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Pannestekt torskeloin
Appelsinsalat og glasert risoni pasta

Tore: “Fennikel, appelsin og honning er en klassisk smakskombinasjon 
som er suveren til fisk”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskeloin fra Lerøy
Kyllingkraft fra Gårdsand
Fennikel
Risoni pasta
Appelsin

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en enklere variant, bak fisken i ovnen på 
180 grader varmluftfunksjon i 8-10 minutter.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Jeg handler hjem en vin fra Campania, 
provinsen heter Avellino. Her brukes den 
lagringsdyktige hvitvinsdruen Fiano til å 
lage fyldige, fruktige viner med toner av 
blomster, hasselnøtt, krydder og honning. 
Det sies at Fiano var den druen som ble 
brukt for å lage en av romerrikets mest 
ettertraktede viner, Apianum. Druer fra en 
storhetstid til et storartet måltid!

Visste du at...
- Orzo, også kjent som risoni, er en form 
for pasta, formet som et stort riskorn. Ordet 
pasta kommer fra latinsk språk som betyr 
deig. På italiensk brukes også ordet om små 
kaker.

Selv om mange forbinder pasta med Italia 
så har den røtter til den arabiske matkulturen 
før den spredde seg til Hellas (Makaronia) 
og deretter til Italia.

Inneholder: fisk, selleri, hvete , melk, mandler, sulfitt, sennep.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, soya og egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Rørossmør
Kokkelørens honningvinagrette
Kokkelørens honningristede  
   mandler



1 -  Finn frem : Skjærebrett, kniv, sil, 
blandebolle, 2 kjeler, stekepanne, 
mandolin, plastskjærebrett.

Sett på vann med en klype salt til koking 
av pasta. Skjær av topp og bunn på 
appelsinen. Skjær av skallet og pass 
på at det ikke er rester av det hvite 
skallet igjen på appelsinen. Skjær ut 
appelsinbåtene. Gjør dette over en skål 
slik at appelsinsaften blir tatt vare på. Klem 
ut saften av appelsinskrotten etter du har 
skåret ut båtene.

5 - Varm en stekepanne til medium pluss 
varme. Ha i 2 ss stekeolje. Stek fisken i ca 4 
minutter på hver side til den er gjennomstekt.

2 - Ha kyllingkraft i en vid kjele. Sil alt 
av appelsinsaft over i kjelen. Kok opp og 
kok dette på høy varme i 5 minutter (Stor 
familiekasse koker i 10 minutter). Bruk 
stoppeklokke til dette. Pass på at det ikke 
koker over. Sett kjelen til side når det er 
ferdig kokt.

4 - Mens pastaen koker, kutt torskeloins  i 
2 like deler. Krydre med salt. Kutt fennikel i 
tynne skiver med mandolin eller kniv.

3 - Mens kyllingkraften koker, ha risoni 
pasta i det kokende vannet. Rør rundt til 
det begynner å koke opp igjen for å unngå 
at det setter seg i bunn. Kok i  8 minutter til 
den er ferdigkokt.

7 - Når pastaen er ferdig kokt, sil av 
vannet. Ha pastaen i kjelen med innkokt 
kyllingkraft. Tilsett smør i kjelen og rør alt 
godt sammen. Smak til med salt og sett til 
side med lokk.

Pannestekt torskeloin  *  Appelsinsalat og glasert risoni pasta

6 - Mens fisken er i stekepannen, ha 
fennikel, appelsinbåter og honning-
vinaigretten i en blandebolle. Vend 
dette godt sammen og smak til med salt 
og nykvernet sort pepper.

8 - Til servering trenger du fennikel- og 
appelsinsalat, risoni, mandler og torsk.

9 - Ha risoni på tallerken, legg torsken 
inntil, legg salaten ved siden og ha 
mandler oppå salaten.

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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Spansk frittata 
Bakt paprika, Skogshorn fra himmelspannet og salat

Tore: “Bakt paprika sammen med hvitmuggost er en kjempekombo!”

