«Chennai» fiskecurry

Torsk, channaisaus, sukkererter og ris
Tore: “Nydelig og aromatisk fiskegryte fra India”

Ingredienser
(for 2 voksne)

Torsk
Ris
Grønn chili
Sukkererter
Kokosmelk

Tilberedningstid

Kokkelørens chennaisaus
Chennaikrydder med curryblader
Løk (halvparten av løken brukes
til denne retten, den andre
halvparten brukes til kyllingretten)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk og sennep.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Lag curryen uten chili hvis den skal spises
av barn som er sensitive til sterk mat.

- Chennai er en havneby på Koromandelkysten
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er
hovedstad i delstaten Tamil Nadu. Navnet
ble offisielt endret til Chennai i 1996, men det
eldre navnet Madras er fremdeles i alminnelig
bruk. Chennai er et kulturelt og økonomisk
senter med svært stolte mattradisjoner.

Sommelieren Sara anbefaler
- Riktignok er vi godt i gang med rødvinssesongen, men denne retten hyler virkelig
etter en kald og krydret hvitvin på
gewüztraminer-druen. Vanskelig navn men
herregud så godt til indisk. Vinens duft
og smak sender tankene rett til eksotiske
kryddermarkeder.
Dette må være så nært man kommer «the
perfect match». Alsace i Frankrike har
mange gode, det samme har Chile. Velg
gjerne en halvtørr variant.

«Chennai» fiskecurry * Torsk, channaisaus, sukkererter og ris
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: to kjeler, blandebolle,
skjærebrett, skjærebrett av plast til
fisken, kniv.

2

- Kutt torsk i jevne terninger. Ha på salt
og 1 strøken ts av krydderblandingen
(Stor familiekasse tilsetter 2 ts av krydderblandingen). Vend dette godt sammen.

3 - Kutt løk i terninger Obs. bruk halvparten

5

Ha ris i en kjele. Tilsett dobbel mengde vann
og en klype salt. Kok opp og la småkoke
under lokk i ca. 20 minutter.

4 - Ha 4 ss stekeolje i en medium varm kjele.

av løken til denne retten, den andre
halvparten skal brukes til kyllingretten (Stor
familiekasse kutter 2 løk) og del chili i to på
langs. Kutt sukkerert i skiver.

- Se tips og triks. Ha i løk og chili. Stek
videre under omrøring i ca. 3 minutter til
løken er blank.

6 - Ha chennaisausen og kokosmelk i kjelen.

Stek krydderblandingen, og curry-blader
under omrøring i ca. 1 minutt.

7

8 - Til servering trenger du fiskecurry og ris.

9

- Ha i torsk og sukkererter, vend dette
godt inn. Gi det et oppkok. Sett ned til lav
varme, la trekke i 4-5 minutter til fisken er
ferdig. Smak til med salt.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

La småkoke i ca. 4 minutter.

- Ha fiskecurryen i en dyp skål. Server
risen ved siden av.

Peruansk Pollo Brasa

Kyllinglår fra Gårdsand, bakte bønner og Aji Verde-saus
Tore: “Denne retten fanger opp essensen av det peruanske kjøkken!”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Kyllinglår fra
Gårdsand
Kokkelørens
Aji Verde-saus
Bønner

Tilberedningstid

Kokkelørens marinade
Quinoa
Løk (bruk halvparten av løken til denne
retten, den andre halvparten skal
brukes til fiskeretten).

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, egg, sennep og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant, server uten
Aji Verde-sausen.

- Det peruanske kjøkken er som en
smeltedigel av forskjellige matkulturer.
Europeisk og japansk mat blandes med Perus
egen Inkakultur og spennende råvarer fra
Amazonas-regionen som ingen andre i verden
har kjent til før nå. Seksti prosent av alle
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn
og mais, kommer egentlig fra Andesfjellene,
og de har en enorm rikdom av råvarer som vi
ikke kjenner i Europa.

Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre seg
godt sammen med denne pikante Perukyllingen. Smaken av modne epler skaper en
fin motvekt til syrlig lime og Aji Verde-saus.

Peruansk Pollo Brasa * Kyllinglår fra Gårdsand, bakte bønner og Aji Verde-saus
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 litermål, skjærebrett, kniv, kjele,
ildfast form og sil.
Ha lårene i en ildfast form, hell over litt
stekeolje og krydre med salt og sort pepper.
Stek i 30 minutter.

