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Pannestekt torskeloin 
Sitronglasert hvit asparges og sprø spekeskinke

Tore: “Hvit asparges i sesong er et av vårens store høydepunkter!”

Torskeloin
Hvit asparges
Rørossmør
Sitron
Fløte

Velhengt Tronfjell spekeskinke
1 stk egg fra Galåvolden gård
   2 stk egg til stor familiekasse

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Bruk stoppeklokke på mobilen eller 
komfyren når du reduserer fløten.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
-  Hvit, mineralsk asparges har et vidunderlig 
aromabilde som passer som hånd i hanske 
med en stram, tørr og tysk Riesling. Gjerne 
fra Nahe eller Rheingau som lager Riesling 
som spiller på de samme strengene når det 
kommer til mineralpreg.

Visste du at...
- Den hvite aspargesen skiller seg fra den 
grønne ved at den gror under jorda, og 
derfor mangler farge. Den har en noe 
rikere og søtere smak enn den grønne, og 
et tykt skall som må skrelles før bruk. Hvit 
asparges er en fantastisk delikatesse.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Inneholder: Fisk, egg og melk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



1 - Finn frem: skjærebrett, 
kniv, aspargesskreller, 2 kjeler, 
stekepanne, stekebrett.

Forvarm ovnen til 180oC med 
varmluftfunksjon.  Ta ut smøret, 
kutt det i terninger og la det stå 
ute til temperering. Eggeplomme 
skilles fra eggehviten. Du kan kaste 
eggehviten.

3 - Legg skinken på et stekebrett 
med bakepapir og stek i ovnen i 
ca. 7 minutter til den er sprø. 

Kutt av de 3 nederste centimeterene 
av aspargesen og skrell hele 
lengden fra topp til bunn med lett 
hånd. Del dem i to på langs.

2 - Krydre fisken på begge sider 
med salt og sett til side.

4 - Ha 2 dl vann, 15 g sukker 
(tilsvarer ca. 1 ss), 1 g salt (tilsvarer 
ca. en halv ts), 10 g smør (1 toppet 
teskje) og saften av ca. 1/3 sitron 
i en kjele (Stor familiekasse dobler 
mengdene av vann, salt og sukker 
og tilsetter saften av en halv sitron). 

Gi dette et raskt oppkok for at 
sukker og salt skal løse seg opp. 

5- Ha aspargesen i smørvannet 
og småkok i 9 - 10 minutter med 
snittsiden ned. Øs smørvannet over 
aspargesen med en skje med jevne 
mellomrom. Når den er ferdig 
kokt, ta kjelen av platen.

7 - Pisk inn smøret i den varme 
fløten. Ta 3 - 4 terninger av 
gangen. Ha i nye terninger med 
smør etter hvert som det blir  
pisket inn.

10 - Til servering trenger du asparges, 
torsk, sausen, resten av sitronen i båter og 
sprø spekeskinke.

8 -  Når alt smøret er vispet inn, 
sett kjelen på platen igjen og 
varm opp under omrøring til du 
ser den første boblen begynner 
å stige opp.  Ta av varmen igjen 
og pisk inn eggeplomme under 
kraftig omrøring i ca. 30 sekunder 
til sausen tykner. Tilsett 1 spiseskje 
sitronsaft og sett til side med lokk 
(har du stor familiekasse tilsetter du 
2 ss sitronsaft). 

11 - Ha asparges på tallerken, legg torsk 
oppå. Øs hollandaise over, avslutt med å 
drysse sprø spekeskinke over.

9 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek fisken i ca. 4 minutter på hver side til 
den er gyllen og gjennomstekt.

6 -  Se tips og triks. Mens 
aspargesen koker, ha fløte i en 
liten kjele og la det fosskoke på 
høy varme mens du visper i 1 
minutt. Ta det så av varmen.

Pannestekt torskeloin  *  Sitronglasert hvit asparges og sprø spekeskinke

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



Pasta med oksekjakeragu
Vellagret Holtefjellost fra Eiker gårdsysteri

Langtidsbakt oksekjake
   fra Strøm Larsen
Lagret Holtefjellost 
   fra Eiker gårdsysteri
Tagliatelle pasta
Løk

Kokkelørens tomatsaus
Persille
Gulrot
   Obs! Det er gulrøtter i 2 retter, 
   bruk halvparten til hver

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Visste du at...
- Ragu er en italiensk spesialitet og kommer 
i mange variasjoner. Fellestrekkene er at 
ragu som oftest serveres med pasta og er 
kjøttbasert. Det var italieneren Alberto 
Alvisi som fant opp retten på 1800-tallet. 
Den mest typiske raguen er bolognesesaus, 
og ragu er mest vanlig i Nord-Italia.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Dette dufter Italia, og det ville nesten være 
en fornærmelse å ha noe annet i glasset. 

