
Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ovnsbakt laks 
Lun brokkolisalat og Nyr- og urtedressing 
Tore: “Sunnhet på tallerkenen, vel bekomme!”

Laks
Brokkoli
Potet
Rørosmelk
Solsikkekjerner

Kokkelørens 
   hvitløksmør
Kokkelørens 
   Nyr- og urtedressing

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Fjern den nederste delen av brokkoli-
stilken, ca. 1 centimeter. Skrell resten av 
stilken og kutt den i terninger. Stek sammen 
med bukettene.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Noen viner har et tydelig grønt urtepreg 
som gjør dem fine å matche med grønne» 
smaker i mat. Brokkoli og urter vil trives 
veldig godt i selskap med en frisk hvitvin 
på Sauvignon Blanc-druen. Disse vinene 
har også syren som trengs for å matche 
det fete i fisken. Både Loire i Frankrike 
og Marlborough i New Zealand lager 
strålende eksemplarer. Sistnevnte har 
ofte en liten touch av passjonsfrukt i 
ettersmaken som kan være en spennende 
smakstilsetning i denne retten.

Visste du at...
- Brokkoli er en av de mest næringsrike 
grønnsakene vi har, og inneholder mer 
C-vitamin enn appelsiner. Brokkoli er en 
godt fremavlet bladkål-sort som etter hvert 
har blitt et tett hode. Det mørkegrønne 
hodet med blomsterknopper sitter på en 
kraftig stilk – og dette er faktisk den søteste 
delen, det er derfor vi i denne retten gir tips 
om å skrelle den og spise den også!

Inneholder: Fisk og melk.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
(for 2 voksne)



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

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Skrell potet om du ønsker 
en puré uten skall. For en kjappere og mer 
næringsrik versjon, behold skallet på. Sett 
potetene til koking, de skal koke i ca. 20 
minutter til de er helt møre.

3 - Legg laksen på et stekebrett. 
Krydre med salt og pepper, sett i ovnen 
når potetene begynner å bli møre og 
stek i ca. 8 -10 minutter avhengig av  
tykkelsen på stykkene.

7 - Ha potetpureen på tallerken. Legg 
brokkolisalaten ved siden, ha laksen oppå 
pureen og avslutt med Nyr- og urtedressing 
over laksen.

2 - Kutt brokkolitoppene i buketter. Se tips 
og triks. 

4 - Sil av alt vannet fra potetene. Ha i 
melk og halvparten av hvitløksmøret. Rør 
det hele sammen med en visp. Når den har 
fått en glatt og fin konsistens kan du smake 
til med salt og nykvernet sort pepper.

5 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne, 
stek brokkolien til den har fått farge ca. 
2 minutter, rør rundt og stek videre i 2 
minutter. Ta stekepannen av varmen og 
tilsett solsikkekjerner, og resten av hvitløk-
smøret. Vend godt sammen og smak til 
med salt og nykvernet sort pepper.

6 - Til servering trenger du potetpuré, 
laks, brokkoli og Nyr- og urtedressing.

Ovnsbakt laks  *  Lun brokkolisalat og Nyr- og urtedressing

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



Salat med rotgrønnsaker
Sennepsdressing, bacon og gårdsegg
Tore: “En rustikk og smaksrik høstrett”

Tørrsaltet bacon 
   fra Jæren Smak 
Kokkelørens 
   honningristede valnøtter 
Kokkelørens sennep- 
   og estragondressing
Gulbeter

Kokkelørens 
   jordskokkpuré
Egg fra Ek Gård
Grønnkål

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Egget kan også posjeres for den som 
ønsker en kokkefaglig utfordring:

Kok opp en kjele med vann og tilsett litt salt 
og 2 ss eddik. Trekk så kjelen til side. Klekk 
ett egg oppi et lite glass eller en kopp så 
det blir enkelt å helle hele egget forsiktig 
oppi kjelen. Pass på at vannet er helt stille 
og rett under kokepunktet, ha så ett og ett 
egg forsiktig i. La eggene ligge i det varme 
vannet i ca. 4 minutter til de har begynt å bli 
faste. Når eggene er klare, kan de enkelt 
bli tatt ut med en hull-øse. 