2

- Ha quinoafrøene i et litermål. Fyll på
med varmtvann fra springen og rør rundt
til de har blitt godt skylt. La frøene synke til
bunnen og hell forsiktig av vannet.

3 - Ha quinoaen i en kjele. Ha på 3 dl vann
(Liten familie tilsetter 4 dl vann og stor familie
tilsetter 6 dl). Tilsett en klype salt. Kok opp
og la småkoke under lokk i 12 - 15 minutter.

4 - Mens quinoa koker, sil og skyll bønnene. Kutt løken i

5 - Ta ut kyllinglårene fra ovnen etter 30 minutter. Løft

terninger. Obs. halvparten av løken skal brukes her, den
andre halvparten skal brukes i fiskeretten

kyllingen ut av formen og legg løk og bønner i formen.
Bland dette godt sammen med kraften i formen og smak
til med salt og nykvernet sort pepper. Gni inn lårene
med marinaden og legg dem tilbake oppå bønner og
løk og bak videre i 10 minutter til.

6

7 - Legg quinoa i bunnen av tallerken, og bønner og løk

-Til servering trenger du kyllinglår, bønner og løk,
Aji Verde-saus og quinoa.

over. Legg kyllinglåret oppå og server Aji Verde-saus
ved siden av.
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Vietnamesisk Pho-suppe

Langtidsbakt svin, nudler og grønnsaker
Tore: “En smakfull og fyldig suppe med varmende krydderier.”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Langtidsbakt svin
fra Prima Jæren
Risnudler
Kyllingkraft
fra Gårdsand
Rød chili
Ingefær
Koriander
Tilberedningstid

Sjampinjong
Gulrot
Kokkelørens
Pho-krydder
Sjalottløk
Kokkelørens
pho-saus

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, fisk og hvete.
Kan inneholde spor av melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Skal du ut på tur kan du gjerne ha med
denne på termosen – den varmer godt! Følg
stegene i oppskriften, men ikke ha i nudlene
før du har helt suppen på termosen. Den kan
også tilberedes over bålet.

- Dette er en vietnamesisk hverdagssuppe. Her
er det i utgangspunktet ingen regler som må
følges til forskjell fra for eksempel en ramensuppe. Men det er ting som er mer eller
mindre typisk; den pleier å være basert på
kylling- eller grønnsakskraft. Men kjøtt, fisk og
skalldyrskraft brukes også. Suppen spises like
gjerne til middag som til frokost i Vietnam.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vietnamesernes nasjonalrett er en liten
eksplosjon av smaker, der fylde og friskhet
dominerer. Suppen vil matche bra med et
leskende, lyst øl, og svinets søtlige smak vil
trives godt sammen med sødmen fra hvete.
Vi snakker selvsagt om hveteøl – en ølype
mange ofte glemmer, men som fungerer
påfallende godt sammen med lett spicy
retter. Tyskland og Belgia har lang tradisjon
på å produsere hveteøl, men Norge kommer
mer og mer på banen. Hvorfor ikke prøve et
lokalt øl til denne eksotiske retten?

Vietnamesisk Pho-suppe * Langtidsbakt svin, nudler og grønnsaker
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 skjærebrett, skjærebrett av plast til
svinekjøttet, sil, kniv og to kjeler.
Sett på en kjele med vann til nudlene. Kutt gulrot,
ingefær og sjalottløk i skiver.

2

- Ha kyllingkraft, krydder, pho-saus og 6 dl vann
(har du liten familie-kasse tilsetter du totalt 8 dl vann,
Stor familiekasse tilsetter totalt 12 dl. vann) i kjelen.
Tilsett skivet gulrot, ingefær og løk i kjelen. Kok opp og
la det trekke på svak varme i 15 minutter.

3

- Mens suppa trekker, kok nudlene
i 14 minutter.

4

- Mens nudlene koker, åpne opp pakken
med kjøtt, hell kraften fra pakken oppi
suppen. Kutt svinekjøttet og soppen i tynne
skiver og finhakk chili.

5

6 - Når nudlene er ferdigkokt, sil dem og ha

7

8

oppi suppen, sammen med sopp og kjøtt, gi
det et oppkok og la trekke i et par minutter
til kjøttet er gjennomvarmt.