Rødvin på Barbera-druen må være så 
godt som skapt for denne retten. Barbera 
representerer rimelige hverdagsviner som 
byr på sjenerøs fruktighet og friskhet, i 
tillegg til veldig lite tannin (bitterhet). 

Dette ser ut til å være noe av det dagens 
nordmann liker aller best, skal vi tro tall fra 
Vinmonopolet. Og det er det god grunn 
til; Barbera slår alltid an, særlig til rike 
pastaretter som denne. Skål!

Tips og triks
- Dette er en mild ragu, hvis du ønsker den 
mer spicy, tilsett en chili i steg 4.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Tore: "En enkel og veldig smakfull rett som oser av Italia!"



2 - Riv osten fint og grovhakk persillen. 
Skrell løk og gulrot og kutt i terninger.

1 - Finn frem kjele, stekepanne, skjærebrett, 
kniv, skjærebrett av plast til kjøttet og en sil. 

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

4 - Ha 2 ss stekeolje i en medium pluss 
varm stekepanne. Stek gulrot og løk under 
omrøring i ca. 4 minutter.

3 - Ta kjøttet ut av posen, ta vare på 
kraften.

8 - Til servering trenger du ragu, pasta, ost  
og hakket persille.

5 - Tilsett kjøtt, kraft og tomatsaus. Rør 
godt sammen og la småkoke under lokk i 
10 minutter.

7 - Når sausen er ferdigkokt, rør godt 
sammen slik at kjøttet løser seg ordentlig 
opp.

6 - Ha pastaen i vannet. Den skal koke i 7 
minutter. Sil av vannet når den er ferdig.

9 - Ha pastaen i en dyp tallerken, legg 
ragu i midten, ha på ost og hakket persille.

Pasta med oksekjakeragu  *  Vellagret Holtefjellost fra Eiker gårdsysteri

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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Koreansk Bibimbap
Økologisk kjøttdeig fra Hov gård og egg fra Galåvolden gård

Tore: “Denne retten er litt omstendelig, men den er et fyrverkeri av 
herlige smaker og teksturer!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Økologisk Svinekjøttdeig 
   fra Hov gård
Østersopp
Gulrot
   Obs! Det er gulrøtter i 2 retter,  
   bruk halvparten til hver.
Bønnespirer
Spinat 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant: Chilisausen 
er spicy, så man kan justere mengden eller 
servere uten.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Tore fortalte meg at Bibimbap er en rett hvor 
hver enkelt smak, grunnet tilberedningsmåten, 
kommer ekstra mye frem. En halvtørr riesling 
er et sikkert kort! Men for dere som tør teste 
noe nytt vil jeg anbefale et øl fra Japan. 
Her finner vi både White Ale og lys Lager, 
begge av nok kaliber til å utfordre rieslingen. 
To typer øl som begge matcher bibimbap-
ens fargesprakende smaker! Disse øltypene 
er friske og byr på aromaer av koriander, 
mandarin, sitrus og muskat. Hvorfor ikke 
kjøpe hjem begge alternativene og finne ut 
av hvilken som er favoritten?

Visste du at...
- Bibimbap er en populær koreansk matrett. 
Ordet betyr «mikset ris». Bibim kommer fra 
verbet bibida som betyr blande sammen, og 
bap betyr ris. Bibimbap serveres slik som her 
med en bolle med varm ris toppet med namul, 
som er grønnsaker og gochujang.

Inneholder: soya, hvete, sesam, egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

2 stk egg fra Galåvolden gård
   4 stk egg til liten 
   og stor familiekasse
Kokkelørens chilisaus
Kokkelørens sesam-marinade
Sushi ris
Squash
Sesamfrø



1 -  Finn frem : Skjærebrett, kniv, 2 kjeler, 
stekepanne, blandebolle, fat og sil. 

Ha risen i en kjele. skyll risen ved å fylle 
på med kaldt vann, rør rundt med en skje 
og hell forsiktig vannet ut av kjelen. Gjør 
dette 3 ganger. 