Visste du at...
- Gule beter er en nær slektning av rødbeter. 
De har en sterk farge som også gjør annen  
mat gul, og dermed egner de seg godt i 
supper.

Den flotte fargen skyldes at den lilla fargen 
i rødbeten er borte, og kun gulfargen gir 
farge til roten. Også bladene på beten er 
spiselige og meget gode. 

Inneholder: Sennep, egg, valnøtter, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg 
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette. 
Østerrike har to spennende rødvinsdruer 
du bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish. 
Begge vil fungere strålende til dette.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv,  to stekebrett, 
to kjeler, stekepanne og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 190oC med 
varmluftsfunksjon. Vask og kutt gulbeter i 
jevne tynne båter.

3 - Fordel bacon på et eget stekebrett 
med bakepapir og stek i ovnen sammen 
med betene i ca. 10 minutter til baconet 
er crispy.

2 - Vend betene inn med litt stekeolje, salt 
og nykvernet sort pepper. Ha dem på et 
stekebrett og bak i ovnen i 20 – 25 minutter 
til de er møre.

4 - Ha egg i en kjele og fyll på 
med kaldt vann. Sett på maks 
temperatur slik at det koker opp 
kjapt, skru ned litt og kok videre 
i 6 minutter. Avkjøl i rennende 
kaldt vann og skrell. 

5 - Mens egget koker, splitt 
grønnkålen på langs gjennom 
stilken. Kutt deretter i grove biter.

7 - Mens grønnkålen steker, ha 
jordskokkpureen i en kjele og 
varm opp under omrøring.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek grønnkålen 
under omrøring til den har falt 
sammen og fått litt stekefarge 
i kantene. Dette tar ca. 2 - 3 
minutter. Smak til med salt.

8 - Ha gulbeter og grønnkål i en stor bolle. 
Ha på 2/3 av sennepsdressingen og vend 
dette godt sammen. Kutt baconet i grove 
biter.

9 - Til servering trenger du bacon, betesalat, 
egg, valnøtter, jordskokkpuré og resten av 
sennepdressingen.

10 - Legg jordskokkpureen i midten av 
tallerken. Legg beter og grønnkålen i 
en jevn sirkel rundt. Legg biter av bacon 
spredt rundt. Dryss på valnøtter. Legg 
egget oppå pureen og avslutt med å 
dryppe sennepsdressing rundt.

Salat med rotgrønnsaker  *  Sennepsdressing, bacon og gårdsegg

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/



Indisk kylling korma 
Kyllingbryst fra Gårdsand og saftige naanbrød
Tore: “De saftige naanbrødene gjør denne indiske herligheten komplett”

Kyllingbryst 
   fra Gårdsand
Basmatiris
Naanbrød-deig 
   fra Boulangerie M
Koriander

Hvitløksfedd
Rørossmør
Kokkelørens 
    kormamarinade
Kepaløk
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer spicy variant, hakk opp chili og 
stek sammen med løken.

Visste du at...
- Garam masala er en krydderblanding 
som brukes som base i mye indisk mat. Den 
inneholder følgende krydder: koriander, 
spisskummen, chili, muskat, sort pepper, 
kardemomme, nellik, fennikel og laurbærblad.

Inneholder: Hvete, melk, mandler og cashewnøtter. 
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, andre kornsorter og sennep.  
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Jeg er et vinmenneske, men til dette nord-
indiske måltidet lengter jeg etter en frisk 
og leskende øl! Vi ønsker en smaksrik type 
som kan håndtere denne smaksbomben av 
en gryte. Gjerne en øl med litt humlepreg, 
som løfter opp alle de fantastiske krydderne 
og smakene i retten. En Indian Pale Ale vil 
gjøre jobben! Hvis man heller ønsker vin, 
se etter en aromatisk drue. Gewürztraminer 
eller en Riesling med litt restsødme vil også 
smake godt til maten. Uansett om du velger 
øl eller vin, unngå en for høy alkoholprosent, 
da alkohol forsterker inntrykket av sterke 
krydder og dermed kan ta over hele showet. 

