
Thai fiskekaker 
Kokkelørens egen sweet chilisaus og nudelsalat
Tore: “Denne sweet chilisausen er noe annet enn den du får på butikken!”

Torskefilet
Kokkelørens 
   rød curry paste
Kokkelørens 
   sweet chili saus
Gulrot

Agurk
Nudler 
Maizenna 
Vårløk
1 stk egg fra Ek gård

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du ikke hurtighakker eller food 
processor, kan du bruke en blender, eller til 
nød en stavmikser.

Visste du at...
- Det thailanske kjøkken, som fiskekakene i 
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket 
av mange matkuturer opp gjennom årene. 

Chili ble introdusert i thailandsk matlaging 
sent på 1600-tallet av portugisiske 
misjonærer som tidligere hadde bodd i Sør-
Amerika.

Thailenderne tilpasset utenlandske 
oppskrifter til lokale forhold ved å erstatte 
enkelte av ingrediensene. For eksempel ble 
indisk ghee (klarnet smør) erstattet med 
kokosolje, og melkeprodukter ble erstattet 
med kokosmelk. Fra kineserne lærte de 
seg å fritere i olje og hurtigsteke i wok (stir 
frying). Portugal, Tyskland, Frankrike og 
Japan bidro med kulinarisk inspirasjon til 
det thailanske kjøkkenet på 1700-tallet. 

Inneholder: Fisk, egg 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
- Da var det på tide for favorittdruen min å 
entre scenen enda enn gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også 
husk at den bør være lav på alkoholen 
siden fiskekakene er litt spicy. Tore sier han 
skal drikke et velkjent øl fra Thailand, slett 
ikke feil det heller! Det er bare å glede seg!

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, plast-
skjærebrett til fisken, blender, blandebolle, 
grønnsaksskreller og mandolin. 

Sett på vann til koking av nudler. Kutt 
torsk i biter. Finkutt vårløk og separer det 
grønne fra det hvite. Skill eggeplommen 
fra hviten og kast hviten (stor familiekasse 
skiller 2 egg).

7 - Ha nudler, vårløk, gulrot, agurk og 1 
ss av sweet chilisausen (stor familiekasse 
tilsetter 2 ss chiisaus) i en miksebolle og 
bland godt sammen. 

8 - Til servering trenger du fiskekaker, 
nudelsalat og sweet chili saus. 

4 - Kok nudlene i ca. 3 minutter. Sil av 
vannet og vend inn 1 ss stekeolje.

5 - Mens nudlene koker, skrell og strimle 
agurk og gulrot med en mandolin eller 
ostehøvel. 

3 - Form 8 runde og flate kaker av fiske- 
massen (liten familiekasse lager 12 kaker, 
stor familiekasse lager 16 kaker).

9 - Ha salat på tallerken, legg på fiskekaker 
og server sweet chili i skål ved siden. 

2 - Kjør torsk i en hurtighakker eller food- 
processor i 30 sekunder. Skrap fisken ned 
fra kanten med en slikkepott og kjør i 30 
sekunder til. Ha i det grønne av vårløken, 
maizenna, eggeplomme og currypaste. 
Kjør i 30 sekunder. Skrap ned fra kanten 
med en slikkepott og kjør i 30 sekunder til. 

6 - Ha 3 ss stekeolje i en medium pluss 
varm stekepanne. Stek fiskekakene i 
ca. 2 minutter på hver side til de er 
gjennomstekte.

Thai fiskekaker  *  Kokkelørens egen sweet chilisaus og nudelsalat

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkelørens Chili con Carne  
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme
Tore: “En deilig og varmende gryte”

Kjøttdeig
   fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
   tomatsaus
Kokkelørens
   krydderblanding
Rørosrømme 

Løk
Koriander
Ris
Mais
Bønner
Rød chili
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Dette er en rett man kan lage helt ferdig 
dagen før og bare varme opp. 

- Man kan også blande inn risen i sausen. 
Synes man det blir litt sterkt er rømme det 
beste til å «avkjøle» tungen!

