Klassisk kremet fiskesuppe

Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
Tore: “En kremet, klassisk fiskesuppe med de beste norske råvarer!”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Fiskekraft fra
Salsus
Seifilet
Sellerirot
Vårløk
Gulrøtter

Tilberedningstid

Dill
Rørosfløte
Kokkelørens
hvitvinsreduksjon
Maizenna

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, selleri, melk og sulfitt.
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

Tips 1: For dere som har kraft til overs, frys
resten og bruk til en deilig fiskesaus eller
fiskesuppe ved en senere anledning.

- Salsus´ mål er like enkelt som det er
vanskelig:

Sommelieren Sara anbefaler

Tips 2: Varm suppeskålen raskt i ovnen rett
før du legger opp, så holder suppa seg god
og varm mens du spiser.

Å produsere verdens beste krafter og
sauser til profesjonelle kokker. kraftene
er tilberedt med tid, kunnskap og rene,
naturlige ingredienser - 100% naturlig uten
tilsetningsstoffer.

- Unn deg en god flaske hvitvin på rieslingdruen denne uken – da har du perfekt
tilbehør til den klassiske fiskesuppa.
Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp
i den kremete suppen og stå i fin kontrast til
sødmefulle rotgrønnsaker.

Klassisk kremet fiskesuppe * Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
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
plastikk til fisken, kniv, stekebrett, blandebolle
og en stor kjele.

2 - Kutt fisken i terninger og krydre med salt.

3

5

- Ha maizenna i en skål, tilsett hvitvinsreduksjonen, rør dette dette godt sammen.

6

8

9

- Ha grønnsakene, untatt vårløk, på et
brett og vend de inn med stekeolje og salt.
Bak dem i ovnen i ca. 10 minutter.

Forvarm
ovnen
til
210oC
med
varmluftfunksjon. Skrell og kutt sellerirot
og
gulrøtter
i
jevnstore
terninger.
Finsnitt vårløken.

4

- Obs! Størrelsene 2 voksne og Liten
familiekasse tilsetter en halv liter fiskekraft.
Se tips og triks. Stor familiekasse tilsetter
hele pakken.

- Tilsett maizenna-blandingen under
omrøring. Kok i 1 minutt til det tykner. Ha
fiskebiter og vårløken i kjelen gi et oppkok,
ta kjelen til side og la trekke i ca. 5 minutter.

Ha fiskekraft og fløte i en kjele, kok opp og
la det koke i et par minutter under omrøring.

7 - Hakk dill grovt, ta med stilkene også.

- Til servering trenger du fiskesuppe,
grønnsaker, og dill.
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- Ha grønnsaker i bunnen av en dyp
skål. Øs over fiskesuppen, pass på å få med
fiskebiter. Avslutt med dill.

Okse ytrefilet fra Strøm-Larsen
Kokkelørens sortpeppersaus og bok choy

Tore: “En fyldig og krydret rett med opphav i det kinesiske kjøkken”

Ingredienser
(for 2 voksne)

Okse ytrefilet
fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
sortpeppersaus

Tilberedningstid

Rødløk (Bruk halvparten av rødløken
her, den andre halvparten skal
brukes til vegetarburgeren)
Bok choy
Chili
Ris
Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, hvete, sesamfrø, bløtdyr (østers) og sulfitt.
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

- For en mer barnevennlig variant, ta av litt
kjøtt og grønnsaker til barna før du har på
saus. Chili kan også tilsettes til de som ønsker
det når retten er ferdig.

- Bok choy er en kålvekst som danner en
bladrosett av 8 - 10 grønne blader, med en
lang hvit stilk og hvite bladnerver. Den har
flere navn, og kalles også for Paksoi, Pak
choy og Tai tsai. Choy og tsai betyr ganske
enkelt grønnsak på kinesisk. Utseendet
minner om kinakål og mangold, men den er
lengre og løsere enn kinakål, og skiller seg
fra mangold ved at bladene er helt jevne og
runde i ytterkant. Bok choy har en søt og mild
smak. Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- I denne retten får vi servert varme, krydrete
smaker fra chili og sortpepper, grønne
innslag fra Bok Choy og saftig oksekjøtt
fra Strøm Larsen. Hjemme hos oss så åker
det frem en rødvin av druen Schioppettino.
Druen byr på mange av de samme krydderne
og aromaene som vi allerede har på
tallerkenen, noe som vil forsterke inntrykket
av alle de fantastiske råvarene som kokkene
har plukket ut til dette festmåltidet.