4 stk gårdsegg fra Ek gård
   6 stk. egg til liten familiekasse
   8 stk. egg til stor familiekasse
Skogshorn fra 
   Himmelspannet ysteri
Bakt paprika

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Om du har “stor familie kasse” bør denne 
lages i to omganger eller i to stekepanner.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Riesling, riesling, riesling! Denne hvitvins-
druen er en kameleon og kommer i mange 
utgaver: hvitvinene varierer fra knusktørre 
til dessertsøte. Denne retten vil smake 
supert med riesling ved sin side, men 
krever ulik sødmegrad på vinen. 

Jeg har gått for en tørr (men ikke knusktørr) 
variant. Gjerne en med rik og moden 
fruktighet. Rheingau i Tyskland har mye 
bra, det samme har USA og Australia.

Visste du at...
- Skogshorn Økologisk er en hvitmuggost 
laget av kumelk, tilsatt økologisk svart 
pepper. Osten har en frisk karakter og 
myk konsistens. Den milde pepperen gir et 
aromatisk særpreg

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Rødløk
Salat
Potet
Fløte-melk fra Røros
   med dijonsennep

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, blandebolle, 
stekepanne(r).

Forvarm ovnen til 180oC med varmluft. Kutt 
løk, paprika og potet i jevnstore terninger. 
Kutt ost i skiver. Spar på oljen som er i 
boksen sammen med paprikaen.

3 - Se tips og triks. Varm en stekepanne 
til medium pluss varme. Ha i 2 ss stekeolje. 
Stek potet under omrøring i 3 - 4 minutter 
til de er blitt gylne og møre. Sjekk at 
potetene er møre med en spiss kniv eller 
ta en smak før du går videre til neste steg.

2 - Rør eggene og fløte-melken godt 
sammen. Krydre med salt og nykvernet 
sort pepper.

4 - Ha i løk og paprika, stek videre under 
omrøring i ca. 3 minutter. Krydre med salt 
og nykvernet sort pepper.

7 - Bland inn paprikaoljen i salaten. 9 - Legg et stykke frittata på tallerken, ha 
salat ved siden av.

8 - Til servering trenger du frittata og salat.

5 - Ha på eggeblandingen. La dette steke i 
ca. 3 minutter til det begynner å stivne. Løft 
litt i kantene med en stekespade og hell 
den flytende eggemassen ned langs kanten 
ved å vippe på stekepannen.

6 - Sett pannen i ovnen i 6 - 10 minutter. 
Når egget er stivnet, ta pannen ut av 
ovnen, fordel osten jevnt utover og stek 
ytterligere ett minutt. NB! Ha grytekluten 
liggende på håndtaket hele tiden slik at du 
unngår å brenne deg.

Spansk frittata  *  Bakt paprika, Skogshorn fra Himmelspannet og salat

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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Torikatsu kylling
Tonkatsu-saus og sesamsyltet kål

Tore: “For en som elsker crispy mat og japanske smaker 
er dette en drømmerett.”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Utbeinet lår fra Stange
1 stk. egg fra Ek gård
   2 stk egg til liten- og 
   stor familiekasse
Kokkelørens Ingefærmajones
Kokkelørens Tonkatsusaus

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Sjekk at oljen er varm nok ved å senke en 
liten bit av den panerte kyllingen i. Hvis den 
bruser så er den varm nok.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Her vil en sør-afrikansk Chenin Blanc, eller 
‘Steen’ som er det lokale kallenavnet, gjøre 
jobben! Druens opprinnelse er Frankrike 
og det eksiterer i dag mange teorier om 
hvordan denne monsieur kom seg hele 
veien til Sør-Afrika. 

Det er ingen tvil om at druens reise ikke 
var forgjeves, ettersom Chenin Blanc i dag 
er den mest beplantede druen i landet. 
Typisk for vinene fra anbefalt område, 
Swartzland, er solmodne noter av tropisk 
frukt, citrus og blomster. Bruk av fat er 
relativt vanlig og bidrar til en litt fyldigere 
kropp, noe vi vil sette pris på i lag med 
dette lekre måltidet.

Visste du at...
- Torikatsu kylling er den japanske 
betegnelsen på sprøstekt kylling, ofte med 
pankomel slik som i denne oppskriften. 
Retten serveres vanligvis med tonkatsu-saus 
slik som vi gjør her. 