Visste du at...
- Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de 
og tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut 
av kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen 
ved at det senker nivået av homocystein i 
blodet, et stoff som er forbundet med økt 
risiko for hjertesykdom. Folat deltar også 
i produksjonen av nye røde blodlegemer, 
og det er viktig for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Med sin mørke farge og svakt 
søtlige smak kan Belgisk dubbel nesten 
minne litt om bokkøl. Het chili trenger en 
sødmefull motvekt som lindrer, demper 
og skaper harmoni. Et konsentrert øl som 
står rakrygget ved siden av denne fyldige 
retten.

Ingredienser
(for 2 voksne)



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

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, rør godt rundt i gryta og sett på 
lokk. La risen småkoke i 20 - 25 minutter til 
vannet er absorbert.

4 - Når kjøttdeig og mais har fått farge 
tilsetter du løk og avsilte bønner. Stek 
videre i et par minutter til løken har blitt 
blank. 

7 - La kjøttsausen koke til risen er ferdig, 
ca. 10-15 min. Smak til med salt. 

8 - Til servering trenger du kjøttsaus, 
koriander, resten av chilien, Rørosrømme 
og ris.

2 - Grovhakk løk og koriander, kutt chili i 
tynne skiver. Sil bønner og mais.

5 - Tilsett krydderblandingen og stek videre 
i et par minutter.

9 - Fordel risen utover tallerkenen. Ha 
kjøttsausen i midten. Strø over koriander 
og eventuelt chili. Server rømmen ved 
siden av.

3 - Stek kjøttdeig og mais i en varm 
stekepanne med litt stekeolje.

6 - Ha i tomatsaus, 1 dl vann (Stor 
familiekasse tilsetter 2 dl. vann), halvparten 
av chilien og  bland godt. Ønsker du en 
mer barnevennlig variant serverer du 
heller chilien ved siden av.

Kokkelørens Chili con Carne  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Pasta
Rørosyoghurt og chorizo fra Metervare

Tore: “Den kraftige chorizo-pølsen og den milde yoghurten 
utfyller hverandre perfekt!”

Pasta
Chorizo-farse fra 
   Metervare
Rørosyoghurt
1 stk. gårdsegg fra 
   Ek Gård 
Spinat

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- En god ekstra virgin olivenolje er veldig 
godt å ha på denne retten.

- Spar litt av den hakkede spinaten og ha 
den over den ferdige pastaretten for å få litt 
mer farge på retten. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område – 
det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
- Mer lokalt skal du lete lenge etter!  
Chorizoen denne uken blir laget i Oslo, 
nærmere bestemt Sinsen. I 2013 startet 
kokken, matentusiasten og soppsankeren 
Tommy Østhagen pølsemakeriet Metervare 
med en målsetting om å lage verdens beste 
pølser. Vi synes han har kommet en veldig 
god vei! 

Lagret Høvding Sverreost 
   fra Orkladal ysteri 
Hvitløk 
Sjalottløk

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

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: skjærebrett, skjærebrett av 
plast til pølsen, kniv, blandebolle, kjele, 
dørslag, stekepanne.

Sett over pastavann til koking. Husk å salte 
vannet. Grovhakk spinat, finhakk sjalottløk 
og hvitløk. Kutt chorizo-farsen i terninger.

3 - Ha spagettien i det kokende vannet. Kok til 
al dente, se koketid på innholdsfortegnelsen.

2 - Ha eggeplomme i en skål, kast hviten 
(liten- og stor familiekasse skiller 2 egg). Ha 
yoghurt, revet ost og godt med nykvernet 
sort pepper i skålen med egg. Rør dette godt 
sammen.

4 - Ha 1 ss stekeolje i en varm panne. 
Stek chorizofarsen i 2 - 3 minutter under 
omrøring. Ha i spinat, sjalottløk og hvitløk 
og stek videre under omrøring i 2 - 3 
minutter. Smak til med salt.

7 - Ha spinat- og chorizo-blandingen i 
pastaen og vend dette godt inn. Smak 
eventuelt til med salt.

9 - Ha pasta på en tallerken.8 - Til servering trenger du pastae.

5 - Ta 1 dl av pastavannet over i en skål 
(Liten familiekasse tar av 1,5 dl vann og stor 
familiekasse tar av 2 dl). Sil pastaen og ha 
den rett tilbake i kjelen.