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, 
skjærebrett i plast til kyllingen, 
blandebolle stekepanne, to små 
kjeler, kjevle og pensel. 

Ha risen i en kjele. Skyll den 
i kaldt vann. Ha på dobbelt 
mengde vann og en klype salt. 
Kok opp og la koke på svak 
varme med lokk i ca. 25 minutter.

5 - Ha smør og hvitløkskiver i en 
liten kjele. Varm opp til smøret 
smelter på medium varme. Sett 
til side.

10 - Ha på marinert kylling, fløte 
og 1 dl vann (stor familiekasse 
har på totalt 2 dl vann). Kok opp 
og la småkoke i 4 - 5 minutter til 
kyllingen er gjennomkokt.

11 - Til servering trenger 
du kormagryte, naanbrød, 
basmatiris og resten av den 
hakkede korianderen.

12 - Ha kormagryte i en dyp 
tallerken. Ha ris ved siden. Dryss 
over koriander og legg naan-
brød på siden.

2 - Mens risen koker, kutt 
kyllingbryst i jevne firkantede 
biter. 

6 - Rull deigen til en pølse. 
Del den i 4 like store emner 
(stor familiekasse deler den i 8 
emner). Kjevl ut hvert emne til en 
tynn lefse.

8 - Se tips og triks. Ha 2 ss 
stekeolje i en medium pluss varm 
panne. Stek løk under omrøring 
et par minutter til løken blir 
blank. 

3 - Legg kyllingbitene i en bolle. 
Ha på 1 ss kormapaste og 1 ss 
stekeolje, og bland godt sammen 
(stor familiekasse har på 2 ss av 
paste og olje). 

4 - Kutt løk i terninger, hvitløk i 
tynne skiver, og finhakk koriander. 

7 - Varm en stekepanne til 
medium pluss varme. Ha i 1 ss 
stekeolje. Stek naanbrødene en 
av gangen i 1 - 2 minutter på 
hver side til de blåser seg litt 
opp og blir gylne. Når de er 
ferdig stekt, pensle dem med 
hvitløkssmør, ha på 1/3 av den 
hakkede korianderen og dryss 
på flaksalt. 

9 - Ha på resten av korma-
pasten og stek videre i 1 minutt 
under omrøring.

Indisk kylling korma  *  Kyllingbryst fra Gårdsand og saftige naanbrød

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 salmon 
Warm broccoli salad and Nyr and herb dressing
Tore: “Health on a plate, enjoy!”

Salmon
Broccoli
Potato
Røros milk
Sunflower seeds

Kokkeløren’s
   garlic butter
Kokkeløren’s
   Nyr and herbal dressing

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Remove the lower part of the broccoli 
stalk, approx. 1 centimeter. Peel the rest 
of the stem and cut it into cubes. Bake with  
the bouquets.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Noen viner har et tydelig grønt urtepreg 
som gjør dem fine å matche med grønne» 
smaker i mat. Brokkoli og urter vil trives 
veldig godt i selskap med en frisk hvitvin 
på Sauvignon Blanc-druen. Disse vinene 
har også syren som trengs for å matche 
det fete i fisken. Både Loire i Frankrike 
og Marlborough i New Zealand lager 
strålende eksemplarer. Sistnevnte har 
ofte en liten touch av passjonsfrukt i 
ettersmaken som kan være en spennende 
smakstilsetning i denne retten.

Visste du at...
- Brokkoli er en av de mest næringsrike 
grønnsakene vi har, og inneholder mer 
C-vitamin enn appelsiner. Brokkoli er en 
godt fremavlet bladkål-sort som etter hvert 
har blitt et tett hode. Det mørkegrønne 
hodet med blomsterknopper sitter på en 
kraftig stilk – og dette er faktisk den søteste 
delen, det er derfor vi i denne retten gir tips 
om å skrelle den og spise den også!

