
Lakseburrito 
Tortillalefse fra Como Mexico og lime- og korianderdressing

Tore: “Laks er som skapt for denne meksikanske retten!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Laksefilet 
Tortillalefser 
   fra Como Mexico
Kidney bønner 
Agurk

Kokkelørens 
   chipotle-mariande
Rødløk
Kokkelørens 
   lime- og korianderdressing

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For 1000 ganger bedre resultat, stek 
lefsene 10 sekunder på hver side i 
stekepannen, hilsen Tore!

Visste du at...
- Lefsene vi bruker er lokalproduserte. 
Como Mexico er et meksikansk bakeri 
med fokus på fersk tortilla/tacolefse 
basert på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla i forskjellige størrelser er 
meksikansk, så du får dem så autentiske 
som mulig. Da grunnlegger av Como 
Mexico, Lety Rodriguez, flyttet til Norge 
i 2012 hadde hun med seg kjevle og 
bestemors tortillaoppskrift i bagasjen. Hun 
startet raskt å lage sin egen tortilla, da det 
ikke var mulig å finne et ferskt alternativ i 
Norge. Denne ferske tortillaen falt raskt i 
smak hos oss på Kokkeløren.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

- Krydret laks med smak av røkt chipotle, 
noen ganger mistenker jeg at kjøkkenet 
liker å utfordre meg litt. Men fortvil 
ikke, det finnes et vinsvar også til denne 
kreative lakseretten!

Vi trenger mye frukt, mye fylde og 
litt lavere alkoholprosent. Dette er 
spanjolene og deres drue Viura veldig 
flinke til! Se etter en eiket hvitvin fra 
Rioja, Spania. Eikepreget i vinen blir et 
fint kompliment til Chipotlesmaken og 
med aromaene av gule epler og tropisk 
frukt blir dette midt i blinken!



4 - Ha agurkterninger og 1 ss 
av rødløkterningene i en bolle. 
Ha på 1 ss av limedressingen og 
bland godt sammen.

2 - Ha laksen i en blandebolle og tilsett 
1 ss chipotle-marinade og en klype salt. 
Bland godt sammen.

1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett 
av plastikk til laksen, kniv, stekepanne, 
stekebrett, aluminiumsfolie, sil og to 
blandeboller. 

Forvarm ovnen til 190oC med 
varmluftsfunksjon. Kutt laksen i jevnstore 
biter.

3 - Sil bønner, kutt agurk i terninger og 
finhakk løk.

7 - Mens lefser og laks er i 
ovnen, ha 2 ss stekeolje i en varm 
panne. Ha i bønner og resten av 
rødløken og stek under omrøring 
i ca. 3 - 4 minutter til løken blir 
blank.

8 - Ha på resten av chipotle-marinaden og 
stek videre i ca. 2 minutter.

6 - Legg laksebitene på et 
stekebrett og sett i ovnen sammen 
med lefsene. De trenger ca. 5 
minutter.

5 - Se tips og triks. Pakk lefsene 
i folie og varm i ovnen i ca. 5 
minutter.

9 - Til servering trenger du laks, 
agurksalat, lefser, bønnestuing og lime– 
og korianderdressing.

10 - Legg en lefse på en tallerken. Ha 
bønnestuingen på lefsa, legg laks oppå. 
Legg agurk på ene siden og avslutt med 
dressing over.

Lakseburrito  *  Tortillalefse fra Como Mexico og lime- og korianderdressing

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

Gul Thai Curry 
Landkylling, kokosmelk, grønnsaker og ris
Tore: “En eksotisk og smakfull rett fra Thailand med krydder som varmer”

Kyllingbryst fra  
   Gårdsand
Kokosmelk
Squash
Løk
Gul paprika

Limeblad
Currypaste
Ris
Gulrot
Koriander

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne retten mangler hverken farge, 
lukt eller smak. Til et slikt fyrverkeri av en 
matrett, trengs en superaromatisk vin som 
virkelig kan stå opp for seg selv ved siden av 
kruttsterk curry. 

