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Tom yum suppe
Skalldyrkraft og torsk

Tore: “Nok en nydelig klassiker fra det thailandske kjøkken!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskefilet 
Skalldyrkraft fra 
   Gutta på havet
Galangal 
Sitrongress
Thai chili 
Kaffirlime blad

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant, ikke ha chili 
og nam prik pao i suppen.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - I denne retten hjelper kokosmelken til å 
balansere chilien, det gjør også restsødmen 
i riesling-vinen som jeg synes dere bør kjøpe 
hjem til dette måltidet. Viner med restsødme 
er så heftig fordi de framhever så mange 
nyanser i maten. 

Riesling gir veldig ofte også mineralske viner, 
og det liker vi selvfølgelig ekstra mye når 
Gutta fra Havets dundergode skalldykraft er 
med i bildet! Clare Valley i Australia gir viner 
med mye preg av lime og sitrus. Riesling fra 
Rheinhessen i Tyskland gir oss litt mer kropp 
og mineralitet - ryselig gode viner begge to! 
Bare å velge… eller ikke :-)

Visste du at...
- Galangarot kalles også ung ingefær, men 
smaken er annerledes og noe mildere. 
Galangarot er en rotvekst som kommer fra 
Sørøst-Asia. Den kalles også for Laos og 
brukes som smakstilsetning til asiatiske retter.

Inneholder: fisk, skalldyr, selleri, soya , melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Sjampingjong
Kokkelørens 
   Nam prik pao blanding
Løk
Kokosmelk
Lime 
Hvit ris 



1 -  Finn frem : Skjærebrett, plastskjærebrett 
til fisken, kniv, liten kjele, mellomstor kjele, 
blandebolle. 

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

6 - Ha i torsk og la trekke rett under 
kokepunktet i ca 4 minutter til den er ferdig. 
Når fisken er ferdig, tilsett saften av 0,5 lime, 
(Liten Familie og Stor Familie tilsetter saften 
av 1 lime).

2 - Kutt løk i terninger, kutt sopp og galangal 
i skiver, bank sitrongress med baksiden av en 
skje og del i to, finn frem limeblader, skjær av 
stilken på chilien og rull den mellom hendene 
til frøene faller ut. Kast frøene.

4 - Mens suppen småkoker, kutt torsk i store 
terninger. Ha fisken i en blandebolle, krydre 
med salt og vend godt sammen.

3 - Se tips og triks.Ha alle ingrediensene fra 
steg 2 i en kjele. Tilsett skalldyrkraften og 
5 dl vann. (Stor Familiekasse  tilsetter 10 dl 
vann). Kok opp og la småkoke i 10 minutter.

5 - Etter koking i 10 minutter, ha i kokosmelk 
og nam prik pao, rør godt sammen og kok 
opp.

Tom yum suppe  * Skalldyrkraft og torsk

7 - Til servering trenger du: tom yum suppe 
og ris.

8 - Øs opp suppe i en dyp skål, server 
risen ved siden. (sitrongress, limeblader og 
galangal skal ikke spises, de er kun der for 
å gi smak).

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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Kyllingsalat 
Quinoa og Kokkelørens basilikumdressing
Tore: “En kyllingsalat til å ønske våren velkommen med!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Utbeinet kyllinglår
   fra Stange 
Quinoa 
Egg 
Tomat
Grønne bønner

Kalamataoliven
Kokkelørens 
   basilikumdressing 
Rød perleløk
Hjertesalat 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten smaker nydelig som lunsj 
dagen etter. 

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra Andes-
fjellene og er særlig utbredt i Peru, inneholder 
nesten like mye protein som biff. Den formelig 
drypper av de sunne fettstoffene. Nærings-
stoffene og mineralene slåss om plassen. 
Dessuten er quinoaen glutenfri.

- Inkaindianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere 
enn alt gull og sølv. De første frøene skulle 
hvert år sås av inkaenes leder personlig, 
stikkes i hellig jord med en stav av gull.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Vi fortsetter på temaet VÅR og hils-(skål-)
er våren velkommen med noe som virkelig 
hører våren til; rosé! Oliven, kylling, egg 
og masse grønne smaker, her trenger vi noe 
som takler mange forskjellige smaksnyanser. 

En fløyelsmyk rosé med litt dypere farge, 
middels fyldig, litt snerp og rik på frukt vil 
gjøre dette til en skikkelig vårstemningsfest 
av smaker! Anbefaler en kikk mot Østerrike 
og druen Zweigelt (som med fordel også 
brukes sammen med andre druer når det 
lages rosévin). 



3 - Ha egg i en kjele og ha på kaldt vann. 
Kok egg i 7 minutter fra vannet koker opp. 
Når det er 2 minutter igjen av koketiden 
tilsetter du bønnene i den samme kjelen. 
Avkjøl deretter bønner og egg i rennende 
kaldt vann.

