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Fish taco
Maistortilla fra Como Mexico og chipotlesaus

Tore: “Viva La Mexico! En meksikansk fest av smaker og autentiske råvarer!”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Torskefilet 
Como Mexico maislefser
Chipotlesaus
Kokkelørens melblanding
Klasetomat
Hvite bønner
Jalapeno 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks
 

SIKKERHETSTIPS VED FRITERING

1. Du må aldri forlate olje som står til 
oppvarming, den kan ta fyr hvis den blir for 
varm.

2. Ha et lokk som dekker hele stekepannen 
som du kan sette på dersom det skulle 
begynne å brenne.

3. ALDRI HA PÅ VANN FOR Å SLUKKE 
FLAMMER SOM OPPSTÅR FRA DEN 
BRENNENDE OLJEN.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Hørt om Txaikoli [t∫ako’li]? Selv om det ikke 
er den enkleste bokstavsordningen å huske 
på, så bør man definitivt forsøke. Vi skal 
til Baskerland (derav stavningen). Det bør 
nevnes at Txakoli ikke er en druetype, men 
en vinstil. Vinmarkene er ofte beliggende helt 
utmed Atlanterhavet, dette gir både mye vær 
og karakter til vinene fra Spanias nordkyst. 

Tenk dere en litt perlende, frisk og fruktig 
hvitvin med innslag av både epler, sitrus sjø 
og salt. Spør gjerne etter en litt rikere variant. 

¡Salud!

Visste du at...
- Como Mexico er et meksikansk bakeri 
lokalisert i Stavanger med fokus på ferske 
tortilla/tacolefser laget på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla  er fra Mexicoo. Grunnleggeren 
heter Lety Rodriguez, hun flyttet til Norge 
i 2012 og startet raskt å lage sin egen 
ferske tortilla, da det ikke var noen ferske 
alternativer i Norge. 

Vi på Kokkeløren er veldig glade for at hun 
gjorde nettopp det!

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

Gringo øl fra klokk & co
   Oppbevares i kjøleskapet 
   helt frem til den skal 
   brukes i steg 7
Lime
Maiskorn
Rødløk



Fish taco  *  Maistortilla fra Como Mexico og chipotlesaus

9 - Tørk fisken med tørkepapiret. Bruk en 
pinsett og dypp fiskestrimlene i røren til de 
dekkes på begge sider, legg dem forsiktig 
direkte over i den varme oljen og stek ca  
1 minutt på hver side til røren er gyllen. Stek 
4 fiskebiter av gangen. Legg fiskestrimlene 
på en rist for avrenning etter hvert som  
de er ferdige.

10 - Til servering trenger du: fisk, chipotle-
saus, maissalat, limebåter og maislefser.

11 - Legg fisk på lefsen, ha på maissalat og 
topp med chipotlekrem.

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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1 -  Finn frem: kniv, skjærebrett, 
visp, sil, litermål, pinsett, 
tallerken, blandebolle, stekepanne, 
aluminiums- folie. 

Kutt fisken i 8 strimler (Liten 
familiekasse strimler 12 biter 
og stor familiekasse strimler 16 
biter)og krydre dem med salt 
på begge sider. Legg fisken på 
tørkepapir.

5 -  Ha mais og bønner i en 
blandebolle, ha på tomat, 
rødløk, jalapeno og saften av 
en halv lime (Stor familiekasse 
presser 1 lime), smak til med 
salt og nykvernet sort pepper og 
bland godt sammen.

2 -  Sil mais og bønner.

6 -  Stek maistortillas, 2 om 
gangen i en rykende varm 
stekepanne i 10 sekunder på hver 
side. Legg dem på en tallerken 
og dekk til med aluminiumsfolie 
med en gang etter hvert som de 
blir ferdige.

3 -  Kutt tomat i terninger, kutt 
lime i 2 og den ene halvdelen 
i båter, finhakk jalapeno og en 
halv rødløk.

