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Ovnsbakt torsk
Dillkremede poteter og pepperrotpaste
Tore: “Torsk og dillkremede poteter er en deilig kombinasjon”

Torsk
Potet
Dill
Fløte
Hjertesalat

Sjalottløk
Kokkelørens 
  pepperotpaste

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ønsker du mer syre til retten, server med 
en sitronbåt på toppen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Pikant pepperrot setter et distinkt preg på 
denne ellers milde og myke retten. Dillen 
og hjertesalatens «grønne» smaker roper 
på en vin med noe av de samme tonene 
og det er få viner som kan passe bedre 
til denne retten enn en tørr østerisk hvitvin 
på Grüner Veltliner-druen. Grüner´s mest 
typiske egenskaper er friskhet, grønt 
urtepreg og en lekker spicy ettersmak – alt 
denne torskeretten trenger.

Visste du at...
- Hjertesalaten er en liten romanosalat. 
Hjertesalat, gemsalat og babysalat er alle 
navn på dette lille, men svært populære 
salathodet. 

Hjertesalaten har et kompakt og avlangt 
hode, med saftige blader som omfavner 
en kraftig stengel. Den delikate smaken 
og konsistensen holder lenge selv etter at 
evt. dressing er tilsatt. Det er omtrent ingen 
kalorier i hjertesalat, men den er rik på 
kostfiber og B-vitaminet folat. Den er en fin 
kilde til vitamin K, betakaroten og kalium.

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

Ingredienser
(for 2 voksne)



4 - Sett fisken i ovnen, den trenger  
ca. 8 - 10 minutter.

7 - Ha hjertesalaten i ovnen. Den trenger 
1 - 2 minutter.

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, 
stekespade og stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-
funksjon. Ha torsken på et stekebrett og 
krydre med salt og nykvernet sort pepper. 

5 - Mens fisken steker, ha 2 ss stekeolje i 
en varm stekepanne. Ha i potetterningene, 
stek i 4 - 5 minutter til de har fått gyllen 
farge og begynner å bli møre. Rør med 
jevne mellomrom. 

8 - Til servering trenger du torsk, 
hjertesalat og dillkremede poteter.

9 - Ha de kremede potetene på tallerkenen. 
Plasser torsken oppå potetene. Legg 
hjertesalaten inntil fisken. Dryss resten av 
dillen rundt på tallerkenen.

2 - Skyll og tørk salaten. Del den i to på langs. 
Finhakk løk, grovhakk dillen, kutt potet i  
jevnstore terninger.

6 - Ha fløte, pepperotpaste og sjalottløk i 
stekepannen. La det koke under omrøring 
i ca. 1 minutt til det begynner å tykne litt. 
Ha i 2/3 av dillen. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

3 - Ha 1 ts stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek hjertesalaten i et par minutter på 
snittsiden til den har fått en gyllen og fin 
farge. Ha salaten over på en tallerken og 
krydre med salt og nykvernet sort pepper.

Ovnsbakt torsk  *  Dillkremede poteter og pepperrotpaste

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



Calabresepølse fra Felloni Spekehus 
Bønnecassoulet 
Tore: “En skikkelig rustikk og mettende rett 
med et nikk til Frankrike”

Calabresepølse 
   fra Felloni Spekehus
Hvite bønner
Estragon
Kokkelørens 
   dijonnaise

Løk
Kyllingkraft fra 
   Gårdsand
Gulrot
Stangselleri
Hvitløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen :-)

Visste du at...
- Bønner kommer opprinnelig fra Peru der 
inkafolket dyrket flere sorter. Fra 1600-tallet 
kjenner vi til dyrking av bønner i Norge. 
Bønner har både lavt energi- og fettinnhold, 
samt et høyt innhold av protein som bidrar 
til vekst i muskelmasse. I tillegg er bønner 
en kilde til folat som bidrar til å redusere 
tretthet og utmattelse. Bønner har også et 
høyt kostfiberinnhold, som er gunstig for 
fordøyelsen.

Inneholder: Selleri, sennep, sulfitt og egg.
Kan inneholde spor av melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne jordnære, rustikke retten ville 
jeg gått for et skikkelig håndtverksøl. 

«Blonde» er konsentrert og friskt med 
aroma og smak av blomster og tropisk  
frukt. «Saison» kan også passe bra: 
IPA-ølets markante bitterhet er byttet 
ut med et rikt maltpreg som vil kle 
denne retten godt.