Det er særlig tre druetyper som skiller seg ut 
som velegnede «krydder-viner», og litt 
avhengig av hvor sterk du liker maten din, 
bør du velge en hvitvin på én av dem: Pinot 
Gris, Torrontés eller Gewurztraminer. Alle 
tre druer gir aromatiske, spennende viner 
med en interessant krydret ettersmak, i 
stigende rekkefølge. Klassiske valg til Thai 
Curry. Et iskaldt, lett sødmefullt hveteøl vil 
også smake nydelig. 

Tips og triks 
- Currypasten er litt sterk, så til barn kan 
det være lurt å redusere mengden paste.

- Ønsker du en mer spicy rett kan du tilsette 
et par thai-chili i curryen. 

Visste du at...
- Kokosmelk er en søt, melkeaktig, hvit væske 
laget av kjøttet fra modne kokosnøtter. På 
tross av navnet er kokosmelk et melkefritt 
alternativ til våre kjente meieriprodukter.

- Betegnelsen kokosmelk kan også brukes om 
den vannaktige væsken inni nøtta. Denne 
væsken, når den er funnet i en ung kokosnøtt, 
kan mer nøyaktig kalles kokosvann eller 
kokosjuice. I Malaysia og Indonesia kalles 
kokosmelk santan, og i Filippinene kalles det 
gata.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

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



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

Sett på ovnen til 180 grader med varmlufts-
funksjon. Krydre kyllingen med salt og 
pepper på begge sider og sett til side.

4 - Varm opp en stekepanne på medium pluss 
varme med 2 ss stekeolje. Legg kyllingen 
med skinnsiden ned. Stek i et par minutter 
til skinnet er sprøtt, legg kyllingbrystet på et 
stekebrett og stek i ovnen i ca. 5 - 8 minutter 
til det er gjennomstekt.

7 - Kutt kyllingen på langs i midten. Del så 
hver av disse i biter. 

2 - 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, sett på lokk og la småkoke i 20 - 25 
minutter til vannet er absorbert.

5 - Mens kyllingen er i ovnen, stek paprika, 
squash, løk og gulrot i et par minutter i 
samme panne som kyllingen ble stekt i. Se 
tips og triks. Ha på currypasten og bland 
den inn i grønnsakene.

8 - Til servering trenger du curryen, kylling, 
ris og koriander.

9 - Ha ris i en dyp bolle, ha curry over. 
Dryss hakket koriander over det hele.

3 - Paprika, squash, løk og gulrot kuttes i 
terninger. Koriander grovhakkes.

6 - Tilsett kokosmelk, limeblader. Kok opp 
og la småkoke på medium varme i ca. 5 
minutter.

Gul Thai Curry  *  Landkylling, kokosmelk, grønnsaker og ris

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



Ramen
Sesammarinerte svinekjøttboller og Udon-nudler
Tore: “Jeg får ikke nok av ramen!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Økologisk svinekjøttdeig 
   fra Hov Gård
Brokkoli
Vårløk
Kyllingkraft 
   fra Gårdsand
Kombu (japansk tang)

Katsobushi (tørket 
   bonitofisk i flak)
Kokkelørens sesam-marinade
Udon-nudler
Kokkelørens misokraft

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For å benytte hele brokkolien: skrell 
brokkolistilken og kutt av den nederste 
centimeteren. Kutt den så i tynne strimler. 

- Ekstra topping som funker til denne retten 
er hvite ristede sesamfrø, chiliolje og bløtkokt 
egg.

Visste du at...
- Miso er en tradisjonell japansk 
smakstilsetning som brukes i forbindelse 
med flere typer tilberedningsmetoder både i 
det tradisjonelle og i det moderne japanske 
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de 
to grunningrediensene i misosuppe, som tar 
navnet sitt fra nettopp miso. Det er mange 
typer miso, men felles for dem alle er at 
hovedingrediensen er fermenterte soyabøn

Inneholder: Selleri, fisk, hvete, sesam og soya. 
Kan inneholde spor av melk
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Halvtørr hvitvin på riesling-druen eller 
«halvtørt» øl som f.eks. hveteøl. Den lette 
sødmen i dette skaper balanse og harmoni 
med ramensuppens spicy, asiatiske smaker. 
Nydelig match.



