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Villfanget torskeloin
Bakte norske Hokkaido-gresskar og soya- og nøttesmør
Tore: “Det smaker av høst i denne retten med norske gresskar og epler i sesong.”

Torskeloin
Hasselnøtter
Kokkelørens 
    brunet soyasmør 
Norske Hokkaido-gresskar
   fra Nordre Bergan gård

Norsk eple fra Telemark
Sjalottløk
Persille (obs! Bruk halvparten 
   av persillen til denne retten, den 
   andre halvparten skal brukes til 
   Albondigas)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Det er viktig at gresskaret blir mykt og får 
skikkelig farge, ellers kommer ikke den gode 
søte smaken frem.

- Man kan fint bake gresskaret på forhånd og 
så varme det opp, vil man spare tid kan man 
kutte det i mindre biter.

Visste du at...
- Vi får Hokkaidogresskar fra Nordre Bergan 
gård. Denne familiegården drives av den 
tredje generasjonen i Lund-familien, Agnar 
og Anita Lund. Agnar overtok driften i 1999. 
Gården ligger flott plassert i Sandefjord. Få 
steder har flere soldager enn Vestfoldkysten. 
Dette gir en naturlig og god smak.

Gresskarene dyrkes på god morenejord, som 
består av alt fra mellomsand til siltig lettleire. 
Jorden er steinrik, noe som gir den en høyere 
temperatur. Gresskar er krevende og trenger 
mye varme. For å øke jordtemperaturen 
ytterligere plantes de derfor på sort bioplast.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Deilig sødmefull fedme fra både gresskar 
og smør, i salig harmoni med soyaens salte 
touch. Denne retten er fyldig og mektig, 
akkurat som vi liker det når det er kaldt 
og vått ute. I glasset bør du ha noe med 
masse friskhet – her er det syre som er 
nøkkelordet. Jeg kan nesten ikke la være 
å nevne hvitvinsdruen Riesling som har alt 
denne retten trenger. 

Er du derimot øltørst i dag anbefaler jeg å 
teste ut et forfriskende surøl – det vil sette 
en syrlig og lekker prikk over i’en her. 

Ingredienser
(for 2 voksne)



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

Se tips og triks. Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Del gresskaret i fire biter. Skrap ut 
frøene. Legg gresskaret på et stekebrett og ha litt olje og 
salt over. Bak i ovnen til gresskaret har begynt å mykne,  
ca. 30 minutter.

3 - Smelt soyasmøret i en liten kjele. Ha i nøtter, 
sjalottløk og eplebiter. Vend godt inn og sett til side. 

2 - Finhakk persille (obs. bruk kun halvparten til 
denne retten) og sjalottløk. Kutt eplet i terninger.

4 - Når gresskaret har har vært i ovnen i 30 minutter, 
legg fisken i samme form. Ha på litt stekeolje og en 
klype salt over fisken og stek alt sammen videre i  
ca. 8 - 10 minutter.

5 - Til servering trenger du bakt torsk, det bakte 
gresskaret og soya- og nøttesmøret. Vend inn den 
hakkede persillen i smøret.

6 - Legg først torsken på en tallerken. Ha så 
gresskaret ved siden av og fordel soya- og nøttesmøret  
over det hele.

Ovnsbakt torskeloin  *  Bakte norske Hokkaido-gresskar og soya- og nøttesmør

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!
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Skinnstekt kyllinglårfilet 
Estragonkremet sopp og knuste hvitløkspoteter
Tore: “Kylling med franske smaker”

Liveche Kyllinglårfilet 
Kokkelørens 
   estragonsennep
Sjampinjong
Løk

Rørosfløte
Mandelpotet
Kokkelørens hvitløksmør
Estragon

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Grüner veltliner er hvitvinsdruen fra 
Østerrike som puster riesling i nakken. 
Ikke på volum, men den kan definitivt 
konkurrere på smak. Dette er friske, tørre 
viner med et særegent grønt urtepreg som 
gjør dem supre til kremet mat med smak av 
estragon. En fortreffelig kombinasjon!

Tips og triks 
- Kjør soppstuingen i en blender for å få en 
tykk og fyldig soppsaus. 

Visste du at...
- Estragon er hjertet i smaken på béarnaise-
sausen, og er en av de fire store urtene 
i den franske «fines herbes». Med sin 
særegne smak av pepper og anis passer 
urten perfekt til egg, kylling, kalv og fisk.

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

Ingredienser
(for 2 voksne)



3 - Kutt sopp i skiver, løk i terninger og 
finhakk estragon.

7 - Til servering trenger du kyllinglårfilet, 
soppstuing, hvitløkspoteter og resten  
av estragonen.