Ha så på 3 dl vann ( liten familie har 4,5 
dl. Stor familie har på 6 dl vann.) kok opp, 
sett på lokk og la det koke på lav varme i 
15 minutter. Ta deretter kjelen av platen og 
la risen stå i ytterlige 10 minutter med lokk.

6 - Ha 1 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek kjøttdeigen til den er brunet og 
gjennomstekt. Ha den i en skål og dekk 
den med lokk eller folie når den er ferdig.

2 - Mens risen koker, skyll spinaten og 
bønnespirer, riv østerssopp i tynne strimler 
(med fibrene). Kutt squash i tynne skiver 
og gulrot i tynne staver evt. riv gulroten 
på det groveste på et rivjern. Hvis du river 
gulroten må steketiden begrenses til ett 
minutt.

4 - Kok opp vann i en kjele. Kok bønnespirer 
i 2 minutter. Sil av det kokende vannet og 
skyll de i kaldt vann fra springen til de er 
avkjølt. Legg de deretter på fatet.

3 - Ha kjøttdeigen i en blandebolle. 
Ha på nesten alt av sesammarinaden. 
Spar ca 1 spiseskje. Bland kjøttdeig og 
sesammarinade godt sammen.

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Resten av grønnsakene skal nå stekes hver 
for seg under omrøring i ca 1-2 minutter. 
Krydre de med salt og pepper. Ikke vask 
stekepannen mellom hver grønnsak. Først 
squash, så gulrot, så sopp og til sist spinat. 
Legg grønnsakene hver for seg på fatet 
etter hvert som de blir ferdig stekt. 

Koreansk Bibimbap  *  økologisk kjøttdeig fra Hov gård og egg fra Galåvolden gård

7 - Ha 2 ss stekeolje i en medium 
varm stekepanne. Stek eggene 
på ene siden til eggehviten er 
stivnet, men plommen fortsatt 
er flytende. Krydre med salt  
og pepper.

8 - Til servering trenger du 
egg, ris, kjøttdeig, sopp, spinat, 
bønnespirer, squash, gulrot, 
sesamfrø, sesam-marinade og 
chilisaus.

10 - Hakk egget opp med 
gaffelen. Vend alle ingredienser 
i skålen sammen på en bestemt, 
men forsiktig måte til det er 
blandet. 

9 - Legg ris i bunnen av en dyp 
stor tallerken. Legg i en sirkel 
rundt risen: kjøttdeig, spinat, 
sopp, bønnespirer, gulrot, 
squash. Legg et egg på toppen 
av risen. Legg en skje chilisaus 
på siden av egget. Avslutt med 
å helle sesammarinade over 
grønnsakene og kjøttet og 
sprinkle sesamfrø på toppen.

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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Pan-fried cod loin 
Lemon glazed white asparagus and crispy cured ham

Tore: “White asparagus in season is one of the great highlights
of the spring!”

Cod loin
White asparagus
Røros butter
Lemon
Cream

Tronfjell matured cured ham
1 egg from Galåvolden Gård
   2 eggs for large family box

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Use a stopwatch on your phone or stove 
when reducing the cream.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
-  Hvit, mineralsk asparges har et vidunderlig 
aromabilde som passer som hånd i hanske 
med en stram, tørr og tysk Riesling. Gjerne 
fra Nahe eller Rheingau som lager Riesling 
som spiller på de samme strengene når det 
kommer til mineralpreg.

Visste du at...
- Den hvite aspargesen skiller seg fra den 
grønne ved at den gror under jorda, og 
derfor mangler farge. Den har en noe 
rikere og søtere smak enn den grønne, og 
et tykt skall som må skrelles før bruk. Hvit 
asparges er en fantastisk delikatesse.

Contains: Fish, eggs and milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, 
asparagus peeler, 2 saucepans, 
frying pan, baking tray.

Preheat the oven to 180oC on hot 
air function. Take out the butter, cut 
it into cubes and leave it to temper. 
Separate the egg yolk from the egg 
white. You can discard the whites.

3 - Place the ham on a baking tray 
with baking paper and bake in the 
oven for approx. 7 minutes until 
crisp.

Cut off the lower 3 centimeters 
of asparagus and gently peel the 
entire length from top to bottom. 
Divide them in half lengthwise.

2 - Season the fish on both sides 
with salt and set aside.

