1
centimeter.

4 - Sett fisken i ovnen. Den skal 5

6 - Ha løk og hvitløk i pannen og 7 - Knus potet lett med en gaffel

bake i 8 - 12 minutter avhengig
av tykkelsen på fileten.

stek under omrøring i 1 minutt.
Hell på fløte og gi det et oppkok
og sett til side. Smak til med salt
og nykvernet sort pepper.

8

- Mens fisken er i ovnen, ha 2
ss stekeolje i en varm stekepanne.
Stek
skorsonerroten
under
omrøring i 4 - 5 minutter til den har
blitt gyllen og gjennomstekt.

- Se tips og triks. Ha potetene i en bolle
og rør inn gressløkoljen. Spar ca. 1 ss av
gressløkoljen til senere.

9

- Til servering trenger du torsk,
skorsonerrot, potetsalat og gressløkolje.
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- Legg potetsalaten pent på den ene
siden av tallerken. Legg fisken ved siden.
Ha kremet skorsonerrot ved siden av
fisken og avslutt med gressløkolje over
skorsonerroten.

Salat med rotgrønnsaker
Sennepsdressing, bacon og gårdsegg
Tore: “En rustikk og smaksrik vinterrett”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Tørrsaltet bacon
fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
honningristede
valnøtter
Gulbeter

Tilberedningstid

Kokkelørens sennepog estragondressing
Kokkelørens
jordskokkpuré
Egg fra Ek Gård
Grønnkål

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Sennep, egg, valnøtter, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Egget kan også posjeres for den som
ønsker en kokkefaglig utfordring:

- Gule beter er en nær slektning av rødbeter.
De har en sterk farge som også gjør annen
mat gul, og dermed egner de seg godt i
supper.

Sommelieren Sara anbefaler

Kok opp en kjele med vann og tilsett litt salt
og 2 ss eddik. Trekk så kjelen til side. Klekk
ett egg oppi et lite glass eller en kopp så
det blir enkelt å helle hele egget forsiktig
oppi kjelen. Pass på at vannet er helt stille
og rett under kokepunktet, ha så ett og ett
egg forsiktig i. La eggene ligge i det varme
vannet i ca. 4 minutter til de har begynt å bli
faste. Når eggene er klare, kan de enkelt
bli tatt ut med en hull-øse.

Den flotte fargen skyldes at den lilla fargen
i rødbeten er borte, og kun gulfargen gir
farge til roten. Også bladene på beten er
spiselige og meget gode.

- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette.
Østerrike har to spennende rødvinsdruer
du bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish.
Begge vil fungere strålende til dette.

Salat med rotgrønnsaker * Sennepsdressing, bacon og gårdsegg
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/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv,

to stekebrett,
to kjeler, stekepanne og blandebolle.
Forvarm
ovnen
til
190oC
med
varmluftsfunksjon. Vask og kutt gulbeter i
jevne tynne båter.

4 - Ha egg i en kjele og fyll
på med kaldt vann. Kok i 7
minutter fra vannet koker
opp. Avkjøl i rennende
kaldt vann og skrell.

5

2

- Vend betene inn med litt stekeolje, salt
og nykvernet sort pepper. Ha dem på et
stekebrett og bak i ovnen i 20 – 25 minutter
til de er møre.

- Mens egget koker, splitt
grønnkålen på langs gjennom
stilken. Kutt deretter i grove
biter.

3 - Fordel bacon på et eget stekebrett med
bakepapir og stek i ovnen sammen med
betene i ca. 15 minutter til baconet
er crispy.

6

- Ha 2 ss stekeolje i en varm
stekepanne. Stek grønnkålen
under omrøring til den har falt
sammen og fått litt stekefarge
i kantene. Dette tar ca. 2 - 3
minutter. Smak til med salt.

8 - Ha gulbeter og grønnkål i en stor bolle.

9 - Til servering trenger du bacon, betesalat,

Ha på 2/3 av sennepsdressingen og vend
dette godt sammen. Kutt baconet i grove
biter.

egg, valnøtter, jordskokkpuré og resten av
sennepdressingen.
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7

- Mens grønnkålen steker,
ha jordskokkpureen i en kjele
og varm opp under omrøring.