5 - Skrell og kutt egg i båter.

1 - Finn frem kniv, skjærebrett, skjærebrett 
av plast til kyllingen, salatbolle, to kjeler 
og en ildfast form.

Forvarm ovnen til 190oC med 
varmluftsfunksjon. Krydre kyllingen med 
salt og nykvernet sort pepper. Legg den i 
en ildfast form og bak i ca. 15 - 20 minutter 
til den er gjennomstekt.

4 - Mens eggene koker, kutt tomat i 
terninger, perleløk og oliven i tynne skiver. 
Plukk salat i blader og vask. Når bønnene 
er ferdigkokt og avkjølt kutt i biter.

8 - Til servering trenger du quinoasalat, 
kylling, egg, perleløk, oliven, salatblader 
og basilikumdressingen.

2 -  Mens kyllingen er i ovnen, ha quinoa-
frøene i kjelen. Fyll på med vann og rør 
rundt til de er godt skylt. La frøene synke 
til bunnen og hell forsiktig av vannet. Tilsett 
2 dl vann (liten familiekasse tilsetter totalt 
3 dl vann, stor familiekasse tilsetter totalt 4 
dl vann). Kok opp og la koke på lav varme 
under lokk i 15 minutter. 

7 - Kutt kyllingen i to på langs og deretter 
i tynne skiver. 

9 - Legg salatblader rundt kanten på en 
dyp tallerken. Ha quinoasalaten i midten. 
Dryss over oliven, grønne bønner og 
perleløk. Legg egg og biter av kylling 
rundt og avslutt med mer av dressingen 
oppå. 

6 - Ha quinoaen over i en blandebolle. 
Ha i tomat, grønne bønner, halvparten av 
rødløken og 2 toppede spiseskjeer med 
basilikumdressingen (stor familiekasse 
tilsetter totalt 4 toppede skjeer med 
dressing). Smak til med salt og nykvernet 
sort pepper og bland godt sammen.

Kyllingsalat  *  Quinoa og Kokkelørens basilikumdressing

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!
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Risonipasta
Oksekjake fra Strøm Larsen og Alpeost fra Elnesvågen
Tore: “Risoni kombinerer det beste fra risotto og det beste fra pasta”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Bresert oksekjake 
   fra Strøm Larsen
Risoni pasta
Alpeost 
   fra Elnesvågen

Sjalottløk
Kokkelørens 
   urtesmør
Spinat

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen!

Visste du at...
- Av hensyn til miljøet bør vi begrense 
hvor mye rødt kjøtt vi spiser, men vi bør 
også ha fokus på hvordan vi bruker de 
dyrene vi slakter. Ikke bare får vi mye mer 
interessant mat om vi bruker hele dyret, 
men det er da vi kan begynne å snakke om 
bærekraftig kjøttproduksjon. Her bruker vi 
oksekjake, et herlig marmorert kjøtt som er 
altfor lite brukt!

Inneholder: Melk, hvete og sulfitt.
Kan inneholde spor av soya. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Test noe nytt! Nerello Mascalese er 
navnet på enn av de druene som vært 
med på å løfte Sicilia til et av de mest 
respekterte vinområdene i verden. 
Nerello Mascalese viser seg frem gjennom 
sin mineralske karakter, samtidig som han 
byr på røde bær, krydder og en veldig 
fin syrestruktur, ofte plantet på 1000 moh. 
rundt omkring vulkanen Etna. Ikke for 
tungt til risonien - og veldig, veldig godt til 
braiserte oksekjaker!



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, 
to kjeler, litermål og sil. 

Sett på vann med en klype salt 
til koking av pasta.

4 - Mens pastaen koker, 
finkutt sjalottløk. Vask, tørk og 
grovhakk spinaten.

2 - Ha kjøtt og kraft i en kjele 
og gi et oppkok. Småkok i ca. 2 
minutter i mens du moser kjøttet 
lett med en gaffel til det løser 
seg opp. Sett til side.

5 - Når pastaen har kokt i 
8 minutter, ta av 1 dl med 
kokevann (liten familiekasse tar 
av 1,5 dl, stor familiekasse tar 
av 2 dl). Sil deretter pastaen.

6 - Ha sjalottløk, pasta og 
pastavannet over i kjelen med 
oksekjake. Kok dette på medium 
varme under omrøring i ca. 1 
minutt.

3 - Ha risonipasta i det kokende 
vannet. Rør rundt med en skje 
i ca. 30 sekunder til vannet 
begynner å koke igjen. Dette 
for å hindre at pastaen setter 
seg i bunnen av kjelen. Kok 
i 8 minutter. Rør med jevne 
mellomrom.