Ingredienser
(for 2 voksne)



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

Kutt stangselleri, løk og gulrot i terninger. 
Finhakk hvitløk og estragonblader. 
Spar noen blader til pynt og ta vare  
på estragonstilken. 

4 - Ha 2 ss stekeolje i en stor kjele på 
medium pluss varme. Fres stangselleri, løk, 
gulrot, hvitløk og estragonstilkene (ikke 
de hakkede bladene) i 4 minutter under 
omrøring. Ha så i kyllingkraften og kok 
dette i 5 minutter.

3 - Stek pølsene i en medium pluss varm 
stekepanne i ca. 4 minutter på hver side 
til de er gjennomstekt. Vend hvert andre 
minutt. La de så hvile i ca. 3 - 4 minutter i 
pannen som nå er tatt av varmen. 

2 - Sil bønnene og skyll raskt i kaldt vann.

5 - Ta pølsene ut av stekepannen og legg 
dem på en tallerken. Ha i kraft og olje fra 
pølsene som er i stekepannen oppi gryten 
med grønnsakene. Ha i hakket estragon og 
bønner, og rør dette godt sammen. Kok i 
1-2 minutter til bønnene er varme. Smak til 
med salt og nykvernet sort pepper.

6 - Til servering trenger du bønnecassoulet, 
pølser, estragonblader og dijonnaise.

7 - Legg pølsene samlet på tallerkenen. 
Legg bønnecassoulet ved siden. Strø 
over  estragonblader. Server dijonnaise  
på siden.

Calabresepølse fra Felloni Spekehus  *  Bønnecassoulet

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



Risonipasta
Oksekjake fra Strøm Larsen og Bufarost fra Valdresmeieriet
Tore: “Risoni kombinerer det beste fra risotto og det beste fra pasta”

Bresert oksekjake 
   fra Strøm Larsen
Risoni pasta
Bufarost fra 
   Valdresmeieriet

Sjalottløk
Kokkelørens 
   urtesmør
Spinat

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen!

Visste du at...
- Av hensyn til miljøet bør vi begrense 
hvor mye rødt kjøtt vi spiser, men vi bør 
også ha fokus på hvordan vi bruker de 
dyrene vi slakter. Ikke bare får vi mye mer 
interessant mat om vi bruker hele dyret, 
men det er da vi kan begynne å snakke om 
bærekraftig kjøttproduksjon. Her bruker vi 
oksekjake, et herlig marmorert kjøtt som er 
altfor lite brukt!

Inneholder: Melk, hvete og sulfitt.
Kan inneholde spor av soya. 
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
- Test noe nytt! Nerello Mascalese er 
navnet på enn av de druene som vært 
med på å løfte Sicilia til et av de mest 
respekterte vinområdene i verden. 
Nerello Mascalese viser seg frem gjennom 
sin mineralske karakter, samtidig som han 
byr på røde bær, krydder og en veldig 
fin syrestruktur, ofte plantet på 1000 moh. 
rundt omkring vulkanen Etna. Ikke for 
tungt til risonien - og veldig, veldig godt til 
braiserte oksekjaker!

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, 
to kjeler, litermål og sil. 

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

4 - Mens pastaen koker, 
finkutt sjalottløk. Vask, tørk og 
grovhakk spinaten.

2 - Ha kjøtt og kraft i en kjele 
og gi et oppkok. Småkok i ca. 2 
minutter i mens du moser kjøttet 
lett med en gaffel til det løser 
seg opp. Sett til side.

5 - Når pastaen har kokt i 
8 minutter, ta av 1 dl med 
kokevann (liten familiekasse tar 
av 1,5 dl, stor familiekasse tar 
av 2 dl). Sil deretter pastaen.

6 - Ha sjalottløk, pasta og 
pastavannet over i kjelen 
med oksekjake. Kok dette på 
medium varme under omrøring i  
ca. 1 minutt.

3 - Ha risonipasta i det 
kokende vannet. Rør rundt med 
en skje i ca. 30 sekunder til 
vannet begynner å koke igjen. 
Dette for å hindre at pastaen 
setter seg i bunnen av kjelen. 
Kok i 8 minutter. Rør med  
jevne mellomrom.

7 - Ha i urtesmør og osten og 
rør dette godt inn. Smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

8 - Rør inn spinaten.