8 - Legg potet øverst på tallerken, 
bruk en stor skje slik at du får samlet 
det sammen. Legg kyllinglårfilet inntil 
poteten. Ha soppstuingen ved siden. Dryss  
over estragon.

5 - Stek sopp gyllen i stekepannen med 
kylling-fettet. Ha på løk og stek videre til 
den blir blank, ca. 2 minutter. Ha på fløte 
og estragonsennep og kok dette til det 
tykner, ca. 3 minutter. Rør inn halvparten 
av estragonen og smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

6 - Ha potet i en dyp skål. Knus dem lett 
med en gaffel. Ha på hvitløksmøret og 
vend det godt inn. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, 
ildfast form og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 210oC med 
varmluftsfunksjon. Krydre kyllingen 
med salt og nykvernet sort pepper  
på begge sider.

2 - Del potetene i to på langs. Vend inn 
med stekeolje, salt og pepper. Bak i ovnen 
i ca. 20 - 25 minutter til de er møre. 

4 - Stek kyllinglåret med skinnsiden ned 
på medium pluss varme i en stekepanne 
i ca. 5 minutter til det har fått en gyllen 
stekeskorpe. Press ned med en stekespade 
slik at hele skinnet blir stekt. Ikke vask 
pannen. Ha kyllingen på et stekebrett og 
bak videre i ovnen i ca. 5 - 8 minutter med 
skinnsiden opp.

Skinnstekt kyllinglårfilet  *  Estragonkremet sopp og knuste hvitløkspoteter
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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/
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Albondigas i tomatsaus 
Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris
Tore: “Buen Provecho!”

Kjøttdeig fra Strøm-Larsen
Kokkelørens tomatsaus
Krydderblanding med  
   brødkrumme
Chorizo fra 
   Felloni spekehus
Ris
Gårdsegg fra Ek

Ristede mandler
Aspargesbønner
Persille (obs. Bruk halvparten 
   av persillen til denne retten,  
   den andre halvparten skal  
   brukes i fiskeretten.)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Tilsett chili i sausen for en mer  
spicy opplevelse. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er 
også gode på drikkevarer. Selv drikker de 
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino 
eller Manzanilla), men spansk øl og cava 
er også strålende tilbehør til dette. 

Rosé-cava i glasset setter gullkant på 
denne rustikke retten. Men til den krydrede 
tomatsausen passer det også godt med et 
leskende, spansk øl, gjerne en lys lager.

Visste du at...
- Albondigas er en tradisjonell spansk 
tapasrett. Tapas-tradisjonen startet opprinnelig 
med at man serverte en skive spekeskinke 
over sherryglasset for å holde fluene borte. 
I dag består tapasbordet av et utall av 
småretter med grønnsaker, sjømat og kjøtt 
man kan velge mellom.

Inneholder: Hvete, rug, bygg, egg og mandel.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, sesam, melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, en liten og 
en stor kjele, blandebolle og stekepanne. 

Skyll risen. Ha på dobbelt mengde vann. 
Kok deretter opp og la småkoke under lokk 
i 20 - 22 minutter. Smak til med salt.

6 - Tilsett tomatsausen i stekepannen og gi 
dette et oppkok, la koke i et par minutter. 
Ha deretter kjøttboller og tomatsaus over i 
en kjele, sett på lokk og la det stå og trekke 
på svak varme til de er gjennomstekte. Pass 
på at du får med alt av saus og fett fra 
stekepannen. Skyll deretter pannen.

2 - Grovhakk persille (obs! husk at du 
bare skal bruke halvparten av persillen til 
denne retten), del bønnene i to på midten. 
Finhakk chorizoen.

4 - Rull kjøttdeigen til ca. 12 kjøttboller. 
(Har du liten familiekasse får du ca. 16 
boller, stor familiekasse får ca. 24 boller).

7 - Varm stekepannen på høy varme. Ha i 
2 ss stekeolje. Stek bønnene på høy varme 
i ca. 3 - 4 minutter til de blir møre. La de 
få god stekefarge. Tilsett mandlene på 
slutten av steketiden og smak til med salt 
og nykvernet sort pepper.

8 - Til servering trenger du kjøttboller i 
tomatsaus, aspargesbønner, ris og hakket 
persille.

3 - Ha kjøttdeig, egg (stor familiekasse 
tilsetter 2 egg), krydderblanding med 
brødkrumme og chorizo i en dyp skål. Kna 
godt sammen.

5 - Stek kjøttbollene i en stekepanne med 
2 ss stekeolje på medium pluss varme i ca. 
4 minutter på hver side til de er brunet.