6 - Ha yoghurt-eggeblandingen og 
pastavannet over den varme pastaen i 
kjelen. Sett kjelen tilbake på platen på lav 
varme. Rør kraftig med en slikkepott i 1 - 2 
minutter til dette blander seg godt og tykner 
litt.

Pasta  *  Rørosyoghurt og Chorizo fra Metervare

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Thai fishcakes 
Kokkeløren’s own sweet chili sauce and noodle salad
Tore: “This sweet chili sauce is different from the one you get at the store!”

Cod fillet
Kokkeløren’s
   red curry paste
Kokkeløren’s
   sweet chili sauce
Carrot

Cucumber
Noodles
Corn flour
Spring onions
1 egg from Ek farm

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you do not have a food processor, 
you can use a blender or, for example,  
a hand mixer.

Visste du at...
- Det thailanske kjøkken, som fiskekakene i 
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket 
av mange matkuturer opp gjennom årene. 

Chili ble introdusert i thailandsk matlaging 
sent på 1600-tallet av portugisiske 
misjonærer som tidligere hadde bodd i Sør-
Amerika.

Thailenderne tilpasset utenlandske 
oppskrifter til lokale forhold ved å erstatte 
enkelte av ingrediensene. For eksempel ble 
indisk ghee (klarnet smør) erstattet med 
kokosolje, og melkeprodukter ble erstattet 
med kokosmelk. Fra kineserne lærte de 
seg å fritere i olje og hurtigsteke i wok (stir 
frying). Portugal, Tyskland, Frankrike og 
Japan bidro med kulinarisk inspirasjon til 
det thailanske kjøkkenet på 1700-tallet. 

Contains: Fish, eggs 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
- Da var det på tide for favorittdruen min å 
entre scenen enda enn gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også 
husk at den bør være lav på alkoholen 
siden fiskekakene er litt spicy. Tore sier han 
skal drikke et velkjent øl fra Thailand, slett 
ikke feil det heller! Det er bare å glede seg!

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: knife, cutting board, plastic 
cutting board for the fish, blender, mixing 
bowl, vegetable peeler and mandolin.

Put on water for cooking noodles. Cut 
cod into chunks. Fine-cut spring onions 
and separate the green from the white. 
Separate the egg yolk from the white 
and discard the white (large family box 
separates 2 eggs).

7 - Add noodles, spring onion, carrot, 
cucumber and 1 tablespoon of the sweet 
chili sauce (large family box adds 2 
tablespoons of chili sauce) to a mixing 
bowl and mix well.

8 - For serving you need fish cakes, noodle 
salad and sweet chili sauce.

4 - Cook the noodles for approx. 3 
minutes. Strain from the water and turn in 1 
tablespoon of frying oil.

5 - While the noodles are cooking, peel 
and shred cucumber and carrot with a 
mandolin or cheese grater.

3 - Shape 8 round and flat cakes of the 
fish paste (small family box makes 12 
cakes, large family box makes 16 cakes).

9 - Have salad on plate, place on fish 
cakes and serve sweet chili in bowl  
next to it.

2 - Run cod in a food processor for 
30 seconds. Scrape fish from the edge 
with a spatula and run for another 30 
seconds. Add the green of the spring 
onion, cornstarch, egg yolk and curry 
paste. Run for 30 seconds. Scrape down 
from the edge with a spatula and run for  
another 30 seconds.

6 - Put 3 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot frying pan. Fry the fish 
cakes for approx. 2 minutes on each side 
until cooked through.

Thai fishcakes  *  Kokkeløren’s own sweet chili sauce and noodle salad

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkeløren’s Chili con Carne  
Ground beef from Strøm-Larsen and Røros sour cream
Tore: “A delicious and warming casserole”

Ground beef
   from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
   tomato sauce
Kokkeløren’s
   seasoning mix
Røros sour cream

Onion
Coriander
Rice
Corn
Beans
Red chilli

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This is a dish you can completely make 
the day before and just reheat when ready 
to eat.

- You can also mix the rice in the sauce. If 
things get a little too hot, sour cream is best 
to “cool” your tongue!