4 - Add 2 dl water, 15 g sugar 
(about 1 tbsp), 1 g salt (about 
half a teaspoon), 10 g butter (1 
teaspoon) and the juice of approx. 
1/3 lemon in a saucepan (Large 
family box doubles the amounts of 
water, salt and sugar and adds the 
juice of half a lemon).

Give this a quick boil for the sugar 
and salt to dissolve.

5- Keep the asparagus in the 
buttered water and cook for 9 - 10 
minutes with the cut side down. 
Baste the butter water over the 
asparagus with a spoon at regular 
intervals. When cooked, remove 
the pan from the plate.

7 - Whip the butter into the hot 
cream. Take 3 - 4 dice at a time. 
Add new cubes of butter as you 
whip.

10 - For serving you need asparagus, 
cod, sauce, the rest of the lemon in boats 
and crispy ham.

8 -  When all the butter is whisked 
in, place the saucepan on the plate 
again and reheat while stirring 
until you see the first bubble begin 
to rise. Remove from heat again 
and add egg yolk while vigorously 
whipping for approx. 30 seconds 
until the sauce thickens. Add 1 
tablespoon of lemon juice and set 
aside with lid (if you have a large 
family box add 2 tablespoons 
lemon juice).

11 - Place asparagus on the plate, put the 
cod on top. Spoon hollandaise over, and 
finish by sprinkling crispy ham over.

9 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
hot frying pan. Fry the fish for approx. 
4 minutes on each side until golden and 
cooked through.

6 -  See tips and tricks. While the 
asparagus is cooking, add cream to 
a small saucepan and let it simmer 
on high heat while whisking for 1 
minute. Then remove from heat.

Pan-fried cod loin  *  Lemon glazed white asparagus and crispy cured ham

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/



Pasta with beef cheek ragu
Matured Holtefjellost from Eiker Gårdsysteri

Slow-cooked beef cheek
   from Strøm Larsen
Matured Holtefjell cheese
   from Eiker Gårdsysteri
Tagliatelle pasta
Onion

Kokkeløren's tomato sauce
Parsley
Carrot
   Note There are carrots in 2 
dishes, use half in each

Time Difficulty

Visste du at...
- Ragu er en italiensk spesialitet og kommer 
i mange variasjoner. Fellestrekkene er at 
ragu som oftest serveres med pasta og er 
kjøttbasert. Det var italieneren Alberto 
Alvisi som fant opp retten på 1800-tallet. 
Den mest typiske raguen er bolognesesaus, 
og ragu er mest vanlig i Nord-Italia.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Dette dufter Italia, og det ville nesten være 
en fornærmelse å ha noe annet i glasset. 

Rødvin på Barbera-druen må være så 
godt som skapt for denne retten. Barbera 
representerer rimelige hverdagsviner som 
byr på sjenerøs fruktighet og friskhet, i 
tillegg til veldig lite tannin (bitterhet). 

Dette ser ut til å være noe av det dagens 
nordmann liker aller best, skal vi tro tall fra 
Vinmonopolet. Og det er det god grunn 
til; Barbera slår alltid an, særlig til rike 
pastaretter som denne. Skål!

Tips and tricks
- This is a mild ragu, if you like it more spicy, 
add a chili in step 4.

Tore: "A simple and very tasty dish that screams ‘Italy’!"

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



2 - Finely grate the cheese and roughly 
chop the parsley. Peel onion and carrot, 
and dice.

1 - You’ll need: saucepan, frying pan, 
cutting board, knife, plastic cutting board 
for the meat and a strainer.

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

4 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot frying pan. Fry carrot and 
onion while stirring for approx. 4 minutes.

3 - Take the meat out of the bag, take care 
to keep the stock.

8 - For serving you need ragu, pasta, 
cheese and chopped parsley.

5 - Add meat, stock and tomato sauce. Stir 
well and simmer under lid for 10 minutes.

7 - When the sauce is cooked, stir well so 
that the meat distributes properly.

6 - Put the pasta in the water. It should 
cook for 7 minutes. Strain off the water 
when done.

9 - Put the pasta in a deep dish, place 
the ragu in the middle, add cheese and 
chopped parsley.

Pasta with beef cheek ragu  *  Matured Holtefjellost from Eiker Gårdsysteri

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Korean Bibimbap
Organic minced pork from Hov Gård and eggs from Galåvolden Gård

Tore: “This dish is a bit cumbersome, but it is a fireworks-display of 
delicious flavors and textures!”