9 - Ha kjøttboller og tomatsaus på en 
tallerken. Ha bønner og mandler over. 
Server ris på siden.

Albondigas i tomatsaus  *  Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris
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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/
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Oven-baked cod loin
Baked Norwegian Hokkaido pumpkins with soy-and-nut butter
Tore: “Autumn flavours with Norwegian pumpkins and apples in season.”

Cod loin
Hazelnuts
Kokkeløren’s
    browned soy butter
Norwegian Hokkaido pumpkins
Norwegian apple from Telemark

Shallots
Parsley (Note! Use half of the parsley  
   in this dish, the other half is for the 
   Albondigas)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- It is important that the pumpkin turns 
tender and gets a proper color, otherwise its 
delicious sweetness will not develop.

- You can bake the pumpkin in advance and 
then reheat it, if you want to save time you 
can cut it into smaller pieces.

Visste du at...
- Vi får Hokkaidogresskar fra Nordre Bergan 
gård. Denne familiegården drives av den 
tredje generasjonen i Lund-familien, Agnar 
og Anita Lund. Agnar overtok driften i 1999. 
Gården ligger flott plassert i Sandefjord. Få 
steder har flere soldager enn Vestfoldkysten. 
Dette gir en naturlig og god smak.

Gresskarene dyrkes på god morenejord, som 
består av alt fra mellomsand til siltig lettleire. 
Jorden er steinrik, noe som gir den en høyere 
temperatur. Gresskar er krevende og trenger 
mye varme. For å øke jordtemperaturen 
ytterligere plantes de derfor på sort bioplast.

Contains: Soy, wheat, milk, hazelnuts and fish.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Deilig sødmefull fedme fra både gresskar 
og smør, i salig harmoni med soyaens salte 
touch. Denne retten er fyldig og mektig, 
akkurat som vi liker det når det er kaldt 
og vått ute. I glasset bør du ha noe med 
masse friskhet – her er det syre som er 
nøkkelordet. Jeg kan nesten ikke la være 
å nevne hvitvinsdruen Riesling som har alt 
denne retten trenger. 

Er du derimot øltørst i dag anbefaler jeg å 
teste ut et forfriskende surøl – det vil sette 
en syrlig og lekker prikk over i’en her. 

Ingredients
(for 2 adults)



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

See tips and tricks. Preheat the oven to 200C 
on hot air function. Divide the pumpkin into four 
pieces. Scrape out the seeds. Place the pumpkin 
on a baking tray and add a little oil and salt. 
Bake in the oven until the pumpkin has started to  
soften, approx. 30 minutes.

3 - Melt the soy butter in a small saucepan. Add nuts, 
shallots and apple pieces. Mix and set aside.

2 - Finely chop parsley (note, use only half for this 
dish) and shallots. Cut the apple into cubes.

4 - Once the pumpkin has been in the oven for 30 
minutes, place the fish in the same tray. Sprinkle a 
little frying oil and a pinch of salt over the fish and 
bake everything for another approx. 8 - 10 minutes.

5 - For serving, you need baked cod, baked pumpkin 
and the soy and nut butter. Turn the chopped parsley 
into the butter.

6 - First place the cod on a plate. Place the pumpkin 
next to it and spread the soy and nut butter all over it.

Oven-baked cod loin  *  Baked Norwegian Hokkaido pumpkins with soy-and-nut butter

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/
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Skin-fried chicken thigh fillet
Tarragon creamed mushrooms and crushed garlic potatoes
Tore: “Chicken with French flavors”

Liveche chicken thigh fillet
Kokkeløren’s
   tarragon mustard
Mushroom
Onion

Røros cream
Almond potato
Kokkeløren’s garlic butter
Tarragon

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Grüner veltliner er hvitvinsdruen fra 
Østerrike som puster riesling i nakken. 
Ikke på volum, men den kan definitivt 
konkurrere på smak. Dette er friske, tørre 
viner med et særegent grønt urtepreg som 
gjør dem supre til kremet mat med smak av 
estragon. En fortreffelig kombinasjon!

Tips and tricks 
- Run the mushroom stew in a blender to get 
a thick and rich mushroom sauce.

Visste du at...
- Estragon er hjertet i smaken på béarnaise-
sausen, og er en av de fire store urtene 
i den franske «fines herbes». Med sin 
særegne smak av pepper og anis passer 
urten perfekt til egg, kylling, kalv og fisk.

Contains: Mustard, sulfite and milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



3 - Slice mushrooms, dice onions and 
finely chop tarragon.

7 - For serving, you need chicken thigh 
fillet, creamed mushrooms, garlic potatoes 
and the rest of the tarragon.