Visste du at...
- Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de 
og tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut 
av kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen 
ved at det senker nivået av homocystein i 
blodet, et stoff som er forbundet med økt 
risiko for hjertesykdom. Folat deltar også 
i produksjonen av nye røde blodlegemer, 
og det er viktig for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Med sin mørke farge og svakt 
søtlige smak kan Belgisk dubbel nesten 
minne litt om bokkøl. Het chili trenger en 
sødmefull motvekt som lindrer, demper 
og skaper harmoni. Et konsentrert øl som 
står rakrygget ved siden av denne fyldige 
retten.

Ingredients
(for 2 adults)



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

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

4 - Once the beef and corn has colour, 
add onions and strained beans. Continue 
to cook for a few minutes until the  
onion is blank.

7 - Let the meat sauce cook until the 
rice is done, approx. 10 - 15 min.  
Season with salt.

8 - For serving you need meat sauce, 
coriander, the rest of the chili, Røros sour 
cream and rice.

2 - Coarsely chop onion and coriander, cut 
chili into thin slices. Strain beans and corn.

5 - Add the spice mixture and cook for  
a few minutes.

9 - Distribute the rice over the plate. Have 
the meat sauce in the middle. Sprinkle with 
coriander and chili (optional). Serve the 
sour cream on the side.

3 - Fry the ground beef and corn in a hot 
frying pan with a little frying oil.

6 - Add tomato sauce, 1 dl water (Large 
family box adds 2 dl water), half the chili 
and mix well. If you want a more child-
friendly variety, serve the chili on the side.

Kokkeløren’s Chili con Carne * Ground beef from Strøm-Larsen and Røros sour cream

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Pasta
Røros yogurt and Chorizo from Metervare

Tore: “The powerful chorizo sausage and the mild yogurt
complement each other perfectly!”

Pasta
Chorizo farce from
   Metervare
Røros yoghurt
1  farm egg from
   Ek Gård
Spinach

Time Difficulty

Tips and tricks 
- A good extra virgin olive oil is a great 
addition to this dish.

- Save some of the chopped spinach and 
sprinkle it over the finished pasta dish to get 
a little more color on the dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område – 
det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
- Mer lokalt skal du lete lenge etter!  
Chorizoen denne uken blir laget i Oslo, 
nærmere bestemt Sinsen. I 2013 startet 
kokken, matentusiasten og soppsankeren 
Tommy Østhagen pølsemakeriet Metervare 
med en målsetting om å lage verdens beste 
pølser. Vi synes han har kommet en veldig 
god vei! 

Matured Høvding Sverre 
cheese
   from Orkladal Ysteri
Garlic
Shallots

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

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: cutting board, plastic 
cutting board for sausage, knife, mixing 
bowl, saucepan, colander, frying pan.

Set pasta water for boiling. Remember 
to salt the water. Roughly chop spinach, 
finely chop shallots and garlic. Cut the 
chorizo farce into cubes.

3 - Have the spaghetti in the boiling 
water. Cook al dente, see cooking time  
on the package.

2 - Put egg yolk in a bowl, toss the white 
(small and large family box separates 2 
eggs). Have yogurt, grated cheese and 
generously with freshly ground black pepper 
in the bowl with eggs. Mix well.

4 - Put 1 tablespoon of frying oil in a hot 
pan. Fry the chorizo for 2 - 3 minutes while 
stirring. Add spinach, shallots and garlic 
and continue to cook for 2 - 3 minutes. 
Season with salt.

7 - Add the spinach and chorizo mixture 
to the pasta and mix well. Taste with salt.

9 - Have pasta on a plate.8 - For serving you need pasta.

5 - Remove 1 dl of pasta water into a bowl 
(Small family box takes 1.5 cup water and 
large family box takes 2 cup). Strain the 
pasta and put it right back in the saucepan.

6 - Pour the yogurt-egg mixture and pasta 
water over the hot pasta in the pan. Put 
the pan back on the plate on low heat. Stir 
vigorously with a spatula for 1 - 2 minutes 
until it is well mixed and thickens slightly.

Pasta  *  Røros yogurt and Chorizo from Metervare

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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