- Til servering trenger du suppe, hakket
chili og koriander.
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- Bruk en skje eller hulløse og ta ut
kanelstang og stjerneanis.

- Hell suppen i en dyp tallerken. Dander
gjerne slik at kjøtt og grønnsaker kommer
øverst. Dryss chili og koriander over.

«Chennai» fish curry

Cod, chennai sauce, sugar peas and rice
Tore: “Beautiful and aromatic fish stew from India”

Ingredients
(for 2 adults)

Cod
Rice
Green chili
Sugar peas
Coconut milk

Time

Kokkeløren’s chennai sauce
Chennai spices with curry leaves
Onion (half of the onion is used
here, the other half is for the
chicken dish)

Difficulty

Contains: Fish and mustard.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Make the curry without chili if you have
children sensitive to spicy food.

- Chennai er en havneby på Koromandelkysten
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er
hovedstad i delstaten Tamil Nadu. Navnet
ble offisielt endret til Chennai i 1996, men det
eldre navnet Madras er fremdeles i alminnelig
bruk. Chennai er et kulturelt og økonomisk
senter med svært stolte mattradisjoner.

Sommelieren Sara anbefaler
- Riktignok er vi godt i gang med rødvinssesongen, men denne retten hyler virkelig
etter en kald og krydret hvitvin på
gewüztraminer-druen. Vanskelig navn men
herregud så godt til indisk. Vinens duft
og smak sender tankene rett til eksotiske
kryddermarkeder.
Dette må være så nært man kommer «the
perfect match». Alsace i Frankrike har
mange gode, det samme har Chile. Velg
gjerne en halvtørr variant.

«Chennai» fish curry * Cod, chennai sauce, sugar peas and rice
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/

1 - Get: two saucepans, mixing bowl, cutting

2 - Evenly dice cod. Add salt and 1 teaspoon

board, plastic cutting board for the fish,
knife.

of the spice mixture (Large family box adds
2 teaspoons of the spice mixture). Mix well.

Put rice in
amount of
Bring to a
approx. 20

a saucepan. Add double the
water and a pinch of salt.
boil and simmer under lid for
minutes.

4

3

- Dice onion. Note! use half of the onion
for this dish, the other half should be used
for the chicken dish (Large family box
cuts 2 onions) and divide the chili in half
lengthwise. Slice peas.

- Put 4 tablespoons of frying oil in a
medium-hot pan. Fry the spice mixture
and curry leaves while stirring for
approx. 1 minute.

5 - See tips and tricks. Add onion and chili.

6 - Add the chennai sauce and coconut milk

Continue cooking while stirring for approx. 3
minutes until onion is shiny.

to the pan. Let simmer for approx. 4 minutes.

7

8 - For serving you need fish curry and rice.

9

- Add cod and sugar peas, turn over.
Bring to a boil. Set to low heat, let simmer
for 4 - 5 minutes until the fish is done.
Season with salt.
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- Put the fish curry in a deep bowl. Serve
the rice on the side.

Peruvian Pollo Brasa

Chicken thighs from Gårdsand, baked beans and Aji Verde sauce
Tore: “This dish captures the essence of Peruvian cuisine!”
Ingredients
(for 2 adults)

Chicken thighs from
Gårdsand
Kokkeløren’s
Aji Verde sauce
Beans

Time

Kokkeløren’s marinade
Quinoa
Onion (use half of the onion for this
dish, the other half is for the fish dish).

Difficulty

Contains: Milk, eggs, mustard and sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly variation, serve
without the Aji Verde sauce.

- Det peruanske kjøkken er som en
smeltedigel av forskjellige matkulturer.
Europeisk og japansk mat blandes med Perus
egen Inkakultur og spennende råvarer fra
Amazonas-regionen som ingen andre i verden
har kjent til før nå. Seksti prosent av alle
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn
og mais, kommer egentlig fra Andesfjellene,
og de har en enorm rikdom av råvarer som vi
ikke kjenner i Europa.

Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre seg
godt sammen med denne pikante Perukyllingen. Smaken av modne epler skaper en
fin motvekt til syrlig lime og Aji Verde-saus.

Peruvian Pollo Brasa * Chicken thighs from Gårdsand, baked beans and Aji Verde sauce
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/

1 - Get: a liter measure, cutting board, knife,

2 - Put the quinoa seeds in a liter measure.

pot, oveproof dish and strainer.