9 - Til servering trenger du risoniretten. 10 - Ha risoni i en dyp tallerken og server.

Risonipasta  *  Oksekjake fra Strøm Larsen og Bufarost fra Valdresmeieriet

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

Oven-baked cod
Creamed dill potatoes and horseradish paste
Tore: “Cod and creamed dill potatoes are a delicious combination”

Cod
Potato
Dill
Cream
Little Gem lettuce

Shallots
Kokkeløren’s
  horseradish paste

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you like a little more acidity with the dish, 
serve with a lemon wedge on top.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Pikant pepperrot setter et distinkt preg på 
denne ellers milde og myke retten. Dillen 
og hjertesalatens «grønne» smaker roper 
på en vin med noe av de samme tonene 
og det er få viner som kan passe bedre 
til denne retten enn en tørr østerisk hvitvin 
på Grüner Veltliner-druen. Grüner´s mest 
typiske egenskaper er friskhet, grønt 
urtepreg og en lekker spicy ettersmak – alt 
denne torskeretten trenger.

Visste du at...
- Hjertesalaten er en liten romanosalat. 
Hjertesalat, gemsalat og babysalat er alle 
navn på dette lille, men svært populære 
salathodet. 

Hjertesalaten har et kompakt og avlangt 
hode, med saftige blader som omfavner 
en kraftig stengel. Den delikate smaken 
og konsistensen holder lenge selv etter at 
evt. dressing er tilsatt. Det er omtrent ingen 
kalorier i hjertesalat, men den er rik på 
kostfiber og B-vitaminet folat. Den er en fin 
kilde til vitamin K, betakaroten og kalium.

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

Ingredients
(for 2 adults)



4 - Put the fish in the oven, it needs approx. 
8 - 10 minutes.

7 - Put the lettuce in the oven. It needs  
1 - 2 minutes.

1 - Get: a cutting board, knife, baking tray, 
spatula and frying pan.

Preheat the oven to 200oC on hot air 
function. Put the cod on a baking tray 
and season with salt and freshly ground  
black pepper.

5 - While the fish is frying, put 2 tablespoons 
of frying oil in a hot frying pan. Add the 
potato cubes, cook for 4-5 minutes until 
golden and tender. Stir periodically.

8 - For serving, you need cod, Little gem 
lettuce and creamed dill potatoes.

9 - Put the creamed potatoes on the plate. 
Place the cod on top of the potatoes. Place 
the lettuce next to the fish. Sprinkle the rest 
of the dill around on the plate.

2 - Rinse and dry the lettuce. Divide it 
in half lengthwise. Finely chop the onion, 
coarsely chop the dill, cut the potato into 
evenly sized cubes.

6 - Put cream, horseradish paste and 
shallots in the frying pan. Let it boil while 
stirring for approx. 1 minute until it starts 
to thicken a bit. Add 2/3 of the dill. Season 
with salt and freshly ground black pepper.

3 - Put 1 teaspoon of frying oil in a 
hot frying pan. Fry the lettuce for a few 
minutes on the cut side until it has a golden 
and nice color. Place the salad on a plate 
and season with salt and freshly ground 
black pepper.

Oven-baked cod  *  Creamed dill potatoes and horseradish paste

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/



Calabrese sausage from Felloni Spekehus
Bean cassoulet 
Tore: “A really rustic and filling dish with a nod to France”

Calabrese sausage
   from Felloni Spekehus
White beans
Tarragon
Kokkeløren’s
   dijonnaise

Onion
Chicken stock from
   Gårdsand
Carrot
Celery
Garlic

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Not this time :-)

Visste du at...
- Bønner kommer opprinnelig fra Peru der 
inkafolket dyrket flere sorter. Fra 1600-tallet 
kjenner vi til dyrking av bønner i Norge. 
Bønner har både lavt energi- og fettinnhold, 
samt et høyt innhold av protein som bidrar 
til vekst i muskelmasse. I tillegg er bønner 
en kilde til folat som bidrar til å redusere 
tretthet og utmattelse. Bønner har også et 
høyt kostfiberinnhold, som er gunstig for 
fordøyelsen.

Contains: Celery, mustard, sulfite and eggs.
May contain traces of milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Til denne jordnære, rustikke retten ville 
jeg gått for et skikkelig håndtverksøl. 

