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Nypoteter
Varmrøkt laks fra King Mikals, brønnkarsemajones og egg fra Ek Gård

Tore: “Årets første poteter er verdt en egen rett!”

Norske nypoteter
Varmrøkt laks 
   fra King Mikals
2 egg fra Ek Gård
Sprø kapers

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Hvis du ikke liker bløtkokt egg, kok egget 
3 minutter lenger. Kutt så egget opp i 
terninger og strø over retten.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Finnes det noe mer sommerlig enn dette? 
Et leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, 
gjerne en Saison, setter den perfekte 
prikken over i´en her. 

Visste du at...
- Hvis du skal velge EN grønnsak som du 
skal begynne å spise mer av, så er det 
i følge amerikanske CDC (Center for 
Disease Control and Prevention) lurt å 
velge brønnkarse. De har nemlig rangert 
brønnkarse til å være den sunneste 
av alle grønnsaker! Brønnkarse er en 
hardfør, akvatisk, flerårig urteplante i 
korsblomstfamilien. Små, blanke, runde 
blad fra kjøttfulle stilker som kryper gjennom 
vannet før de løfter seg til en høyde av 20 
cm fra roten under vann.

Kokkelørens 
   brønnkarsemajones
Reddik
Karse
Rugbrød-crisp

Inneholder: fisk, egg, rug, hvete, bygg, sennep, sulfitt.
Kan inneholde spor av lupiner, melk og sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: 2 kjeler, skjærebrett, kniv. 

Ha potetene i en kjele. Fyll med kaldt vann, 
ha i en klype salt og sett til kok. De skal 
koke i ca 15 - 20 minutter. De skal være 
gjennomkokte, men fortsatt litt faste.

2 - Mens potetene koker, ha egg i en kjele 
(stor og liten familiekasse skal koke 4 egg). 
Ha på vann. Sett dem til kok. De skal koke 
i 6 minutter fra vannet begynner å koke. 
La de avkjøles i kaldt vann fra springen i 
noen minutter.

3 - Mens egget koker, kutt reddik tynt. Del 
opp laksen i flak.

6 - Til servering trenger du poteter, brønnkarsemajones, 
fritert kapers, karse, reddik, egg, rugbrød-crisp og laks.

7 - Smør brønnkarsemajones utover tallerken i en jevn 
sirkel. Fordel potet jevnt utover oppå majonesen. Fordel 
reddik, lakseflak, kapers og rugbrød-crisps jevnt utover. 
Klipp karsen og dryss den på. Legg egget i midten. Krydre 
egget med salt og nykvernet sort pepper.

4 - Hell av vannet fra potetene. La de 
avkjøles i ca. 5 minutter. Knus de så lett 
med en gaffel. De skal kun sprekke litt, ikke 
bli most.

5 - Skrell egg.

Nypoteter  *  Varmrøkt laks fra King Mikals, brønnkarsemajones og egg fra Ek Gård

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/
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Miso- og honningglaserte kyllingvinger 
Pak choi og nudler
Tore: “Miso har en fantastisk rik og dyp smak som går veldig 
godt til kylling!”

Kyllingvinger 
   fra Stange
Kokkelørens 
   Miso- og honningsaus
Nudler

Pak choi
Vårløk
Chili
Sukkererter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, ha chili 
på toppen til slutt i stedet for i stekepannen.

Visste du at...
- Miso er en tradisjonell japansk smaks-
tilsetning som brukes i forbindelse med 
flere typer tilberednings- metoder 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. 

Kome-miso, hvor hovedingrediensene er 
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest 
utbredte typen miso, og er den mest brukte 
varianten i store deler av Japan. Den er lett 
tilgjengelig over hele Japan, og er også 
den typen man hovedsakelig ser tilgjengelig 
utenfor Japan. Det er denne misotypen som 
får sette sitt preg på kyllingretten denne 
uken.

Inneholder: Soya, hvete og sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Denne umami-bomben lengter etter 
en rikere, fatlagret hvitvin med modne 
fruktnoter! 