Contains: Fish and milk.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



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

Preheat the oven to 200oC on hot air 
function. Peel potatoes if you prefer a 
puree without peel. For a faster and 
more nutritious version, keep the peel 
on. Bring the potatoes to a boil, they 
should cook for approx. 20 minutes until  
completely tender.

3 - Place the salmon on a baking tray. 
Season with salt and pepper, put in the 
oven when the potatoes start to tender and 
bake for approx. 8 - 10 minutes depending 
on the thickness of the pieces.

7 - Put the mashed potatoes on the plate. 
Place the broccoli salad next to it, place the 
salmon on top of the puree and finish with 
Nyr and herb dressing over the salmon.

2 - Cut the broccoli tops into bouquets. 
See tips and tricks.

4 - Strain all the water from the potatoes. 
Add milk and half of the garlic butter. Stir 
it all together with a whisk. When smooth 
and fine, taste with salt and freshly ground 
black pepper.

5 - Add 2 tablespoons of frying oil to a 
hot pan, fry the broccoli until colored 
approx. 2 minutes, stir and cook for 
another 2 minutes. Remove the frying 
pan from the heat and add the sunflower 
seeds, and the rest of the garlic butter. 
Mix well and season with salt and freshly  
ground black pepper.

6 - For serving, you need mashed 
potatoes, salmon, broccoli and Nyr and 
herb dressing.

Oven-baked salmon  *  Warm broccoli salad and Nyr and herb dressing

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/



Salad with root vegetables
Mustard dressing, bacon and farm eggs
Tore: “A rustic and tasty autumn dish”

Dry salted bacon
   from Jæren Smak
Kokkeløren’s
   honey roasted walnuts
Kokkeløren’s mustard
   and tarragon dressing
Gulbeter

Kokkeløren’s
   Jerusalem artichoke 
puree
Eggs from Ek Gård
Kale

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The egg can also be poached for those 
who want a culinary challenge:

Boil a saucepan of water and add a little 
salt and 2 tablespoons of vinegar. Then 
pull the pot aside. Hatch one egg in a small 
glass or cup so it is easy to pour the whole 
egg carefully into the pan. Make sure that 
the water is completely still and just below 
the boiling point, then have one egg at 
a time carefully in. Let the eggs lie in the 
warm water for approx. 4 minutes until they 
have started to solidify. When the eggs are 
ready, they can be easily removed with  
a slotted spoon.

Visste du at...
- Gule beter er en nær slektning av rødbeter. 
De har en sterk farge som også gjør annen  
mat gul, og dermed egner de seg godt i 
supper.

Den flotte fargen skyldes at den lilla fargen 
i rødbeten er borte, og kun gulfargen gir 
farge til roten. Også bladene på beten er 
spiselige og meget gode. 

Contains: Mustard, eggs, walnuts, sulfite and milk.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg 
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette. 
Østerrike har to spennende rødvinsdruer 
du bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish. 
Begge vil fungere strålende til dette.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, a knife, two 
baking trays, two saucepans, a frying pan 
and a mixing bowl.

Preheat the oven to 190oC on hot 
air function. Wash and cut beets in  
evenly thin boats.

3 - Spread the bacon on a separate baking 
tray with baking paper and bake in the 
oven together with the beets for approx. 
10 minutes until the bacon is crispy.

2 - Turn the beets in a little frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Put them on a 
baking tray and bake in the oven for 20 - 25 
minutes until tender.

4 - Put eggs in a saucepan and 
fill with cold water. Set maximum 
temperature so that it comes 
to a boil quickly, turn down 
a little and cook for another 6 
minutes. Cool in running cold  
water and peel.

5 - While the egg is cooking, 
split the kale lengthwise 
through the stem. Then cut into  
coarse pieces.

7 - While the kale is frying, 
have the Jerusalem artichoke 
puree in a saucepan and  
heat while stirring.

6 - Put 2 tablespoons of frying 
oil in a hot frying pan. Fry the 
kale while stirring until it has 
collapsed and gained a little 
frying color at the edges. This 
takes approx. 2 - 3 minutes. 
Season with salt.

8 - Put beets and kale in a large bowl. Add 
2/3 of the mustard dressing and mix well. 
Cut the bacon into rough pieces.