«Blonde» er konsentrert og friskt med 
aroma og smak av blomster og tropisk  
frukt. «Saison» kan også passe bra: 
IPA-ølets markante bitterhet er byttet 
ut med et rikt maltpreg som vil kle 
denne retten godt.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, strainer, 
frying pan and a saucepan.

Cut celery, onion and carrot into cubes. 
Finely chop garlic and tarragon leaves. 
Save some leaves for decoration and keep 
the tarragon stem for later.

4 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
large saucepan over medium-plus heat. 
Fry the celery, onion, carrot, garlic and 
tarragon stems (not the chopped leaves) 
for 4 minutes while stirring. Then add the 
chicken stock and cook for 5 minutes.

3 - Fry the sausages in a medium-plus hot 
frying pan for approx. 4 minutes on each 
side until cooked through. Turn every two 
minutes. Remove the pan from the heat, 
and rest for approx. 3 - 4 minutes.

2 - Strain the beans and rinse quickly  
in cold water.

5 - Remove the sausages from the frying 
pan and place them on a plate. Add the 
stock and oil from the sausages in the 
frying pan, to the pot with the vegetables. 
Add chopped tarragon and beans, and stir 
well. Cook for 1 – 2 minutes until the beans 
are heated. Season with salt and freshly 
ground black pepper.

6 - For serving, you need bean cassoulet, 
sausages, tarragon leaves and dijonnaise.

7 - Place the sausages on the plate. Put 
the bean cassoulet next to it. Sprinkle 
with tarragon leaves. Serve dijonnaise on  
the side.

Calabrese sausage from Felloni Spekehus  *  Bean cassoulet

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/



Risoni pasta
Beef cheek from Strøm Larsen and Bufarost from Valdresmeieriet
Tore: “Risoni combines the best of risotto and the best of pasta”

Braised beef cheek
   from Strøm Larsen
Risoni pasta
Bufar cheese from
   Valdresmeieriet

Shallots
Kokkeløren’s
   herbal butter
Spinach

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Not this time!

Visste du at...
- Av hensyn til miljøet bør vi begrense 
hvor mye rødt kjøtt vi spiser, men vi bør 
også ha fokus på hvordan vi bruker de 
dyrene vi slakter. Ikke bare får vi mye mer 
interessant mat om vi bruker hele dyret, 
men det er da vi kan begynne å snakke om 
bærekraftig kjøttproduksjon. Her bruker vi 
oksekjake, et herlig marmorert kjøtt som er 
altfor lite brukt!

Contains: Milk, wheat and sulfite.
May contain traces of soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Test noe nytt! Nerello Mascalese er 
navnet på enn av de druene som vært 
med på å løfte Sicilia til et av de mest 
respekterte vinområdene i verden. 
Nerello Mascalese viser seg frem gjennom 
sin mineralske karakter, samtidig som han 
byr på røde bær, krydder og en veldig 
fin syrestruktur, ofte plantet på 1000 moh. 
rundt omkring vulkanen Etna. Ikke for 
tungt til risonien - og veldig, veldig godt til 
braiserte oksekjaker!

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, 
two saucepans, measuring cup 
and strainer.

Put on water with a pinch of salt 
to cook the pasta.

4 - While the pasta is cooking, 
finely chop the shallots. Wash, 
dry and coarsely chop the 
spinach.

2 - Put meat and stock in a 
saucepan and bring to a boil. 
Simmer for approx. 2 minutes 
while mashing the meat lightly 
with a fork until it loosens. Set 
aside.

5 - When the pasta has boiled 
for 8 minutes, remove 1 dl of 
boiling water (small family box 
removes 1.5 dl, large family 
box removes 2 dl). Then strain 
the pasta.

6 - Put the shallots, pasta and 
pasta water in the pan with the 
beef. Cook on medium heat 
while stirring for approx. 1 
minute.

3 - Put risoni pasta in the 
boiling water. Stir with a spoon 
for approx. 30 seconds until the 
water starts to boil again. This is 
to prevent the pasta from settling 
at the bottom of the pan. Cook 
for 8 minutes. Stir periodically.

7 - Add the herb butter and 
cheese and stir well. Season 
with salt and freshly ground 
black pepper.

8 - Stir in the spinach.

9 - For serving, you need the risoni. 10 - Put the risoni in a deep plate and 
serve.

Risoni pasta  *  Beef cheek from Strøm Larsen and Bufarost from Valdresmeieriet

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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