Både viner laget av Chardonnay eller 
Semillon fra USA eller Australia vil være 
fine kompanjonger til denne smaksreise!

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, kjele, 
stekepanne, sil og ildfast form. 

Forvarm ovnen til 180oC med 
varmluftfunksjon. Sett på vann til koking av 
nudler.

5 - Ha nudlene i det kokende 
vannet i 3 minutter.

2 - Ha kyllingvinger i en ildfast form. 
Ha på 2 ss stekeolje og en liten klype 
salt. Vend godt sammen og bak i ovnen i  
ca. 25 - 30 minutter til de er gjennomstekt.

4 - Når kyllingen er gjennomstekt, 
ta ut formen, hell på miso- og 
honningsausen og vend den 
sammen med kyllingen. Sett 
formen med kyllingen tilbake i 
ovnen i 2 minutter. 

7 - Ta kyllingen ut av ovnen. Ha 
nudlene i den ildfaste formen og 
vend de godt inn i sausen.

8 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek pak choi under omrøring i ca. 2 
minutter, se tips og triks. Ha i sukkererter, 
vårløk og chili og stek videre under 
omrøring i ca. 1 minutt. Smak til med salt. 

3 - Kutt pak choi i fire båter på langs, 
kutt vårløk og sukkerert i tynne strimler og 
finhakk chili.

6 - Sil nudlene.

9 - Til servering trenger du kyllingvinger, 
nudler og grønnsaker.

10 - Ha nudler i en dyp skål, legg på 
kyllingvinger og avslutt med grønnsaker 
på toppen.

Miso- og honningglaserte kyllingkvinger  *  Pak choi og nudler

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/
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Lun pastasalat “caprese” 
Mozzarella fra Osteverkstedet i Lillesand og Casareccepasta fra La Piersante

Tore: “Vi hyller den italienske klassikeren 
“capresesalat” med vår egen vri”

Casareccepasta fra
   La Piersante
Kokkelørens 
   tomatpesto
Mozzarella fra 
   Osteverkstedet

Småtomater fra 
   Hanasand gård 
Squash
Basilikum

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne pastasalaten vil også smake nydelig 
kald dagen etter.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Italia og Norge i salig kombinasjon. Et 
lyst, friskt øl (enten norsk eller italiensk) 
vil smake godt til. Det samme vil en ung, 
tørr og fruktig rosévin gjøre, gjerne fra 
Piemonte nord i Italia. Mange av de beste 
roséene herfra lages på Nebbiolo-druen. 

Visste du at...
- Mozzarella er en ost fra Sør-Italia. Den 
lages tradisjonelt på Italiensk bøffelmelk. 
Mozzarella fikk sertifiseringen “Traditional 
Specialities Guaranteed” av EU i 1998. 
Dette sikrer at mozzarella som blir solgt 
i europa blir laget på den tradisjonelle 
oppskriften. Sertifiseringen spesifiserer 
imidlertid ikke kilden til melken slik at alle 
typer melk kan anvendes.

Inneholder: Egg, hvete, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av: bløtdyr, skalldyr, soya, fisk, sennep, selleri.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: stekebrett, kjele, skjærebrett, 
kniv, blandebolle. 

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Kutt squash i skiver. 
Vend dem i stekeolje, salt og pepper. 
Legg dem på et stekebrett og bak i ovnen i  
ca. 10 minutter.

2 - Kok pasta i saltet vann i 6 minutter. 
Sil av vannet og vend inn 1 ss matolje.

4 - Kutt mozzarellaen i ca. 1 cm tykke 
skiver.

6 - Til servering trenger du pastasalaten, 
mozzarella og resten av basilikumen.

7 - Ha pastasalaten i midten av en flat 
tallerken, plasser mozzarellaen rundt og 
dryss over basilikum.

3 - Mens pastaen koker, kutt tomatene i to 
og grovhakk basilikum.