Inneholder: skalldyr, fisk, bløtdyr, soya, hvete, selleri, egg, sennep, sulfitt, sesam
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Kokkelørens Sesamsyltelake 
Spisskål
Vårløk
Jasmin ris
Pankomel
Hvetemel



1 -  Finn frem: kniv, skjærebrett, kjele, 2 
dype boller, flat tallerken, skjærebrett av 
plastikk, blandebolle, stekepanne.

Skyll risen i kaldt vann, ha på dobbel 
mengde vann som ris og en klype salt. Kok 
opp, og la småkoke under lokk i ca. 20 
min.

6 - Ha kål og den hvite delen av vårløken 
i en blandebolle. Ha på sesamsyltelake og 
vend godt sammen.

2 - Legg kylling flatt ut på plastskjærebrettet. 
Hvis den har ujevn tykkelse skjær halvveis 
inn i fileten der den er tykk og brett ut slik 
at alt blir en jevn tynn filet på ca 1 cm 
tykkelse.

4 - Vend kylling først i mel. Vend den så i 
egg slik at den er helt dekket på alle kanter. 
Legg deretter kyllingen over i pankomel. 
Trykk pankomelet godt inn på begge sider 
av kyllingen slik at den er godt dekket. 

3 - Ha egg i en dyp skål (liten- og stor 
familiekasse pisker 2 stk. egg) og visp det 
godt sammen. Ha hvetemel i den andre 
dype skålen. Legg pankomelet på den flate 
tallerken.

5 - Finsnitt kål. Finsnitt vårløk, separer den 
lyse og den mørke delen.

Torikatsu kylling  *  Tonkatsu-saus og sesamsyltet kål.

7 - Ha 1,5 dl rapsolje i stekepannen.  Varm 
den opp til medium pluss varme under 
konstant oppsyn. Se: tips og triks. Legg 
kyllingen forsiktig ned i oljen så det ikke 
spruter. Stek kyllingen i ca. 3 minutter på 
hver side. Press litt på den slik at hele flaten 
blir stekt. Sjekk at den er helt gjennomstekt.

8 - Legg kyllingen over på tørkepapir og 
gi den et dryss med havsalt.

9 - Kutt kyllingen i fingertykke strimler.

10 - Til servering trenger du kylling, ris, den 
grønne delen av vårløken, ingefærmajones, 
tonkatsusaus og sesamsyltet kål.

11 - Legg ris på tallerken. Legg kylling 
oppå, dryss over vårløk og litt av 
tonkatsusaus og ingefærmajones. Server 
sesamkål og resten av sausene ved siden.

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 cod loin
Orange salad and glazed risoni pasta

Tore: “Fennel, orange and honey is a classic flavor combination that is 
superb for fish”

Cod loin from Lerøy
Chicken stock from Gårdsand
Fennel
Risoni pasta
Orange

Time Difficulty

Tips and tricks 
For a simpler variation, bake the fish in 
the oven at 180 degrees on hot air for  
8 - 10 minutes.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Jeg handler hjem en vin fra Campania, 
provinsen heter Avellino. Her brukes den 
lagringsdyktige hvitvinsdruen Fiano til å 
lage fyldige, fruktige viner med toner av 
blomster, hasselnøtt, krydder og honning. 
Det sies at Fiano var den druen som ble 
brukt for å lage en av romerrikets mest 
ettertraktede viner, Apianum. Druer fra en 
storhetstid til et storartet måltid!

Visste du at...
- Orzo, også kjent som risoni, er en form 
for pasta, formet som et stort riskorn. Ordet 
pasta kommer fra latinsk språk som betyr 
deig. På italiensk brukes også ordet om små 
kaker.

Selv om mange forbinder pasta med Italia 
så har den røtter til den arabiske matkulturen 
før den spredde seg til Hellas (Makaronia) 
og deretter til Italia.

Contains: fish, celery, wheat, milk, almonds, sulfite, mustard.
May contain traces of peanuts and other nuts, soy and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Røros butter
Kokkerløren’s honey vinaigrette
Kokkerløren’s honey roasted almonds

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 -  You’ll need: Cutting board, knife, 
strainer, mixing bowl, 2 saucepans, frying 
pan, mandolin, plastic cutting board.