Organic minced pork 
   from Hov Gård
Oyster mushrooms
Carrot
   Note There are carrots in  
   2 dishes, use half in each.
Bean sprouts
Spinach
Squash

Time Difficulty

Tips and tricks 
For a more child-friendly variant: The chili 
sauce is spicy, so you can adjust the amount 
or serve without.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Tore fortalte meg at Bibimbap er en rett hvor 
hver enkelt smak, grunnet tilberedningsmåten, 
kommer ekstra mye frem. En halvtørr riesling 
er et sikkert kort! Men for dere som tør teste 
noe nytt vil jeg anbefale et øl fra Japan. 
Her finner vi både White Ale og lys Lager, 
begge av nok kaliber til å utfordre rieslingen. 
To typer øl som begge matcher bibimbap-
ens fargesprakende smaker! Disse øltypene 
er friske og byr på aromaer av koriander, 
mandarin, sitrus og muskat. Hvorfor ikke 
kjøpe hjem begge alternativene og finne ut 
av hvilken som er favoritten?

Visste du at...
- Bibimbap er en populær koreansk matrett. 
Ordet betyr «mikset ris». Bibim kommer fra 
verbet bibida som betyr blande sammen, og 
bap betyr ris. Bibimbap serveres slik som her 
med en bolle med varm ris toppet med namul, 
som er grønnsaker og gochujang.

Contains: soy, wheat, sesame, eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

2 eggs from Galåvolden Gård
   4 eggs for small
   and large family box
Kokkeløren’s chili sauce
Kokkeløren’s sesame marinade
Sushi rice
Sesame seeds

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 -  You’ll need: Cutting board, knife, 2 
saucepans, frying pan, mixing bowl, plate 
and strainer.

Put the rice in a saucepan. Rinse the rice by 
filling with cold water, stir with a spoon and 
gently pour the water out of the saucepan. 
Do this 3 times. Then add 3 dl water (small 
family uses 4.5 dl. Large family uses 6 dl 
water). Boil, cover, and cook on low heat 
for 15 minutes. Then remove the pan from 
the plate and leave the rice for a further 10 
minutes with the lid on.

6 - Put 1 tablespoon frying oil in the hot 
frying pan. Fry the pork until browned and 
cooked through. Put it in a bowl and cover 
it with a lid or foil when done.

2 - While the rice is boiling, rinse the 
spinach and bean sprouts, tear oyster 
mushrooms into thin strips (with the fibers). 
Cut squash into thin slices and carrots into 
thin sticks or roughly grate the carrot on a 
grater. If you grate the carrot, the cooking 
time must be limited to 1 minute.

4 - Boil water in a saucepan. Cook bean 
sprouts for 2 minutes. Strain from the boiling 
water and rinse in cold water from the tap 
until cooled. Then put them on the plate.

3 - Put the minced pork in a mixing bowl. 
Add almost all of the sesame marinade. 
Save about 1 tablespoon. Mix the pork 
and sesame marinade well.

5 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
hot frying pan. The rest of the vegetables 
should now be cooked separately while 
stirring for about 1 – 2 minutes. Season 
them with salt and pepper. Do not wash 
the frying pan between each vegetable. 
First squash, then carrot, then mushroom 
and finally spinach. Place the vegetables 
separately on the plate as they are cooked.

Korean Bibimbap  *  Organic minced pork from Hov Gård and eggs from Galåvolden Gård

7 - Put 2 tablespoons of frying 
oil in a medium-hot frying pan. 
Fry the eggs on one side until the 
egg white has set, but the plum is 
still liquid. Season with salt and 
pepper.

8 - For serving you need eggs, 
rice, minced meat, mushrooms, 
spinach, bean sprouts, squash, 
carrot, sesame seeds, sesame 
marinade and chili sauce.

10 - Chop the egg with the 
fork. Turn all the ingredients in 
the bowl together in a firm, but 
gentle way until mixed.

9 - Put rice in the bottom of a 
large bowl. Place in a circle 
around the rice: minced meat, 
spinach, mushrooms, bean 
sprouts, carrot, squash. Place 
an egg on top of the rice. Place 
a spoonful of chili sauce on 
the side of the egg. Finish by 
pouring sesame marinade over 
the vegetables and meat and 
sprinkle sesame seeds on top.

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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