7 -  Ha melblandingen i en 
blandebolle, tilsett en klype salt. 
Hent ølen fra kjøleskapet og 
mål opp 1,5 dl iskaldt gringo øl 
(stor familiekasse måler opp 3 dl 
øl), Hell det i melblandingen og 
bland dette sammen med en visp 
til en glatt masse.

4 -  Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek mais og hvite 
bønner i et par minutter til de er 
litt brunet.

8 -  VIKTIG, SE TIPS OG TRIKS!
Sørg for at alle sitter klar ved 
bordet når fisken skal stekes, 
den skal spises med en gang 
den er ferdig. Ha 3 dl stekeolje 
i en stekepanne. Varm opp 
oljen på medium-pluss varme i  
ca. 2 minutter. Test at den er 
varm nok ved å dyppe en skje 
med litt røre på i oljen. Hvis den 
bruser så er den klar. 

Sjekk ut instruksjonsvideoen om fritering på kokkeloren på      Facebook og      Instagram
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Kyllingvinger
Harissa, couscous og tahiniyoghurt
Tore: “Vi har hentet inspirasjon fra Nord-Afrika og Midtøsten”

Kyllingvinger
Kokkelørens 
   harissa
Kokkelørens 
   tahiniyoghurt

Aubergine
Grønne bønner
Couscous
Grønn paprika
Mandler

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig rett, la noe av 
kyllingen være uten harissamarinade.

Inneholder: Mandler, melk, sesam, sulfitt og hvete.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Det finnes flere gode alternativer til disse 
himmelske, nordafrikanske smakene. Jeg 
handler hjem en vin fra et sted på den andre 
siden av Middelhavet: Provence! 

En lakserosa, fruktdreven og sval rosé vil 
være en perle til dette måltidet! (og går 
heldigvis også veldig fint sammen med 
denne ukens meteorologiske spådommer :-)

Visste du at...
- Tahini, eller sesammasse, er en masse som 
består av malte sesamfrø. Massen brukes 
i matlagning. Tahinien lages i Midtøsten 
av avskallede, lettristede frø. Østasiatisk 
sesammasse lages av frø med skallet på.



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, en liten 
kjele, stekebrett, grønnsakskreller og en 
stor bolle.

Forvarm ovnen til 180oC med 
varmluftsfunksjon. Ha kyllingvingene i en 
stor bolle. Ha på harissa og salt. Bland 
dette godt sammen.

4 - Kok opp 2,5 dl vann i en liten kjele (liten 
familiekasse koker opp totalt 3,75 dl, mens 
stor familiekasse koker opp 5 dl vann). Ha 
i couscous, rør rundt, ta av platen og sett til 
side med lokk i ca. 5 minutter.

5 - Kutt bønner i fire deler. 6 - Når det er 5 minutter igjen av steketiden 
på kyllingen, ta ut brettet og legg på 
bønnene. Bak videre i ca. 5 minutter.

7 - Til servering trenger du kylling, 
tahiniyoghurt, couscous, grønnsaker og 
mandler.

2 - Skrell aubergine og kutt i store biter. 
Kutt paprika i store biter.

3 - Ha grønnsaker på et stekebrett. Ha på 
1 ss stekeolje og salt og vend godt sammen. 
Legg den harissamarinerte kyllingen oppå 
grønnsakene. Pass på å få med alt av 
marinaden. Bak dette i ovnen i ca. 35 
minutter til kyllingen er gjennomstekt. La 
den hvile i 5 minutter etter den har kommet 
ut av ovnen. 

8 - Legg cous cous på siden av tallerken. Ha 
grønnsaker ved siden. Legg kyllingvinger 
oppå. Ha på tahiniyoghurt og avslutt med 
mandler.