Set water to boil with a pinch of salt for 
the pasta. Cut off the top and bottom of 
the orange. Cut off the peel and make 
sure there is no residual white peel left on 
the orange. Cut out the orange boats. Do 
this over a bowl so that the orange juice 
is preserved. Squeeze out the juice of the 
orange carcass after cutting out the boats.

5 - Heat a frying pan to medium-plus 
heat. Add 2 tablespoons of frying oil. Fry 
the fish for about 4 minutes on each side  
until cooked through.

2 - Have chicken stock in a wide saucepan. 
Strain all the orange juice into the pan. Bring 
to boil and cook on high heat for 5 minutes 
(Large family box cooks for 10 minutes). Use 
a stopwatch for this. Make sure it does not 
boil over. Set the saucepan aside when done.

4 - While the pasta is cooking, cut the 
cod loins into 2 equal parts. Season 
with salt. Cut fennel into thin slices with  
mandolin or knife.

3 - While the chicken is boiling, put the 
risoni pasta in the boiling water. Stir until 
it starts to boil again to prevent it from 
settling to the bottom. Cook for 8 minutes 
until cooked through.

7 - When the pasta is cooked, strain the 
water. Put the pasta in the saucepan with 
the reduced chicken stock. Add butter to 
the saucepan and stir well. Season with salt 
and set aside with lid.

Pan-fried cod loin  *  Orange salad and glazed risoni pasta

6 - While the fish is in the pan, have 
the fennel, orange boats and the honey-
vinaigrette in a mixing bowl. Mix well 
together and taste with salt and freshly 
ground black pepper.

8 - For serving you will need fennel and 
orange salad, risoni, almonds and cod.

9 - Put the risoni on the plate, add the 
cod, place the salad next to it and have 
almonds on top of the salad.

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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Spanish frittata
Baked bell pepper, Skogshorn from Himmelspranget and salad

Tore: “Baked pepper with white mold cheese is a great combo!”

Farm eggs from Ek Gård
Skogshorn from
   Himmelspranget
Baked bell pepper
Red onions

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you have the “Large family box”, you 
should make the dish in two batches or in 
two frying pans.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Riesling, riesling, riesling! Denne hvitvins-
druen er en kameleon og kommer i mange 
utgaver: hvitvinene varierer fra knusktørre 
til dessertsøte. Denne retten vil smake 
supert med riesling ved sin side, men 
krever ulik sødmegrad på vinen. 

Jeg har gått for en tørr (men ikke knusktørr) 
variant. Gjerne en med rik og moden 
fruktighet. Rheingau i Tyskland har mye 
bra, det samme har USA og Australia.

Visste du at...
- Skogshorn Økologisk er en hvitmuggost 
laget av kumelk, tilsatt økologisk svart 
pepper. Osten har en frisk karakter og 
myk konsistens. Den milde pepperen gir et 
aromatisk særpreg

Salad
Potato
Creamed milk from 
Røros
   with dijon mustard

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

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, mixing 
bowl, frying pan(s).

Preheat the oven to 180oC on hot air. Cut 
onion, bell pepper and potato into even 
cubes. Cut cheese into slices. Keep the oil 
in the box with the peppers.

3 - See tips and tricks. Heat a frying pan 
to medium-plus heat. Add 2 tablespoons of 
frying oil. Fry potato while stirring for 3 - 
4 minutes until golden and tender. Check 
that the potatoes are tender with a pointed 
knife, or taste before proceeding to  
the next step.

2 - Mix the eggs and creamed milk. 
Season with salt and freshly ground black 
pepper.

4 - Add the onion and bell peppers, cook 
while stirring for approx. 3 minutes. Season 
with salt and freshly ground black pepper.

7 - Mix the bell pepper oil into the salad. 9 - Place a piece of frittata on the plate, 
the salad next to it.

8 - For serving you need frittata and salad.

5 - Add the egg mixture. Let this cook for 
approx. 3 minutes until it starts to set. Lift 
the edges slightly with a spatula and pour 
the still-liquid egg mass down the edges by 
tilting the frying pan.

6 - Put the pan in the oven for 6 - 10 
minutes. When the eggs have set, remove 
the pan from the oven, evenly distribute 
the cheese and cook for a further minute. 
NB! Keep a towel on the panhandle at all 
times to avoid burning yourself.