7 - Ha i urtesmør og osten og 
rør dette godt inn. Smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

8 - Rør inn halvparten av 
spinaten.

9 - Til servering trenger du risoniretten 
og resten av spinaten. 

10 - Ha risoni i en dyp tallerken, dryss 
over frisk spinat.

Risonipasta  *  Oksekjake fra Strøm Larsen og Alpeost fra Elnesvågen

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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Tom yum soup
Shellfish and cod

Tore: “Another lovely classic from the Thai cuisine!”

Cod fillet
Shellfish stock from
   Gutta på Havet
Galangal
Lemongrass
Thai chili
Kaffir lime leaves

Time Difficulty

Tips and tricks 
For a more child-friendly variety, skip the chili 
and Nam prik pao in the soup.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - I denne retten hjelper kokosmelken til å 
balansere chilien, det gjør også restsødmen 
i riesling-vinen som jeg synes dere bør kjøpe 
hjem til dette måltidet. Viner med restsødme 
er så heftig fordi de framhever så mange 
nyanser i maten. 

Riesling gir veldig ofte også mineralske viner, 
og det liker vi selvfølgelig ekstra mye når 
Gutta fra Havets dundergode skalldykraft er 
med i bildet! Clare Valley i Australia gir viner 
med mye preg av lime og sitrus. Riesling fra 
Rheinhessen i Tyskland gir oss litt mer kropp 
og mineralitet - ryselig gode viner begge to! 
Bare å velge… eller ikke :-)

Visste du at...
- Galangarot kalles også ung ingefær, men 
smaken er annerledes og noe mildere. 
Galangarot er en rotvekst som kommer fra 
Sørøst-Asia. Den kalles også for Laos og 
brukes som smakstilsetning til asiatiske retter.

Contains: fish, shellfish, celery, soy, milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Mushroom
Kokkeløren’s
   Nam prik pao mix
Onion
Coconut milk
Lime
White rice

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 -  You’ll need: Cutting board, plastic cutting 
board for the fish, knife, small saucepan, 
medium size saucepan, mixing bowl.

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

6 - Add the cod and poach just below the 
boiling point for about 4 minutes until done. 
When the fish is done, add the juice of 0.5 
lime, (Small Family and Large Family add the 
juice of 1 lime).

2 - Dice onions, cut mushrooms and galangal 
into slices, beat the lemongrass with the back 
of a spoon and divide in half, find the lime 
leaves, cut off the stem of the chili and roll 
it between the hands until the seeds fall out. 
Discard the seeds.

4 - While the soup simmers, cut the cod into 
large cubes. Put the fish in a mixing bowl, 
season with salt and mix.

3 - See tips and tricks. Add all the ingredients 
from step 2 to a saucepan. Add the shellfish 
stock and 5 dl water. (Large Family Box adds 
10 dl of water). Bring to boil and simmer for 
10 minutes.

5 - After boiling for 10 minutes, add coconut 
milk and Nam prik pao, stir well and bring 
to boil.

Tom yum soup  *  Shellfish and cod

7 - For serving you need: Tom yum soup and 
rice.

8 - Pour soup into a deep bowl, serve the 
rice next to it. (lemongrass, lime leaves and 
galangal should not be eaten, they are only 
there for seasoning).

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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Chicken salad 
Quinoa and Kokkeløren’s basil dressing
Tore: “A chicken salad to welcome the spring!”

Boneless chicken thighs
   from Stange
Quinoa
Egg
Tomato
Green beans

Kalamata Olives
Kokkeløren’s
   basil dressing
Red pearl onion
Heart salad

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This dish is a delicious lunch the day after.

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra Andes-
fjellene og er særlig utbredt i Peru, inneholder 
nesten like mye protein som biff. Den formelig 
drypper av de sunne fettstoffene. Nærings-
stoffene og mineralene slåss om plassen. 
Dessuten er quinoaen glutenfri.

- Inkaindianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere 
enn alt gull og sølv. De første frøene skulle 
hvert år sås av inkaenes leder personlig, 
stikkes i hellig jord med en stav av gull.

Contains: Eggs, mustard and sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Vi fortsetter på temaet VÅR og hils-(skål-)
er våren velkommen med noe som virkelig 
hører våren til; rosé! Oliven, kylling, egg 
og masse grønne smaker, her trenger vi noe 
som takler mange forskjellige smaksnyanser. 

En fløyelsmyk rosé med litt dypere farge, 
middels fyldig, litt snerp og rik på frukt vil 
gjøre dette til en skikkelig vårstemningsfest 
av smaker! Anbefaler en kikk mot Østerrike 
og druen Zweigelt (som med fordel også 
brukes sammen med andre druer når det 
lages rosévin). 