9 - For serving, you need bacon, beet 
salad, eggs, walnuts, Jerusalem artichoke 
puree and the rest of the mustard dressing.

10 - Place the Jerusalem artichoke puree 
in the center of the plate. Place the beets 
and kale in an even circle. Scatter pieces of 
bacon around. Sprinkle with walnuts. Place 
the egg on top of the puree and finish by 
dripping mustard dressing on the circle.

Salad with root vegetables  *  Mustard dressing, bacon and farm eggs

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/



Indian chicken korma
Chicken breast from Gårdsand and juicy naan
Tore: “The juicy naan completes this Indian glory”

Chicken breast
   from Gårdsand
Basmati rice
Naan dough
   from Boulangerie M
Coriander

Garlic clove
Røros butter
Kokkeløren’s
    Korma marinade
Kepa onion
Røros cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a spicier variety, chop the chili and fry 
together with the onion.

Visste du at...
- Garam masala er en krydderblanding 
som brukes som base i mye indisk mat. Den 
inneholder følgende krydder: koriander, 
spisskummen, chili, muskat, sort pepper, 
kardemomme, nellik, fennikel og laurbærblad.

Contains: Wheat, milk, almonds and cashews.
May contain traces of peanuts and other nuts, other grains and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Jeg er et vinmenneske, men til dette nord-
indiske måltidet lengter jeg etter en frisk 
og leskende øl! Vi ønsker en smaksrik type 
som kan håndtere denne smaksbomben av 
en gryte. Gjerne en øl med litt humlepreg, 
som løfter opp alle de fantastiske krydderne 
og smakene i retten. En Indian Pale Ale vil 
gjøre jobben! Hvis man heller ønsker vin, 
se etter en aromatisk drue. Gewürztraminer 
eller en Riesling med litt restsødme vil også 
smake godt til maten. Uansett om du velger 
øl eller vin, unngå en for høy alkoholprosent, 
da alkohol forsterker inntrykket av sterke 
krydder og dermed kan ta over hele showet.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a knife, cutting board, 
plastic cutting board for the 
chicken, mixing bowl, frying 
pan, two small saucepans, 
rolling pin and brush.

Put the rice in a saucepan. Rinse 
in cold water. Add twice the 
amount of water and a pinch 
of salt. Bring to a boil and 
cook on low heat under lid for  
approx. 25 minutes.

5 - Put butter and garlic slices 
in a small saucepan. Heat until 
the butter melts on medium heat. 
Set aside.

10 - Add marinated chicken, 
cream and 1 dl of water (large 
family box has a total of 2 dl of 
water). Bring to boil and simmer 
for 4 - 5 minutes until the chicken 
is cooked through.

11 - For serving, you need 
korma stew, naan, basmati 
rice and the rest of the  
chopped coriander.

12 - Put korma stew in a deep 
dish. Have rice next to it. Sprinkle 
with coriander and place naan 
on the side.

2 - While the rice is cooking, 
cut the chicken breast into even 
square pieces.

6 - Roll the dough into a 
sausage. Divide into 4 equal 
pieces (large family box divides 
it into 8 pieces). Roll each into a 
thin tortilla.

8 - See tips and tricks. Put 2 
tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot pan. Fry the 
onion while stirring for a few 
minutes until the onion is shiny.

3 - Put the chicken pieces in 
a bowl. Add 1 tablespoon of 
korma paste and 1 tablespoon 
of frying oil, and mix well (large 
family box has 2 tablespoons of  
paste and oil).

4 - Cut onion into cubes, 
garlic into thin slices, and finely  
chop coriander.

7 - Heat a frying pan to medium-
plus heat. Add 1 tbsp frying oil. 
Bake the naan one at a time for 1 
- 2 minutes on each side until they 
puff up a little and turn golden. 
When they are done, brush them 
with garlic butter, add 1/3 of the 
chopped coriander and sprinkle 
with salt flakes.

9 - Add the rest of the korma 
paste and cook for another 1 
minute while stirring.

Indian chicken korma  *  Chicken breast from Gårdsand and juicy naan

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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