- Legg jordskokkpureen i midten av
tallerken. Legg beter og grønnkålen i
en jevn sirkel rundt. Legg biter av bacon
spredt rundt. Dryss på valnøtter. Legg
egget oppå pureen og avslutt med å
dryppe sennepsdressing rundt.

Kokkelørens chipotleburger

Kjøttdeig fra Strøm Larsen, chipotlemajones og epleslaw
Tore: “Chipotlemajones bringer en fantastisk røkt fylde
til denne burgeren”
Ingredienser

- For stor familiekasse må oppskriften dobles
Burgerbrød fra
Boulangerie M
Kjøttdeig fra
Strøm Larsen
Gulrot
Eple

Tilberedningstid

Søtpotet
Kokkelørens
yoghurtdressing
Kokkelørens
chipotlemajones
Persille

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Ønsker du en mer spicy epleslaw kan du
tilsette chili.

- Vi lager vår egen chipotlemajones fra tørket
og røkt chili. «Chipotle» betyr røkt chili og
kommer fra språket til de gamle aztekerne.
Navnet passer godt da den har en distinkt
røkt aroma.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Malbec, Cot, Prunelat – kjært barn har
mange navn (forskjellige navn på den
samme type druen forteller oss som regel
hvor i verden denne er blitt dyrket på). Ettersom vi er ute etter et vin med en moden
fruktpalett, skal vi se etter varianten av
denne druen som heter Malbec og vokser i
Argentina. Er man en øl-entusiast vil jeg anbefale en Skotsk Ale, et fruktig type øl med
mindre humlearomaer, men som smaksmessig er desto mer preget av maltet det inneholder. Dette gir fredag alle dager i uken!
Heia Chipotleburger!

Kokkelørens chipotleburger * Kjøttdeig fra Strøm Larsen, chipotlemajones og epleslaw
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/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, ildfastform eller
stekbrett, blandebolle og stekepanne.
Forvarm ovnen til 210oC med varmluftsfunksjon.
Kutt søtpotet i jevne båter.

4 - Bland gulrot, eple og yoghurtdressing i en
bolle. Smak til med salt og pepper.

7 - Sett burgerbrødene i ovnen og stek i ca. 1
minutt. Pass på – de kan bli fort brent!

2

- Ha søtpotet i en ildfast form eller på et
stekebrett. Ha over litt salt og stekeolje. Stek
i ovnen til søtpoteten har fått litt farge og
blitt mør. Dette tar ca. 25 minutter.

3 - Riv gulrot og eple på et rivjern. Finhakk

5

- Del kjøttdeigen i to like store klumper
(Liten familiekasse lager 2 store og 2 litt
mindre burgere, stor familiekasse lager 4
store burgere). Form disse med hendene
til du har en flat og rund kake som er litt
bredere enn burgerbrødet. Krydre med salt
og pepper.

6 - Varm opp en panne med stekeolje på

8

9 - Legg den underste delen av brødet på

- Til servering trenger du burgere,
burgerbrød, epleslaw, chipotlemajones,
finhakket persille, og søtpoteter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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persille. Del burgerbrød i to.

medium pluss varme. Stek burgeren i 3 - 4
minutter på hver side.

en tallerken. Ha på godt med epleslaw.
Legg på burgeren. Smør godt med
chipotlemajones på øverste del av brødet
og legg det over burgeren. Server
chipotlemajonesen og søtpotet ved siden
av og strø over litt persille.

Baked cod loin

Creamy Scorzonera and crushed potatoes with chives
Tore: “The delicious taste of chives fits well with the nutty Scorzonera”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Cod loin
Almond
Kokkeløren’s chive oil
Scorzonera
Shallots
Garlic
Røros cream
Time

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly variant; set aside
some potatoes without chives.

- Skorsonerrot også kalt svartrot er en
viltvoksende staude fra Sør-Europa. Røttene
er fingertykke og svarte utenpå og har
et melke-hvitt plantekjøtt. Svartroten/
skorsonneroten
ble
tidligere
kalt
«fattigmanns asparges», og kom til Norge
omkring 1650. Da ble den en populær
grønnsak i mange hager frem til 1900-tallet
hvor den forsvant mer og mer. På 1990-tallet
ble roten «gjenoppdaget» og er i dag en
populær grønnsak blant gourmetkokker,
spesielt i Frankrike.