Kyllingvinger  *  Harissa, couscous og tahiniyoghurt
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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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Kokkelørens Thaisuppe
Langtidsbakt svineknoke fra Prima Jæren og shiitakesopp
Tore: “Vi lar oss inspirere av smaker fra Asia 
i denne smaksrike suppen”

Ingredienser
- For stor familiekasse må oppskriften dobles

Langtidsbakt svineknoke 
   fra Prima Jæren
Kokkelørens 
   krydderpaste 
Kokkelørens soya- og 
   sesamsaus
Økologisk grønnsaksbuljong

Limeblad 
Nudler
Shiitakesopp
Sitrongress
Paprika
Chili

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Er det barn eller andre som ikke er så 
glad i sterk mat kan man redusere mengden 
krydderpaste. Siden suppen er så enkel 
å lage, er det perfekt som turmat eller på 
hytta.

Visste du at...
- Shiitake, som vi kaller den i vesten, har 
navnet sitt fra Japan selv om soppen vokser 
i store deler av østlige Asia. «Shii» er navnet 
på treet som forsyner soppen med råtne 
stokker som soppen helst trives på, og «take» 
betyr rett og slett sopp.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Eplesider er i vinden om dagen! Prøv sider 
til maten denne uken! Dette er på ingen 
måte klissete eller søte saker, men seriøse 
håndtverksprodukter med sunn og intenst 
smak av eple. Mange er tørre, syrlige og 
svakt bitre og passer dermed utmerket til 
mye forskjellig mat.

Til spicy chili trengs noe halvtørt i glasset. 
Halvtørr og fruktig sider fra f.eks. 
Hardanger vil smake himmelsk til dette.



2 - Mens vannet koker, ha kraften kjøttet ligger i 
oppi kjelen. Kutt kjøttet i tynne skiver. Del paprika 
i små biter. Knus sitrongresset til det sprekker 
opp og del i to. Del shitakesoppen i skiver og 
kutt chili i tynne skiver. 

1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plastikk 
til kjøttet, kniv og en stor kjele.

Ha i 10 dl kaldt vann og grønnsaksbuljong.  
(Har du stor familiekasse husk å doble mengden). 
Gi dette et oppkok og la det koke i ca. 5 minutter.

4 - Ha i kjøttet og hell over soya- og sesamsausen. 
Ta kjelen av platen og la suppen trekke i et par 
minutter til kjøttet er gjennomvarmt.

3 - Ha i nudler, paprika, limeblader, shiitakesopp
og sitrongress og la koke i 6 minutter.

5 - Til servering trenger du suppe og strimlet 
chili.

6 - Legg først nudlene i en dyp tallerken. 
Hell suppen over. Ha i chili om du ønsker den  
ekstra sterk.

Kokkelørens Thaisuppe  *  Langtidsbakt svineknoke fra Prima Jæren og shiitakesopp
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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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Fish taco
Corn tortilla from Como Mexico and chipotle sauce

Tore: “Viva La Mexico! A Mexican feast of flavors and authentic ingredients!”

Cod fillet
Como Mexico corn tortillas
Chipotle sauce
Kokkeløren’s flour mixture
Tomatoes
White beans
Jalapeno

Time Difficulty

Tips and tricks
 
SAFETY TIPS ON FRYING

1. Never leave oil that is heating up, it can 
catch fire if it gets too hot.

2. Keep ready a lid that covers the entire 
frying pan that you can put on should it start 
to burn.

3. NEVER USE WATER TO KILL FLAMES ON 
BURNING OIL.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Hørt om Txaikoli [t∫ako’li]? Selv om det ikke 
er den enkleste bokstavsordningen å huske 
på, så bør man definitivt forsøke. Vi skal 
til Baskerland (derav stavningen). Det bør 
nevnes at Txakoli ikke er en druetype, men 
en vinstil. Vinmarkene er ofte beliggende helt 
utmed Atlanterhavet, dette gir både mye vær 
og karakter til vinene fra Spanias nordkyst. 

Tenk dere en litt perlende, frisk og fruktig 
hvitvin med innslag av både epler, sitrus sjø 
og salt. Spør gjerne etter en litt rikere variant. 

¡Salud!

