Ovnsbakt torskeloin

Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré
Tore: “Safran og hvit fisk – en sikker vinner!”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Torskeloin
Kokkelørens
safransaus
Mandelpotet
Rørosmelk
Rørossmør (Obs. bruk halvparten,
den andre halvparten skal brukes
i sopprisottoen)
Tilberedningstid

Hvitløk (bruk halvparten av feddene
i denne retten, den andre
halvparten skal brukes i pad thai
Blomkål
kjørvel
Hasselnøtt

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Vil man ha en mer intens smak av kjørvel
kan urten grovhakkes og røres inn i
potetpuréen i siste sekund før opplegging.

- Safran er et krydder som består av de
tørkede arrene fra safrankrokusen. Dette
er et av de mest kostbare krydderne som
finnes. Til ett kilo safran kreves minst 70 000
krokuser, eller omtrent 150 000 til 200 000
arr, som må plukkes og renses for hånd.

Sommelieren Sara anbefaler
- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. En
halvfet hvit burgunder med fatpreg vil
omfavne smaken av hasselnøtt, og samtidig
fremheve de andre spennende smakene
i denne retten. En klassisk og veldig god
kombinasjon.

Ovnsbakt torskeloin * Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré
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/

1

2

- Sett på potetene til koking, de skal
kokes i ca. 20 minutter.

3

- Hell av vannet fra de ferdigkokte
potetene og la de dampe i noen sekunder.
Knus potetene med en visp, tilsett den
varme hvitløksmelken og visp det sammen
til en glatt masse. Smak til med salt helt til
sist og sett til side med lokk.

5 - Bak fisken i ovnen i ca. 8 - 12 minutter,

6

7

8 - Til servering trenger du ovnsbakt torsk,

- Finn frem skjærebrett, kniv, to
kjeler, visp, potetskreller, stekebrett og
stekepanne.

- Mens potetene koker, skrell og kutt
hvitløk i tynne skiver. Ha melk, smør og
skivet hvitløk i en liten kjele og gi det et
oppkok og sett til side.

Forvarm
ovnen
til
200oC
med
varmluftfunksjon. Fisken krydres med salt
og nykvernet sort pepper og settes til
side. Blomkålen kuttes i mindre buketter.
Mandelpotet skrelles, eller beholdes med
skallet på for en kjappere variant.

4

- Ha safransausen i en kjele og gi den
et oppkok.

avhengig av tykkelsen på fisken.

potetpuré, stekt blomkål med hasselnøtter,
safransausen og kjørvel.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Mens fisken er i ovnen, varm en
stekepanne til høy varme. Tilsett 2 ss
stekeolje. Stek blomkål i pannen til den er
gyllen, ca. 5 minutter. Tilsett hasselnøttene,
rør rundt og smak til med salt og nykvernet
sort pepper.

9

- Legg en god skje med potetpuré i
midten av tallerken. Legg torsken inntil
pureen, blomkål legges ved siden av
fisken. Ha saus over fiske-stykket. Legg
urtebladene samlet som en liten salat
på toppen.

Kokkelørens Pad Thai

Kyllingbryst fra Gårdsand, nudler, peanøtter og lime
Tore: “Thailandsk streetfood som vekker alle smakssansene!”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Kyllingbryst
fra Gårdsand
Gårdsegg
fra Ek Gård
Kokkelørens
Pad Thai-saus
Risnudler

Tilberedningstid

Peanøtter
Bønnespirer
Hvitløk (bruk halvparten av feddene
i denne retten, den andre halvparten
skal brukes i torskeretten)
Lime
Vårløk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: fisk, egg, peanøtter
Kan inneholde spor av andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Sausen er ganske spicy, så ta av litt
nudel- og grønnsaksblanding til barna før
du har i sausen.

- Ek Gårdskjøkken på Gjølme Gård var
de første som oppfylte kriteriene for
Spesialitetsmerket på egg. Gjølberg Gård
i Onsøy utenfor Fredrikstad har drevet
jordbruk og hatt dyrehold gjennom flere
generasjoner. Nå drives gården av Lars
Erik Ek og foreldrene, Ingrid og Joar.

Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på rieslingdruen til denne retten. Thaimat og riesling
er som oftest en veldig safe og god match
og dette er intet unntak. En hvitvin med
god friskhet og en anelse restsødme
balanserer tamarindsausens søtsterke
smak perfekt.

Kokkelørens Pad Thai * Kyllingbryst fra Gårdsand, nudler, peanøtter og lime
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/

1

- Finn frem: kjele, skjærebrett, kniv,
skjærebrett av plastikk til kyllingen,
3 skåler, slikkepott, dørslag og stor
stekepanne. Til stor familiekasse anbefaler
vi å bruke 2 stekepanner.

2

- Kutt vårløk i tynne skiver. Kutt lime
i båter. Finhakk hvitløk og reker. Ha
egget i en skål (Stor familiekasse bruker
2 stk egg).

3 - Kutt kyllingbrystet i jevne små biter.

Ha nudlene i en stor kjele, fyll på med
varmt vann fra springen så det dekker
nudlene. La dem ligge i dette vannet i
12 minutter.

4

- Brun kyllingbitene på alle
kanter i en varm stekepanne,
dette tar ca. 2 - 3 minutter. Smak
til med salt og legg til side.

5

- Sil av vannet fra nudlene.
Rør inn 2 ss stekeolje i nudlene.

6 - Varm opp en stor stekepanne
på medium varme. Tilsett 2 ss
stekeolje. Ha i hvitløken og
2/3 av vårløken, stek dette
under konstant omrøring i 1
minutt til det er blankt. Bruk en
slikkepott til dette. Ha på nudler
og stek videre i 1 minutt. Rør og
bland kontinuerlig.

8 - Ha i kyllingbitene, saften av en limebåt

9 - Til servering trenger du Pad Thai, vårløk,

(Stor familiekasse bruker saften av to
limebåter), halvparten av bønnespirene
og halvparten av peanøttene og bland
dette godt inn.

peanøtter, bønnespirer og limebåter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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10

7

- Lag en stor grop i midten
og ha på egg. Rør egg raskt
sammen og la det stivne litt, ca.
10 sekunder. Ha på Pad Thaisausen i steke-pannen og bland
alt skikkelig godt sammen mens
du steker videre.

- Ha pad thai i en dyp skål, ha på
bønnespirer, vårløk og peanøtter. Legg
ved limebåter.

Sopprisotto

Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet
Tore: “En umamibombe av en rett!”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Risottoris
Sjalottløk
Sjampinjong
Østerssopp
Kokkelørens
steinsoppkraft

Tilberedningstid

Spinat
Bufarost fra Valdresmeieriet
Rørossmør (Obs. bruk halvparten,
den andre halvparten skal brukes
i torskeretten)
Kokkelørens gremolata

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Risottoen har en tendens til å etterkoke
og den bør derfor serveres med en gang
den er ferdig. Den skal være fløyelsmyk og
saftig.

- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full
av kostfiber, vitamin A (betakaroten),
B-vitaminet folat, vitamin C, vitamin K og
kalium. I tillegg er den er kilde til vitamin E,
B6, kobber og magnesium.

Sommelieren Sara anbefaler
- Selv om det er vemodig å innrømme at
sommeren ligger bak oss og at høsten er
et faktum, er det likevel fryktelig stas å
kunne ønske rødvinssesongen velkommen.
Frem med ullpledd og store vinglass – det
er høst!
Nebbiolo, høstens egen drue trives best i
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner
du duft og smak av trøffel, tørket sopp,
nype, tjære og røde plommer. Nebbiolovin må være skapt for sopprisotto. Vær
raus med både smør og ost – disse vinene
er kraftige og krever mat med litt motstand.