5 - Sil pastaen, ha pastaen, squash, 
tomatpesto, tomat og halvparten av 
basilikumen i en bolle. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

Lun pastasalat “caprese”  *  Mozzarella fra Osteverkstedet i Lillesand og 
Casareccepasta fra La Piersante

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/
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Spring potatoes
Hot-smoked salmon from King Mikals, watercress mayonnaise and eggs from Ek Gård

Tore: “The year’s first potatoes are worth their own dish!”

Norwegian spring potatoes
Hot-smoked salmon
   from King Mikals
2 eggs from Ek Farm
Crisp capers

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you don’t like soft boiled eggs, cook 
them 3 minutes longer. Then cut the egg into 
cubes and sprinkle over the dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Finnes det noe mer sommerlig enn dette? 
Et leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, 
gjerne en Saison, setter den perfekte 
prikken over i´en her. 

Visste du at...
- Hvis du skal velge EN grønnsak som du 
skal begynne å spise mer av, så er det 
i følge amerikanske CDC (Center for 
Disease Control and Prevention) lurt å 
velge brønnkarse. De har nemlig rangert 
brønnkarse til å være den sunneste 
av alle grønnsaker! Brønnkarse er en 
hardfør, akvatisk, flerårig urteplante i 
korsblomstfamilien. Små, blanke, runde 
blad fra kjøttfulle stilker som kryper gjennom 
vannet før de løfter seg til en høyde av 20 
cm fra roten under vann.

Kokkeløren’s
   watercress mayonnaise
Radish
Watercress
Rye-crisp

Contains: fish, eggs, rye, wheat, barley, mustard, sulfite.
May contain traces of lupines, milk and sesame.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: 2 saucepans, cutting 
board, knife.

Put the potatoes in a saucepan. Fill with 
cold water, add a pinch of salt and cook. 
They should cook for about 15 - 20 minutes. 
They should be cooked through, but still  
a bit firm.

2 - While the potatoes are boiling, have 
eggs in a saucepan (large and small family 
box should boil 4 eggs). Add water. Bring 
to a boil. They should cook for 6 minutes 
from the water starts to boil. Allow to cool 
in cold tap water for a few minutes.

3 - While the eggs are boiling, cut the 
radish thinly. Divide the salmon into flakes.

6 - For serving, you will need potatoes, watercress 
mayonnaise, fried capers, watercress, radish, eggs, rye 
bread crisp and salmon.

7 - Spread watercress mayonnaise over the plate in 
a uniform circle. Distribute the potato evenly over the 
mayonnaise. Distribute radish, salmon flakes, capers and 
rye bread crisps evenly. Cut the watercress and sprinkle 
over. Place the egg in the middle. Season the egg with salt 
and freshly ground black pepper.

4 - Pour off the water from the potatoes. 
Let cool for approx. 5 minutes. Then gently 
crush them with a fork. They should only 
crack a little, not turn mushy.

5 - Peel eggs.

Spring potatoes  *  Hot-smoked salmon from King Mikals, watercress mayonnaise and 
eggs from Ek Gård

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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Miso and honey glazed chicken wings 
Pak choi and noodles
Tore: “Miso has a wonderfully rich and deep flavor that goes 
very well with chicken!”

Chicken wings
   from Stange
Kokkeløren’s
   miso and honey sauce
Noodles

Pak choi
Spring onions
Chili
Sweet peas

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child-friendly variety, add 
the chili on top at the end instead of  
the frying pan.

Visste du at...
- Miso er en tradisjonell japansk smaks-
tilsetning som brukes i forbindelse med 
flere typer tilberednings- metoder 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. 

Kome-miso, hvor hovedingrediensene er 
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest 
utbredte typen miso, og er den mest brukte 
varianten i store deler av Japan. Den er lett 
tilgjengelig over hele Japan, og er også 
den typen man hovedsakelig ser tilgjengelig 
utenfor Japan. Det er denne misotypen som 
får sette sitt preg på kyllingretten denne 
uken.

Contains: Soy, wheat and sesame.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Denne umami-bomben lengter etter 
en rikere, fatlagret hvitvin med modne 
fruktnoter! 