1 - Finn frem: to kjeler, blandebolle, 
skjærebrett, kniv, sil, stekepanne.

Sett på en kjele med vann til nudler.

I en annen kjele, kok opp 7 dl vann (stor 
familie-kasse tilsetter 14 dl. vann). Ha i 
kombu og katsobushien og la dette trekke 
rett under kokepunktet i ca. 10 minutter. 
Det er viktig at dette ikke koker. Denne 
kraften kalles katsuobushi dashi.

3 - Mens nudlene koker, ha svinekjøttdeigen 
i en bolle. Tilsett sesam-marinaden og bland 
dette godt sammen.

2 - Kok nudler i ca. 15 minutter i rikelig 
med vann til de er gjennomkokt. Sil nudlene 
og ha de tilbake i kjelen og rør inn 1 ss 
stekeolje. 

4 - Form kjøttdeigen til små 
boller.

5 - Sil Katsuobushi dashi-
kraften over i en bolle. Pass på 
å presse ut alt av væske og hell 
kraften tilbake i kjelen. Du kan 
kaste det som er igjen i silen. 
Tilsett kyllingkraft og misokraft 
i kjelen, gi dette et oppkok og 
sett til side. 

6 - Se tips og triks. Skjær av 
brokkolibuketter fra stilken. 
Kutt bukettene i tynne strimler. 
Finsnitt vårløken.

7 - Ha 1 ss stekeolje i en varm 
panne. Stek kjøttbollene på 
alle sider til de er brunet og 
gjennomstekt, ca. 4 - 5 minutter 
avhengig av størrelsen.

8 - Mens du steker kjøttboller, kok 
opp katsuobushi dashi-kraften og ha i 
brokkolibukettene. Kok i ca. 1 minutt.

9 - Til servering trenger du nudler, 
katsuobushi dashi-kraften med brokkoli, 
vårløk og kjøttboller.

10 - Ha nudler i en dyp skål. Øs på kraften, 
legg i brokkolibuketter, ha kjøttboller i og 
avslutt med vårløk på toppen.

Ramen  *  Sesammarinerte svinekjøttboller og Udon-nudler

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



Salmon burrito 
Como Mexico tortillas and lime and coriander dressing

Tore: “Salmon is meant for this Mexican dish!”

Salmon fillet
Tortillas
   from Como Mexico
Kidney beans
Cucumber

Kokkeløren’s
   Chipotle marinade
Red onions
Kokkeløren’s
   Lime and coriander dressing

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a thousand times better result, fry 
the tortillas 10 seconds on each side in  
a frying pan!

Visste du at...
- Lefsene vi bruker er lokalproduserte. 
Como Mexico er et meksikansk bakeri 
med fokus på fersk tortilla/tacolefse 
basert på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla i forskjellige størrelser er 
meksikansk, så du får dem så autentiske 
som mulig. Da grunnlegger av Como 
Mexico, Lety Rodriguez, flyttet til Norge 
i 2012 hadde hun med seg kjevle og 
bestemors tortillaoppskrift i bagasjen. Hun 
startet raskt å lage sin egen tortilla, da det 
ikke var mulig å finne et ferskt alternativ i 
Norge. Denne ferske tortillaen falt raskt i 
smak hos oss på Kokkeløren.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

- Krydret laks med smak av røkt chipotle, 
noen ganger mistenker jeg at kjøkkenet 
liker å utfordre meg litt. Men fortvil 
ikke, det finnes et vinsvar også til denne 
kreative lakseretten!

Vi trenger mye frukt, mye fylde og 
litt lavere alkoholprosent. Dette er 
spanjolene og deres drue Viura veldig 
flinke til! Se etter en eiket hvitvin fra 
Rioja, Spania. Eikepreget i vinen blir et 
fint kompliment til Chipotlesmaken og 
med aromaene av gule epler og tropisk 
frukt blir dette midt i blinken!