Visste du at...
- Como Mexico er et meksikansk bakeri 
lokalisert i Stavanger med fokus på ferske 
tortilla/tacolefser laget på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla  er fra Mexicoo. Grunnleggeren 
heter Lety Rodriguez, hun flyttet til Norge 
i 2012 og startet raskt å lage sin egen 
ferske tortilla, da det ikke var noen ferske 
alternativer i Norge. 

Vi på Kokkeløren er veldig glade for at hun 
gjorde nettopp det!

Contains: fish, eggs, mustard, sulfite, milk, wheat, barley.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Gringo beer from Clock & Co
   Store in the refrigerator
   right up to the time it is
   used in step 7
Lime
Corn 
Red onion

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



Fish taco  *  Corn tortilla from Como Mexico and chipotle sauce

9 - Wipe the fish with the paper towel. 
Use tweezers and dip the fish strips into the 
batter until they are covered on both sides, 
gently place them directly into the hot oil and 
fry for about 1 minute on each side until the 
batter is golden. Fry 4 fish pieces at a time. 
Place the fish strips on a grate for runoff as 
they finish.

10 - For serving you need: fish, chipotle 
sauce, corn salad, lime boats and corn 
tortillas.

11 - Put fish on the tortilla, add corn salad 
and top with chipotle cream.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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1 -  You’ll need: knife, cutting 
board, whisk, strainer, liter 
measure, tweezers, plate, mixing 
bowl, frying pan, aluminum foil.

Cut the fish into 8 strips (Small 
Family Box Strips 12 Bits and 
Large Family Box Strips 16 Bits) 
and season them with salt on both 
sides. Place on paper towel.

5 -  Put corn and beans in a 
mixing bowl, add tomato, red 
onion, jalapeno and the juice 
of half a lime (Large family box 
squeezes 1 lime), season with 
salt and freshly ground black 
pepper and mix well.

2 -  Strain corn and beans.

6 -  Fry corn tortillas, 2 at a 
time, in a piping hot frying pan 
for 10 seconds on each side. 
Place them on a plate and cover 
with aluminum foil as they finish.

3 -  Dice tomato, cut lime into 
2 and one half into boats, finely 
chop jalapeno and the half of 
the red onion.

7 -  Pour the flour mixture into a 
mixing bowl, add a pinch of salt. 
Collect the beer from the fridge 
and measure up to 1.5 dl of ice-
cold gringo beer (large family 
box measures 3 dl of beer), pour 
it into the flour mixture and mix 
with a whisk until smooth.

4 -  Put 2 tablespoons of frying 
oil in a hot frying pan. Fry corn 
and white beans for a few 
minutes until slightly browned.

8 -  IMPORTANT, SEE TIPS AND 
TRICKS! Make sure everyone is 
ready at the table when the fish 
is to be fried, it is to be eaten 
as soon as it’s done. Put 3 dl of 
frying oil in a frying pan. Heat 
the oil on medium-plus heat for 
approx. 2 minutes. Test that it 
is warm enough by dipping a 
spoon with a little batter in the 
oil. If it boils, it is ready.

Check out our tutorial video on frying on      Facebook and      Instagram

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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Chicken wings
Harissa, couscous and tahini yogurt
Tore: “We have been inspired by North Africa and the Middle East”

Chicken wings
Kokkeløren’s
   harissa
Kokkeløren’s
   Tahini yoghurt

Eggplant
Green beans
Couscous
Green bell pepper
Almonds

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child-friendly dish, leave some 
of the chicken without the harissa marinade.

Contains: Almonds, milk, sesame, sulphite and wheat.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Det finnes flere gode alternativer til disse 
himmelske, nordafrikanske smakene. Jeg 
handler hjem en vin fra et sted på den andre 
siden av Middelhavet: Provence! 

En lakserosa, fruktdreven og sval rosé vil 
være en perle til dette måltidet! (og går 
heldigvis også veldig fint sammen med 
denne ukens meteorologiske spådommer :-)

Visste du at...
- Tahini, eller sesammasse, er en masse som 
består av malte sesamfrø. Massen brukes 
i matlagning. Tahinien lages i Midtøsten 
av avskallede, lettristede frø. Østasiatisk 
sesammasse lages av frø med skallet på.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



1 - You’ll need: cutting board, knife, small 
saucepan, baking tray, vegetable peeler 
and a large bowl.