Sopprisotto * Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet
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/

1

- Ha steinsoppkraften i en kjele, tilsett
7 dl vann og gi et oppkok (for “liten
familiekasse” tilsettes 10 dl vann og Stor
familiekasse tilsetter 14 dl).

3 - Stek sjampinjongterningene på medium

- Ha på den varme kraften. La det
småkoke i 20 minutter og rør med jevne
mellomrom med en slikkepott.

5 - Mens risen småkoker skal østerssoppen

6 - Når risen har kokt i 20 minutter, bland

stekes i en varm stekepanne med stekeolje.
Krydre soppen med salt og nykvernet sort
pepper.

smøret (Obs. bruk halvparten av smøret,
den andre halvparten skal til fiskeretten)
og osten godt inn. Smak eventuelt til med
mer salt.

7

8

9

- Finn frem skjærebrett, kniv, to
store kjeler, stekepanne, slikkepott og
blandebolle.

2

varme i ca. 2 minutter. Bruk 2 ss stekeolje.
Tilsett risen og den finhakkede løken og
stek videre under omrøring i 1 - 2 minutter.

Sjalottløk finhakkes, østerssopp rives i
tynne strimler og sjampinjong kuttes i
terninger. Vask og tørk spinat.

4

- Vend inn 1 ss av gremolataen i
spinaten. Stor familiekasse vender inn 2 ss
av gremolataen.

- Til servering trenger du risotto,
spinatsalat, gremolata og østerssopp.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha først risottoen på tallerken. Fordel
gremolata jevnt utover risottoen. Ha den
stekte soppen over. Legg en liten håndfull
spinat i midten av tallerkenen, resten kan
serveres på siden som en salat.

Oven-baked cod loin
Tore:
Ingredients
Cod loin
saffron sauce

in this dish, the other
half to be used in pad thai
Chervil

the other half should be used

May contain traces of peanuts and other nuts.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

chervil, the herb can be chopped and

tørkede arrene fra safrankrokusen. Dette

- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. En

second before plating.
i denne retten. En klassisk og veldig god

roasted

Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/

1

- Get: a cutting board, knife, two
saucepans, whisk, potato peeler, baking
tray and frying pan.

2

- Bring the potatoes to a boil, they

Preheat the oven to 200oC on hot air

3

- While the potatoes are cooking,
peel and cut the garlic into thin slices.

then set aside.

freshly ground black pepper and set
bouquets. Peel the potato, or leave it on for
a quicker variation.

4

5

6
frying pan to high heat. Add 2 tablespoons

seconds. Crush the potatoes with a whisk,
hazelnuts, stir and season with salt and
freshly ground black pepper.

salt at the very end and set aside under lid.

7

- Put the saffron sauce in a saucepan
and bring to a boil.

8

- For serving, you need oven-baked

9
potatoes in the center of the plate. Place

with hazelnuts, saffron sauce and chervil.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Kokkeløren’s Pad Thai
Tore: “Thai street food that pokes at all you taste buds!”
Ingredients
(for 2 adults)

Chicken breast
Farm eggs
Pad Thai sauce
Rice noodles

Peanuts
Bean sprouts
Garlic (use half of the cloves
in this dish, the other half
to be used with the cod)
Lime
Spring onions

Time

May contain traces of other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- The sauce is quite spicy, so remove some
noodle and vegetable mixture for the kids
before adding to the sauce.

de første som oppfylte kriteriene for

Sommelieren Sara anbefaler

i Onsøy utenfor Fredrikstad har drevet

Erik Ek og foreldrene, Ingrid og Joar.

druen til denne retten. Thaimat og riesling
er som oftest en veldig safe og god match
og dette er intet unntak. En hvitvin med
god friskhet og en anelse restsødme
balanserer tamarindsausens søtsterke
smak perfekt.

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/

1

- Get: Saucepan, cutting board, knife,
plastic cutting board for the chicken,
3 bowls, spatula, colander and large
frying pan. For a large family box, we
recommend using 2 frying pans.