8 - Place the potato at the top of the plate, 
use a large spoon to keep it all together. 
Place the chicken thigh fillet next to the 
potato. Have the mushrooms next to it. 
Sprinkle with tarragon.

5 - Fry the mushrooms golden in the 
frying pan with the chicken fat. Add the 
onion and continue to cook until shiny, 
approx. 2 minutes. Add cream and 
tarragon mustard and cook until it thickens, 
approx. 3 minutes. Stir in half of the 
tarragon and season with salt and freshly  
ground black pepper.

6 - Put the potato in a deep bowl. Crush 
them lightly with a fork. Add the garlic 
butter and turn in. Season with salt and 
freshly ground black pepper.

1 - Get: a cutting board, knife, baking tray, 
ovenproof dish and mixing bowl.

Preheat the oven to 210C on hot air 
function. Season the chicken with salt and 
freshly ground black pepper on both sides.

2 - Divide the potatoes in half lengthwise. 
Turn in frying oil, salt and pepper. Bake 
in the oven for approx. 20 - 25 minutes  
until tender.

4 - Fry the chicken thigh with the skin side 
down on medium-plus heat in a frying pan 
for approx. 5 minutes until it has a golden 
crust. Press down with a spatula so that the 
whole skin is fried. Do not wash the pan. 
Put the chicken on a baking tray and bake 
in the oven for approx. 5 - 8 minutes with 
the skin side up.

Skin-fried chicken thigh fillet  *  Tarragon creamed mushrooms and crushed garlic potatoes

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/
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Albondigas in tomato sauce 
Pan-fried asparagus beans, roasted almonds and rice
Tore: “Buen Provecho!”

Minced meat from Strøm-
Larsen
Kokkeløren’s tomato sauce
Spice mixture with
   bread crumbs
Chorizo fra
   Felloni spekehus
Rice

Farm eggs from Ek
Roasted almonds
Asparagus beans
Parsley (Note! Use half
   of the parsley in this dish,
   the other half is for the 
   fish dish)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Add chili to the sauce for a spicier 
experience.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er 
også gode på drikkevarer. Selv drikker de 
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino 
eller Manzanilla), men spansk øl og cava 
er også strålende tilbehør til dette. 

Rosé-cava i glasset setter gullkant på 
denne rustikke retten. Men til den krydrede 
tomatsausen passer det også godt med et 
leskende, spansk øl, gjerne en lys lager.

Visste du at...
- Albondigas er en tradisjonell spansk 
tapasrett. Tapas-tradisjonen startet opprinnelig 
med at man serverte en skive spekeskinke 
over sherryglasset for å holde fluene borte. 
I dag består tapasbordet av et utall av 
småretter med grønnsaker, sjømat og kjøtt 
man kan velge mellom.

Contains: Wheat, rye, barley, eggs and almonds.
May contain traces of peanuts and other nuts, sesame, milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, a small and 
a large saucepan, mixing bowl and frying 
pan.

Rinse the rice. Add twice the amount of 
water. Bring to a boil and simmer under lid 
for 20 - 22 minutes. Season with salt.

6 - Add the tomato sauce to the frying 
pan and bring to a boil, let it simmer for 
a few minutes. Then transfer meatballs and 
tomato sauce to a saucepan, put on a lid 
and let it simmer on low heat until they are 
cooked through. Make sure you get all the 
sauce and fat from the frying pan. Rinse 
the pan.

2 - Roughly chop the parsley (note that 
you should only use half of the parsley 
for this dish), cut the beans in half at the 
middle. Finely chop chorizo.

4 - Roll the minced meat to approx. 12 
meatballs. (If you have a small family box, 
you get about 16 balls, a large family box 
gets about 24 balls).

7 - Heat the frying pan on high heat. Add 
2 tbsp frying oil. Fry the beans on high 
heat for approx. 3 - 4 minutes until tender. 
Let them get a good roasting color. Add 
the almonds at the end of the cooking time 
and season with salt and freshly ground 
black pepper.

8 - For serving, you need meatballs in 
tomato sauce, asparagus beans, rice and 
chopped parsley.

3 - Put minced meat, eggs (large family 
box add 2 eggs), spice mixture with 
breadcrumbs and chorizo in a deep bowl. 
Knead well.

5 - Fry the meatballs in a frying pan with 2 
tablespoons frying oil on medium-plus heat 
for approx. 4 minutes on each side until 
browned.

9 - Put meatballs and tomato sauce on a 
plate. Sprinkle beans and almonds over. 
Serve rice on the side.

Albondigas in tomato sauce  *  Pan-fried asparagus beans, roasted almonds and rice

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/
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