Preheat the oven to 180oC on hot air 
function. Put the chicken wings in a large 
bowl. Add harissa and salt. Mix well.

4 - Boil 2.5 dl water in a small saucepan 
(small family box boils a total of 3.75 dl, 
while large family box boils 5 dl water). 
Add couscous, stir, remove from stove and 
set aside with lid for approx. 5 minutes.

5 - Cut beans into four parts. 6 - When there is 5 minutes left of the 
cooking time on the chicken, remove the 
tray and add beans. Bake further for 
approx. 5 minutes.

7 - For serving you need chicken, tahini 
yogurt, couscous, vegetables and almonds.

2 - Peel eggplant and cut into large pieces. 
Cut the bell pepper into large chunks.

3 - Put vegetables on a baking tray. Add 
1 tablespoon frying oil and salt and flip 
well. Place the harissa -marinated chicken 
on top of the vegetables. Be sure to include 
all of the marinade. Bake this in the oven 
for approx. 35 minutes until the chicken is 
cooked through. Let it rest for 5 minutes 
after coming out of the oven.

8 - Place couscous on the side of the plate. 
Have vegetables next to it. Place chicken 
wings on top. Put on tahini yogurt and 
finish with almonds.

Chicken wings  *  Harissa, couscous and tahini yogurt
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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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Kokkeløren’s Thai Soup
Slow-cooked pork knuckle from Prima Jæren and shiitake mushrooms
Tore: “We have been inspired by flavors from Asia in 
 this flavourful soup”

Slow-cooked pork knuckle
    from Prima Jæren
Kokkeløren’s
    spice paste
Kokkeløren’s soy and
    sesame sauce
Organic vegetable broth

Lime leaf
Noodles
Shiitake mushroom
Lemongrass
Bell pepper
Chili

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If there are children or others who don’t 
like spicy foods, reduce the amount of spice 
paste. Since the soup is so easy to make, it is 
perfect for a hike or at the cabin.

Visste du at...
- Shiitake, som vi kaller den i vesten, har 
navnet sitt fra Japan selv om soppen vokser 
i store deler av østlige Asia. «Shii» er navnet 
på treet som forsyner soppen med råtne 
stokker som soppen helst trives på, og «take» 
betyr rett og slett sopp.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Eplesider er i vinden om dagen! Prøv sider 
til maten denne uken! Dette er på ingen 
måte klissete eller søte saker, men seriøse 
håndtverksprodukter med sunn og intenst 
smak av eple. Mange er tørre, syrlige og 
svakt bitre og passer dermed utmerket til 
mye forskjellig mat.

Til spicy chili trengs noe halvtørt i glasset. 
Halvtørr og fruktig sider fra f.eks. 
Hardanger vil smake himmelsk til dette.

Ingredients
- For the large family box; double the quantities



2 - While the water is boiling, add the stock 
from the meat in the pan. Cut the meat into thin 
slices. Cut peppers into small pieces. Crush the 
lemongrass until it breaks up and split in half. 
Divide the shitake mushroom into slices and cut 
the chili into thin slices.

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

Pour 10 dl cold water and vegetable broth. (If 
you have a large family box remember to double 
the amount). Bring this to a boil and let it cook 
for approx. 5 minutes.

4 - Add the meat and the soy and sesame sauce. 
Remove the pan from the stove and allow the 
soup to simmer for a few minutes until the meat 
is heated through.

3 - Add noodles, bell peppers, lime leaves, 
shiitake soup and lemongrass and cook for 6 
minutes.

5 - For serving you need soup and shredded 
chili.

6 - First, place the noodles in a deep dish. Pour 
the soup over. Add chili if you want it extra hot.

Kokkeløren’s Thai Soup  *  Slow-cooked pork knuckle from Prima Jæren and shiitake mushrooms
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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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