Fill with hot tap water and stir until rinsed.
Let the seeds sink to the bottom and carefully
pour off the water.

Put the thighs in an ovenproof dish, pour a
little frying oil over and season with salt and
black pepper. Bake for 30 minutes.

4

5

6

7

- While the quinoa is cooking, strain and rinse the
beans. Dice the onion. Note! half of the onion will be
used here, the other half is for the fish dish.

3

- Put the quinoa in a saucepan. Add 3
dl water (Small family adds 4 dl water
and large family adds 6 dl). Add a pinch
of salt. Bring to a boil and simmer under
lid for 12 - 15 minutes.

- Remove the chicken thighs from the oven after 30
minutes. Lift the chicken out of the pan and place the
onions and beans in the pan. Mix well with the fond in
the dish and season with salt and freshly ground black
pepper. Rub the thighs with the marinade and place
them back on top of the beans and onions and bake for
another 10 minutes.

-For serving, you need chicken thighs, beans and
onions, Aji Verde sauce and quinoa.

- Put the quinoa on the bottom of the plate, and the
beans and onions over. Place the chicken thigh on top
and serve Aji Verde sauce on the side.
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Vietnamese Pho Soup

Slow-cooked pork, noodles and vegetables
Tore: “A tasty and full-bodied soup with warming spices”
Ingredients
(for 2 adults)

Slow-cooked pork
from Prima Jæren
Rice noodles
Chicken stock
from Gårdsand
Red chili
Ginger
Coriander
Time

Mushroom
Carrot
Kokkeløren’s
Pho spices
Shallots
Kokkeløren’s
Pho sauce

Difficulty

Contains: Soy, fish and wheat.
May contain traces of milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- If you are going hiking, you can bring the
soup in a thermos! Follow the steps in the
recipe, but do not add the noodles until you
have the soup in the thermos. It can also be
cooked over the fire.

- Dette er en vietnamesisk hverdagssuppe. Her
er det i utgangspunktet ingen regler som må
følges til forskjell fra for eksempel en ramensuppe. Men det er ting som er mer eller
mindre typisk; den pleier å være basert på
kylling- eller grønnsakskraft. Men kjøtt, fisk og
skalldyrskraft brukes også. Suppen spises like
gjerne til middag som til frokost i Vietnam.

Sommelieren Sara anbefaler
- Vietnamesernes nasjonalrett er en liten
eksplosjon av smaker, der fylde og friskhet
dominerer. Suppen vil matche bra med et
leskende, lyst øl, og svinets søtlige smak vil
trives godt sammen med sødmen fra hvete.
Vi snakker selvsagt om hveteøl – en ølype
mange ofte glemmer, men som fungerer
påfallende godt sammen med lett spicy
retter. Tyskland og Belgia har lang tradisjon
på å produsere hveteøl, men Norge kommer
mer og mer på banen. Hvorfor ikke prøve et
lokalt øl til denne eksotiske retten?

Vietnamese Pho Soup * Slow-cooked pork, noodles and vegetables
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/

1 - Get: a cutting board, a plastic cutting board for the
pork, a strainer, a knife and two saucepans.
Put on a pot of water for the noodles. Slice carrot,
ginger and shallots.

2

- Have chicken stock, spices, pho sauce and 6 dl
water (if you have a small family box, add a total of 8
dl water, Large family box add a total of 12 dl. Water)
in the saucepan. Add sliced carrot, ginger and onion
to the pan. Bring to a boil and let simmer on low heat
for 15 minutes.

3

- While the soup is simmering, cook the
noodles for 14 minutes.

4

- While the noodles are cooking, open
the package of meat, pour the stock from
the package into the soup. Cut the pork
and mushrooms into thin slices and finely
chop the chili.

5

6

7

8 - Pour the soup into a deep dish. Arrange

- When the noodles are done cooking,
strain them and add the soup with the
mushrooms and meat, bring to a boil and
let it simmer for a few minutes until the meat
is thoroughly heated.

- For serving, you need soup, chopped
chili and cilantro.
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- Use a spoon or hole scoop and remove
the cinnamon stick and star anise.

so that meat and vegetables are on top.
Sprinkle with chili and coriander.