Både viner laget av Chardonnay eller 
Semillon fra USA eller Australia vil være 
fine kompanjonger til denne smaksreise!

Ingredients
(for 2 adults)



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

Preheat the oven to 180C with hot air 
function. Put on water for cooking noodles.

5 - Have the noodles in the 
boiling water for 3 minutes.

2 - Have chicken wings in an ovenproof 
dish. Add 2 tablespoons frying oil and 
a small pinch of salt. Mix well and bake 
in oven for approx. 25 - 30 minutes until 
cooked through.

4 - When the chicken is done, 
remove the dish from the oven, 
pour over the miso and honey 
sauce and mix with the chicken. 
Put the dish with the chicken back 
in the oven for 2 minutes.

7 - Remove the chicken from 
the oven. Add the noodles to 
the ovenproof dish and turn  
into the sauce.

8 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot 
frying pan. Fry pak choi while stirring for 
approx. 2 minutes, see tips and tricks. Add 
sweet peas, spring onions and chilli, and 
cook while stirring for approx. 1 minute. 
Season with salt.

3 - Cut pak choi in four longitudinal boats, 
cut spring onion and sweet peas into thin 
strips and finely chop chili.

6 - Strain the noodles.

9 - For serving you need chicken wings, 
noodles and vegetables.

10 - Put noodles in a deep bowl, 
place chicken wings on top and  
finish with vegetables.

Miso and honey glazed chicken wings  *  Pak choi and noodles

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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Warm pasta salad “caprese”
Mozzarella from Osteverkstedet in Lillesand and casarecce pasta from La Piersante

Tore: “We pay tribute to the Italian classic “caprese salad” with 
our own twist”

Casarecce paste from
   La Piersante
Kokkeløren’s
   tomato pesto
Mozzarella from
   Osteverkstedet i Lillesand

Baby tomatoes from
   Hanasand farm
Squash
Basil

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This pasta salad will also taste wonderfully 
as a cold salad the next day.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Italia og Norge i salig kombinasjon. Et 
lyst, friskt øl (enten norsk eller italiensk) 
vil smake godt til. Det samme vil en ung, 
tørr og fruktig rosévin gjøre, gjerne fra 
Piemonte nord i Italia. Mange av de beste 
roséene herfra lages på Nebbiolo-druen. 

Visste du at...
- Mozzarella er en ost fra Sør-Italia. Den 
lages tradisjonelt på Italiensk bøffelmelk. 
Mozzarella fikk sertifiseringen “Traditional 
Specialities Guaranteed” av EU i 1998. 
Dette sikrer at mozzarella som blir solgt 
i europa blir laget på den tradisjonelle 
oppskriften. Sertifiseringen spesifiserer 
imidlertid ikke kilden til melken slik at alle 
typer melk kan anvendes.

Contains: Eggs, wheat, sulphite and milk.
May contain traces of: molluscs, shellfish, soy, fish, mustard, celery.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: baking tray, saucepan, 
cutting board, knife, mixing bowl.

Preheat the oven to 200C on hot 
air function. Slice squash. Turn into 
frying oil, salt and pepper. Place on a 
baking tray and bake in the oven for  
approx. 10 minutes.

2 - Boil pasta in salted water for 6 
minutes. Strain off the water and turn in 1 
tablespoon cooking oil.

4 - Cut the mozzarella into approx.  
1 cm thick slices.

6 - For serving you need the pasta salad, 
mozzarella and the rest of the basil.

7 - Place the pasta salad in the middle of 
a flat plate, place the mozzarella around 
and sprinkle with basil.

3 - While the pasta is cooking, cut 
the tomatoes in half and roughly  
chop the basil.

5 - Strain the pasta and mix it with squash, 
tomato pesto, tomato and half of the basil 
in a bowl. Season with salt and freshly 
ground black pepper.

Warm pasta salad “caprese”  *  Mozzarella from Osteverkstedet in Lillesand and
Casarecce pasta from La Piersante

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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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/
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