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



4 - Have cucumber cubes and 1 
tablespoon of the red onion cubes 
in a bowl. Add 1 tablespoon lime 
dressing and mix well.

2 - Put the salmon in a mixing bowl and 
add 1 tablespoon chipotle marinade and a 
pinch of salt. Mix well.

1 - You’ll need: cutting board, plastic 
cutting board for salmon, knife, frying pan, 
baking tray, aluminum foil, strainer and 
two mixing bowls.

Preheat the oven to 190C on hot 
air function. Cut the salmon into  
evenly sized pieces.

3 - Strain beans, cut cucumber into cubes 
and finely chop onions.

7 - While tortillas and salmon are 
in the oven, have 2 tablespoons 
of frying oil in a hot pan. Stir 
in beans and the rest of the red 
onion and cook while stirring for 
approx. 3 - 4 minutes until the 
onion is blank.

8 - Add the rest of the chipotle marinade 
and cook for approx. 2 minutes.

6 - Place the salmon pieces on 
a baking tray and place in the 
oven with the tortillas. They need 
approx. 5 minutes.

5 - See tips and tricks. Wrap the 
tortillas in foil and heat in the 
oven for approx. 5 minutes.

9 - For serving you need salmon, cucumber 
salad, tortillas, bean stew and lime  
and coriander dressing.

10 - Put a tortilla on a plate. Have the 
bean stew on tortilla, place salmon on 
top. Place cucumber on one side and finish  
with dressing over.

Salmon burrito  *  Como Mexico tortillas and lime and coriander dressing

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Yellow Thai Curry 
Farm chicken, coconut milk, vegetables and rice
Tore: “An exotic and tasty dish from Thailand with spices that warm you up”

Chicken breast from
   Gårdsand
Coconut milk
Squash
Onion
Yellow pepper

Lime Leaves
Curry paste
Rice
Carrot
Coriander

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Denne retten mangler hverken farge, 
lukt eller smak. Til et slikt fyrverkeri av en 
matrett, trengs en superaromatisk vin som 
virkelig kan stå opp for seg selv ved siden av 
kruttsterk curry. 

Det er særlig tre druetyper som skiller seg ut 
som velegnede «krydder-viner», og litt 
avhengig av hvor sterk du liker maten din, 
bør du velge en hvitvin på én av dem: Pinot 
Gris, Torrontés eller Gewurztraminer. Alle 
tre druer gir aromatiske, spennende viner 
med en interessant krydret ettersmak, i 
stigende rekkefølge. Klassiske valg til Thai 
Curry. Et iskaldt, lett sødmefullt hveteøl vil 
også smake nydelig. 

Tips and tricks 
- The curry paste is a bit spicy, so for 
the children you may want to reduce the 
amount of paste.

- If you want an even more spicy dish you 
can add a couple of Thai chilies to the 
curry.

Visste du at...
- Kokosmelk er en søt, melkeaktig, hvit væske 
laget av kjøttet fra modne kokosnøtter. På 
tross av navnet er kokosmelk et melkefritt 
alternativ til våre kjente meieriprodukter.

- Betegnelsen kokosmelk kan også brukes om 
den vannaktige væsken inni nøtta. Denne 
væsken, når den er funnet i en ung kokosnøtt, 
kan mer nøyaktig kalles kokosvann eller 
kokosjuice. I Malaysia og Indonesia kalles 
kokosmelk santan, og i Filippinene kalles det 
gata.

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

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



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

Set the oven to 180C with hot air function. 
Season the chicken with salt and pepper on 
both sides and set aside.

4 - Heat a frying pan to medium-plus 
heat with 2 tablespoons of frying oil. 
Lay the chicken face down. Cook for a 
few minutes until the skin is crispy, place 
the chicken breast on a baking tray and 
bake in the oven for approx. 5 - 8 minutes  
until cooked through.