Sommelieren Sara anbefaler
- Til dette ville jeg valgt meg en tørr, frisk
hvitvin på sauvignon blanc-druen. Den byr
på frisk smak av sitroner og lime, i tillegg
til grønne epler, urter og hint av asparges.
Et prakteksempel på hvordan mat og vin
med samme aroma- og smaksbilde finner
hverandre og blir venner.

Baked cod loin * Creamy Scorzonera and crushed potatoes with chives
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/

1

- You’ll need: 2 baking trays, cutting
board, knife, frying pan and mixing bowl

2 - Put the fish on a baking tray and season
with salt and freshly ground black pepper.

Preheat the oven to 190C with hot air
function. Cut the potato in half, turn them
in a little frying oil and season with salt and
freshly ground black pepper. Bake in the
oven for approx. 15 minutes until tender.

4

- Put the fish in the oven. It
should bake for 8 - 12 minutes
depending on the thickness of
the fillet.

8

5

- While the fish is in the oven,
place 2 tablespoons of frying
oil in a hot frying pan. Fry the
Scorzonera while stirring for 4 - 5
minutes until golden and cooked
through.

- See tips and tricks. Put the potatoes
in a bowl and stir in the chive oil. Save
approx. 1 tbsp of chive oil for later.

6

3

- Fine cut shallots and garlic. Rinse
the Scorzonera in lukewarm water until
the sand is washed away. Then peel the
Scorzonera and rinse in cold water. Cut
it in half lengthwise and then into evenly
sized pieces of approx. 1 centimeter.

- Put onions and garlic in the
pan and cook while stirring for
1 minute. Add cream, give it a
boil and set aside. Season with
salt and freshly ground black
pepper.

9

- For serving you need cod, scallops,
potato salad and chive oil.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7

- Crush potato lightly with a
fork.

10 - Place the potato salad nicely on one
side of the plate. Put the fish next to it. Have
creamy Scorzonera next to the fish and
finish with chive oil over the Scorzonera.

Salad with root vegetables
Mustard dressing, bacon and farm eggs
Tore: “A rustic and tasteful winter dish”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Dry salted bacon
from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
honey roasted
walnuts
Yellow beets
Kale
Time

Kokkeløren’s mustard
and tarragon dressing
Kokkeløren’s
Jerusalem artichoke
puree
Eggs from Ek Gård

Difficulty

Contains: Mustard, eggs, walnuts, sulfite and milk.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- The egg can also be poaching for those
who want a little cooking challenge:

- Gule beter er en nær slektning av rødbeter.
De har en sterk farge som også gjør annen
mat gul, og dermed egner de seg godt i
supper.

Sommelieren Sara anbefaler

Boil a saucepan with water and add a little
salt and 2 tablespoons of vinegar. Then pull
the kettle aside. Hatch one egg in a small
glass or cup so that it is easy to carefully
pour the whole egg into the pan. Make sure
the water is completely still and just below
the boiling point, then carefully place one
and one egg in. Leave the eggs in the warm
water for approx. 4 minutes until they start
to solidify. When the eggs are ready, they
can easily be removed with a hole spoon.

Den flotte fargen skyldes at den lilla fargen
i rødbeten er borte, og kun gulfargen gir
farge til roten. Også bladene på beten er
spiselige og meget gode.

- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette.
Østerrike har to spennende rødvinsdruer
du bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish.
Begge vil fungere strålende til dette.

Salad with root vegetables * Mustard dressing, bacon and farm eggs
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/

1

- You’ll need: cutting board, knife, two
baking trays, two saucepans, frying pan
and mixing bowl.

2 - Turn the beets in with some frying oil, salt

3 - Distribute bacon on a separate baking

and freshly ground black pepper. Put them
on a baking tray and bake in the oven for
20 - 25 minutes until tender.

tray with baking paper and bake in
the oven with the beetes for approx. 15
minutes to the bacon is crispy.