Spanish frittata  *  Baked bell pepper, Skogshorn from Himmelspranget and salad

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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Torikatsu Chicken
Tonkatsu sauce and sesame pickled cabbage.

Tore: “If you love crispy food and Japanese flavors, this is 
a dream dish.”

Boneless chicken thighs
   from Stange
1 egg from Ek farm
   2 eggs for Small and
   Large family box
Kokkeløren’s ginger mayonnaise
Kokkeløren’s Tonkatsus Sauce

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Check that the oil is hot enough by lowering 
a small piece of the breaded chicken in. If it 
simmers, it is hot enough.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Her vil en sør-afrikansk Chenin Blanc, eller 
‘Steen’ som er det lokale kallenavnet, gjøre 
jobben! Druens opprinnelse er Frankrike 
og det eksiterer i dag mange teorier om 
hvordan denne monsieur kom seg hele 
veien til Sør-Afrika. 

Det er ingen tvil om at druens reise ikke 
var forgjeves, ettersom Chenin Blanc i dag 
er den mest beplantede druen i landet. 
Typisk for vinene fra anbefalt område, 
Swartzland, er solmodne noter av tropisk 
frukt, citrus og blomster. Bruk av fat er 
relativt vanlig og bidrar til en litt fyldigere 
kropp, noe vi vil sette pris på i lag med 
dette lekre måltidet.

Visste du at...
- Torikatsu kylling er den japanske 
betegnelsen på sprøstekt kylling, ofte med 
pankomel slik som i denne oppskriften. 
Retten serveres vanligvis med tonkatsu-saus 
slik som vi gjør her. 

Contains: shellfish, fish, molluscs, soy, wheat, celery, eggs, mustard, sulfite, sesame
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Kokkeløren’s 
   Sesame pickled cabbage
Spring onions
Jasmine rice
Panko flour
Flour

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 -  You’ll need: knife, cutting board, 
saucepan, 2 deep bowls, flat plate, plastic 
cutting board, mixing bowl, frying pan.

Rinse the rice in cold water, double the 
amount of water as rice and add a pinch 
of salt. Bring to a boil and simmer under lid 
for approx. 20 min.

6 - Have cabbage and the white portion 
of spring onion in a mixing bowl. Add 
sesame pickle brine and mix well.

2 - Place chicken flat out on plastic cutting 
board. If the thickness is uneven, cut 
halfway into the fillet where it is thick and 
fold out so that everything becomes an 
even thin fillet of about 1 cm thick.

4 - First, turn chicken in the flour. Then 
turn it in the eggs so that it is completely 
covered on all sides. Then place the 
chicken in the panko flour. Press the panko 
flour firmly into all sides of the chicken so 
that it is well covered.

3 - Put eggs in a deep bowl (small and 
large family box whisks 2 eggs) and whisk 
well together. Put wheat flour in the other 
deep bowl. Place the panko flour on  
the flat plate.

5 - Finely cut cabbage. Finely cut 
spring onions and separate the light  
and dark parts.

Torikatsu Chicken  *  Tonkatsu sauce and sesame pickled cabbage

7 - Add 1.5 dl rapeseed oil to the frying 
pan. Heat it to medium-plus heat under 
constant supervision. See tips and tricks. 
Carefully place the chicken into the oil 
so it does not splash. Fry the chicken for 
approx. 3 minutes on each side. Press on 
it a little so that the whole surface is fried. 
Make sure it is fully cooked.

8 - Place the chicken on a towel and give 
it a sprinkle of sea salt.

9 - Cut the chicken into finger-thick strips.

10 - For serving you need chicken, rice, 
the green portion of spring onion, ginger 
mayonnaise, tonkatsu sauce and sesame 
pickled cabbage.

11 - Put rice on the plate. Add chicken on 
top, sprinkle with spring onions and a bit 
of tonkatsu sauce and ginger mayonnaise. 
Serve sesame cabbage and the rest of the 
sauces on the side.

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/


	N-web-Hvit-fisk-Risoni
	N-web-Spansk-Frittata
	N-web-Torikatsu-Kylling
	E-web-Hvit-fisk-Risoni
	E-web-Spansk-Frittata
	E-web-Torikatsu-Kylling