7 - Cut the chicken lengthwise in the middle. 
Then divide each of these into pieces.

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

5 - While the chicken is in the oven, bake 
peppers, squash, onions and carrots 
for a few minutes in the same pan as the 
chicken. See tips and tricks. Add the curry  
paste and mix.

8 - For serving you need the curry, chicken, 
rice and coriander.

9 - Have rice in a deep bowl, curry over. 
Sprinkle chopped coriander all over.

3 - Peppers, squash, onions and carrot are 
cut into cubes. Coarsely chop coriander.

6 - Add coconut milk and lime leaves. Bring 
to a boil and simmer on medium heat for 
approx. 5 minutes.

Yellow Thai Curry  *  Farm chicken, coconut milk, vegetables and rice

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/



Ramen
Sesame marinated pork meatballs and Udon noodles
Tore: “I can't get enough ramen!”

Organic minced pork
   from Hov Gård
Broccoli
Spring onions
Chicken stock
   from Gårdsand
Kombu (Japanese seaweed)

Katsobushi 
   (dried bonito fish in flakes)
Kokkeløren’s 
   sesame marinade
Udon noodles
Kokkeløren’s miso stock

Time Difficulty

Tips and triks 
- To use the whole broccoli: peel the broccoli 
stem and chop off the bottom centimeter. 
Then cut the stem into thin strips.

- Extra toppings that works with this dish are 
white toasted sesame seeds, chili oil and a 
soft boiled egg.

Visste du at...
- Miso er en tradisjonell japansk 
smakstilsetning som brukes i forbindelse 
med flere typer tilberedningsmetoder både i 
det tradisjonelle og i det moderne japanske 
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de 
to grunningrediensene i misosuppe, som tar 
navnet sitt fra nettopp miso. Det er mange 
typer miso, men felles for dem alle er at 
hovedingrediensen er fermenterte soyabøn

Contains: Celery, fish, wheat, sesame and soy.
May contain traces of milk
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Halvtørr hvitvin på riesling-druen eller 
«halvtørt» øl som f.eks. hveteøl. Den lette 
sødmen i dette skaper balanse og harmoni 
med ramensuppens spicy, asiatiske smaker. 
Nydelig match.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



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

Put on a saucepan of water for the 
noodles. In another saucepan, boil 7 dl 
of water (large family box adds 14 dl of 
water). Put in the kombu and katsobushi 
and allow this to poach just below the 
boiling point for approx. 10 minutes. It is 
important that this does not boil. This stock is  
called katsuobushi dashi.

3 - While the noodles are cooking, have 
the minced pork in a bowl. Add the sesame 
marinade and mix well.

2 - Cook noodles for approx. 15 minutes 
in plenty of water until cooked through. 
Strain the noodles and put them back in 
the saucepan and stir in 1 tablespoon  
of frying oil.

4 - Shape the meat into  
small meatballs.

5 - Strain the Katsuobushi 
dashi stock into a bowl. Be sure 
to squeeze out all the liquid 
and pour the stock back into 
the saucepan. You can throw 
whatever is left in the strainer. 
Add chicken and miso stock to 
the saucepan, bring this to a 
boil and set aside.

6 - See tips and tricks. Cut 
off broccoli bouquets from the 
stem. Cut the bouquets into thin 
strips. Fine cut spring onion.

7 - Put 1 tablespoon of frying oil 
in a hot pan. Fry the meatballs 
on all sides until browned and 
cooked through, approx. 4 - 5 
minutes depending on size.

8 - While frying meatballs, cook 
up the katsuobushi dashi stock and 
add the broccoli bouquets. Cook for  
approx. 1 minute.

9 - For serving you need noodles, 
katsuobushi dashi with broccoli, spring 
onions and meatballs.

10 - Put noodles in a deep bowl. Spoon 
over the stock, add broccoli bouquets 
and meatballs, and finish with spring  
onions on top.

Ramen  *  Sesame marinated pork meatballs and Udon noodles

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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