Preheat the oven to 190C with hot air
function. Wash and cut beets in even thin
boats.

4

- Have eggs in a
saucepan and fill with cold
water. Boil for 7 minutes.
Cool in running cold water
and peel.

5 - While the eggs are boiling,

6 - Put 2 tablespoons of frying oil

7 - While the kale is cooking,

divide the kale lengthwise
through the stem. Then cut into
rough pieces.

in a hot frying pan. Fry the kale
while stirring until it has collapsed
and has a little frying color at the
edges. This takes approx. 2 - 3
minutes. Season with salt.

have the Jerusalem artichoke
puree in a saucepan and heat
while stirring.

8 - Put beets and kale in a large bowl. Add
2/3 of the mustard dressing and mix well.
Cut the bacon into rough chunks.

9

- For serving, you will need bacon, beet
salad, eggs, walnuts, puree and the rest of
the mustard dressing.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Place the Jerusalem artichoke puree
at the center of the plate. Place the beets
and kale in a circle around. Scatter chunks
of bacon around. Sprinkle over walnuts.
Place the egg on top of the puree and finish
by dripping mustard dressing around.

Kokkeløren’s chipotle burger

Ground beef from Strøm Larsen, chipotle mayonnaise and apple slaw
Tore: “Chipotle mayonnaise brings a fantastic smoked richness to this burger”
Ingredients

- For the large family box; double the quantities
Burger buns from
Boulangerie M
Ground beef from
Strøm Larsen
Carrot
Apple

Time

Sweet potato
Kokkeløren’s
yogurt dressing
Kokkeløren’s
chipotle mayonnaise
Parsley

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- If you want a spicier apple slaw, you can
add chili.

- Vi lager vår egen chipotlemajones fra tørket
og røkt chili. «Chipotle» betyr røkt chili og
kommer fra språket til de gamle aztekerne.
Navnet passer godt da den har en distinkt
røkt aroma.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Malbec, Cot, Prunelat – kjært barn har
mange navn (forskjellige navn på den
samme type druen forteller oss som regel
hvor i verden denne er blitt dyrket på). Ettersom vi er ute etter et vin med en moden
fruktpalett, skal vi se etter varianten av
denne druen som heter Malbec og vokser i
Argentina. Er man en øl-entusiast vil jeg anbefale en Skotsk Ale, et fruktig type øl med
mindre humlearomaer, men som smaksmessig er desto mer preget av maltet det inneholder. Dette gir fredag alle dager i uken!
Heia Chipotleburger!

Kokkeløren’s chipotle burger * Ground beef from Strøm Larsen, chipotle mayonnaise and apple slaw
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/

1 - You’ll need: cutting board, knife, ovenproof

2 - Keep the sweet potato in ovenproof dish

dish or baking tray, mixing bowl and frying
pan.

or on a baking tray. Add a little salt and
frying oil. Bake in the oven until the sweet
potato has a little color and is tender. This
takes approx. 25 minutes.

Preheat the oven to 210C with hot air function.
Cut the sweet potato into even boats.

4 - Mix carrot, apple and yogurt dressing in a
bowl. Season with salt and pepper.

7 - Put the burger buns in the oven and bake
for approx. 1 minute. Be careful - they burn
quickly!

5

3

- Grate carrot and apple on a grater.
Finely chop parsley. Divide burger buns in
two.

- Divide the ground beef into two equal
chunks (Small family box makes 2 large and
2 slightly smaller patties, large family box
makes 4 large patties). Shape these with
your hands until you have a flat and round
cake that is slightly wider than the burger
bun. Season with salt and pepper.

6 - Heat a pan with frying oil to medium-

8

9

- For serving you need patties, burger
buns, apple slaw, chipotle mayonnaise,
finely chopped parsley, and sweet potatoes.
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plus heat. Fry the burger for 3 - 4 minutes
on each side.

- Place the bottom of the bun on a
plate. Add plenty of apple slaw. Place the
burger patty. Generously smear chipotle
mayonnaise on the top bun and place over
the patty. Serve the chipotle mayonnaise
and sweet potato on the side and sprinkle
with some parsley.