2 - Cut spring onions into thin slices. Cut

3 - Cut the chicken breast into even small

lime into boats. Finely chop garlic and
shrimp. Put the egg in a bowl (Large family
box uses 2 eggs).

pieces.

with hot tap water so that it covers the
noodles. Leave for 12 minutes.

4

- Brown the chicken pieces
on all sides in a hot frying pan,
this takes approx. 2 - 3 minutes.
Season with salt and set aside.

5

- Strain the water from the
noodles. Stir 2 tablespoons of
frying oil into the noodles.

6 - Heat a large frying pan over
medium heat. Add 2 tablespoons
of frying oil. Add the garlic and
2/3 of the spring onion, fry this
while constantly stirring for 1
minute until shiny. Use a spatula
for this. Add noodles and
continue cooking for 1 minute.
Stir and mix continuously.

7

- Make a large hole in the
middle and place eggs. Stir
eggs quickly together and let it
set slightly, approx. 10 seconds.
Add the Pad Thai sauce to the
frying pan and mix everything
thoroughly while you continue
frying.

8 - Add the chicken pieces, the juice of a

9 - For serving you need Pad Thai, spring

10 - Place pad thai in a deep bowl, add

lime boat (Large family box uses the juice
of two lime boats), half of the bean sprouts
and half of the peanuts and mix well.

onions, peanuts, bean sprouts and limes.

bean sprouts, spring onions and peanuts.
Serve lime boats on the side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Mushroom risotto
Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet
Tore: “An umami bomb of a dish!”
Ingredients
(for 2 adults)

Risotto rice
Shallots
Champignon
Oyster mushrooms
porcini stock

Spinach
Bufar cheese from Valdresmeieriet
Røros butter (Note use half,
the other half should be used
in the cod dish)

Time

NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Risotto tends to aftercook and should
therefore be served as soon as it is ready.
It should be velvety soft and juicy.

- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full

Sommelieren Sara anbefaler

B-vitaminet folat, vitamin C, vitamin K og
kalium. I tillegg er den er kilde til vitamin E,
B6, kobber og magnesium.

- Selv om det er vemodig å innrømme at
sommeren ligger bak oss og at høsten er
et faktum, er det likevel fryktelig stas å
kunne ønske rødvinssesongen velkommen.
Frem med ullpledd og store vinglass – det
er høst!
Nebbiolo, høstens egen drue trives best i
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner
du duft og smak av trøffel, tørket sopp,
nype, tjære og røde plommer. Nebbiolovin må være skapt for sopprisotto. Vær
raus med både smør og ost – disse vinene
er kraftige og krever mat med litt motstand.

Mushroom risotto * Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet
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/

1

- Get: a cutting board, knife, two large
saucepans, frying pan, spatula and mixing
bowl.

2 - Add the porcini stock to a saucepan,

3 - Fry the champignon cubes on medium

add 7 dl of water and bring to a boil (for
“small family box” add 10 dl of water and
Large family box add 14 dl).

heat for approx. 2 minutes. Use 2
tablespoons of frying oil. Add the rice and

Finely chop the shallots, tear the oyster
mushrooms into thin strips and dice the
champignon. Wash and dry spinach.

cook while stirring for 1-2 minutes.

4

- Add the hot stock. Let simmer
for 20 minutes and stir periodically
with a spatula.

5

- While the rice is simmering, fry the
oyster mushrooms in a hot pan with
frying oil. Season with salt and freshly
ground black pepper.

6

7

8

9

- VTurn 1 tablespoon of the gremolata
into the spinach. Large family box uses in
2 tablespoons of gremolata.

- For serving you need risotto, spinach
salad, gremolata and oyster mushrooms.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- When the rice has cooked for 20
minutes, mix in the butter (Note: use half
of the butter, the other half is for the cod
dish) and the cheese. Taste with more
salt if necessary.

- First, place the risotto on the plate.
Spread the gremolata evenly over the
risotto. Put the fried mushrooms over. Put
a small handful of spinach in the middle
of the plate, the rest can be served on the
side as a salad.