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



3 - Place eggs in cold water and set to 
boil. Boil eggs for 7 minutes from the water 
starts to boil. When 2 minutes remain of 
the cooking time, add the beans to the 
same saucepan. Then cool beans and eggs 
in running cold water.

5 - Peel and cut eggs in boats.

1 - You’ll need: knife, cutting board, plastic 
cutting board for the chicken, salad bowl, 
two saucepans and an ovenproof dish.

Preheat the oven to 190C with hot air 
function. Season the chicken with salt and 
freshly ground black pepper. Place it in an 
ovenproof dish and bake for approx. 15 - 
20 minutes until cooked through.

4 - While the eggs are boiling, dice the 
tomato, thinly slice the pearl onions and 
olives. Pick lettuce leaves and wash. When 
the beans are cooked and cooled cut into 
pieces. Dice the beans after they’re cooked 
and cooled.

8 - For serving you need quinoa salad, 
chicken, eggs, pearl onions, olives, lettuce 
leaves and basil dressing.

2 -  while the chicken is baking, put the 
quinoa seeds in the saucepan. Fill with 
water and stir until well rinsed. Let the seeds 
sink to the bottom and gently pour off the 
water. Add 2 dl of water (small family box 
adds a total of 3 dl of water, large family 
box adds a total of 4 dl of water). Boil and 
cook on low heat under lid for 15 minutes.

7 - Cut the chicken in half lengthwise and 
then into thin slices.

9 - Place lettuce leaves around the edge 
on a deep platter. Have the quinoa salad 
in the middle. Sprinkle with olives, green 
beans and pearl onions. Put eggs and 
chunks of chicken around and finish with 
more of the dressing on top.

6 - Pour the quinoa into a mixing bowl. 
Add tomato, green beans, half of the red 
onion and 2 topped tablespoons of basil 
dressing (large family box adds a total of 
4 topped spoons of dressing). Season with 
salt and freshly ground black pepper and 
mix well.

Chicken salad  *  Quinoa and Kokkeløren’s basil dressing

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/



Risoni pasta
Beef cheeks from Strøm Larsen and Alpeost from Elnesvågen
Tore: “Risoni combines the best of risotto and the best of pasta”

Braised beef cheeks
   from Strøm Larsen
Risoni pasta
Alpeost cheese
   from Elnesvågen

Shallots
Kokkeløren’s
   herbal butter
Spinach

Time Difficulty

Tips and tricks 
- None this time!

Visste du at...
- Av hensyn til miljøet bør vi begrense hvor 
mye rødt kjøtt vi spiser, men vi bør også ha 
fokus på hvordan vi bruker de dyrene vi 
slakter. Ikke bare får vi mye mer interessant 
mat om vi bruker hele dyret, men det er da 
vi kan begynne å snakke om bærekraftig 
kjøttproduksjon. Her bruker vi oksekjake, 
a wonderfully marbled meat that is too 
seldomly used!

Contains: Milk, wheat and sulphite.
May contain traces of soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Test noe nytt! Nerello Mascalese er 
navnet på en av de druene som vært 
med på å løfte Sicilia til et av de mest 
respekterte vinområdene i verden. 
Nerello Mascalese viser seg frem gjennom 
sin mineralske karakter, samtidig som han 
byr på røde bær, krydder og en veldig 
fin syrestruktur, ofte plantet på 1000 moh. 
rundt omkring vulkanen Etna. Ikke for 
tungt til risonien - og veldig, veldig godt til 
braiserte oksekjaker!

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, 
knife, two saucepans, measuring 
cup and strainer.

Set water to boil with a pinch of 
salt for the pasta.

4 - While the pasta is cooking, 
finely chop shallots. Wash, dry 
and chop the spinach.

2 - Put meat and stock in a 
saucepan and give a boil. 
Simmer ca 2 minutes while you 
gently pull the meat  with a fork. 
Set aside.

5 - When the pasta has cooked 
for 8 minutes, set aside 1 dl of 
the boiling water (small family 
box takes off 1.5 dl, large family 
box takes 2 dl). Then strain the 
pasta.

6 - Add shallots, pasta and 
pasta water into the pot of beef. 
Cook this on medium heat while 
stirring for approx. 1 minute.

3 - Have risoni pasta in the 
boiling water. Stir with a spoon 
for approx. 30 seconds until the 
water starts to boil again. This is 
to prevent the pasta from settling 
at the bottom of the pan. Cook 
for 8 minutes. Stir regularly.

7 - Add the herbal butter and 
cheese and mix well. Season 
with salt and freshly ground 
black pepper.

8 - Mix in half of the spinach.

9 - For serving you need the risoni dish 
and the rest of the spinach.

10 - Put the risoni in a deep dish, sprinkle 
with fresh spinach.

Risoni pasta  *  Beef cheeks from Strøm Larsen and Alpeost from Elnesvågen

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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