Okse ytrefilet fra Strøm-Larsen * Kokkelørens sortpeppersaus og bok choy
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

2 - Kutt kjøttet i terninger ca. 4 x 2 cm. Vend

3 - Obs! halvparten av rødløken skal brukes

til kjøttet, kniv, liten kjele, stekepanne og sil.

inn 2 ss stekeolje (stor familiekasse tilsetter 4
ss stekeolje) og en klype salt. Rør sammen.

til denne retten, den andre halvparten skal
brukes til vegetarburgeren.

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Tilsett
dobbel mengde vann og en klype salt.
Kok opp på sterk varme uten lokk. Skru
ned varmen, sett på lokk og la småkoke i
ca. 20 minutter til vannet er absorbert.

4

- Varm en stekepanne til den er rykende
varm. Brun kjøttet i 1 minutt på begge sider.
Ha kjøttet over på en tallerken. Pass på at
kjøttet ikke blir stekt for mye.

7

- Til servering
oksekjøttwok.

trenger

du

Kutt rødløk i tynne båter og splitt bok choy i
fire på langs. Finhakk chili.

5 - Se tips og triks. Ha 2 ss stekeolje i en varm
stekepanne. Stek rødløk under omrøring
i 2 minutter. Ha i chili og sortpeppersaus.
La sausen koke under omrøring til den
har begynt å tykne, ca. 3 - 4 minutter
på høy varme. Ha i bok choy og vend
dette godt inn.

ris

8

og

6

- Ha i kjøttet. Pass på å få med alt av
kjøttkraft. Bland dette inn mens det koker på
høy varme i maks 1 minutt. Dette skal bare
bli varmt. Smak til med salt.

- Ha ris på tallerken, ha på oksekjøtt og
grønnsaker. Pass på å få med godt med saus.
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Vegetarburger

Portobellosopp, Rørosost og jalapenomajones
Tore: “Hvem trenger kjøtt når man har umami-veggieburger med smeltet ost?”
Ingredienser
(for 2 voksne)

Kikerter
Kokkelørens
jalapenomajones
Kokkelørens
soltomatpaste
Portobellosopp
Rørosost
fra Galåvolden gård
Tilberedningstid

Rødløk (Bruk halvparten av rødløken
her, den andre halvparten skal
brukes til okseretten)
Burgerbrød fra Brødbakerne
Potetmel
Tomat

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg, melk, sennep og sulfitt.
Kan inneholde spor av bløtdyr, skalldyr, fisk, selleri og soya.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Ikke denne gangen!

- Bønner, linser og kikerter hører alle til
erteblomstfamilien, og er en viktig proteinkilde
for de fleste vegetarianere verden over.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Har du prøvd eplesider i klassisk stil fra
Normandie? Hvis ja, så vet du sikkert også
at Norges eplemostprodusenter absolutt gitt
franskmennene et surt eple å bite i ;-)
Nå for tiden kan vi kan nemlig handle
kvalitetssider laget her, i Norge, DET synes
jeg vi kan ta en skål for under kveldens
middag! Se etter en sider med litt god
fylde, den deilige sødmen vil sammen med
den karakteristiske friskheten fra eplene,
lande mitt i blinken til smeltet ost, sopp og
jalapeño-majones!

Vegetarburger * Portobellosopp, Rørosost og jalapenomajones
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, kniv,
stekepanne, stekebrett, blender,
stekespade og sil.
Forvarm ovnen til 200oC på
varmluftfunksjon. Sil kikerter.

5

- Legg soppen med snittsiden
ned på et stekebrett. Krydre
med salt og pepper og ha
på litt stekeolje.

9

2

- Ha kikerter i en blender
med litt salt og kjør i ca. 15
sekunder, skrap ned fra kanten,
kjør i ytterligere 15 sekunder
til du får en samlet masse. Ha
i soltomatpaste og potetmel og
kjør videre i ca. 1 minutt til alt er
blandet godt sammen.

3

- Se tips og triks. Fordel
kikert-massen på hvert sitt
bakepapir. Bruk bakepapiret til
å forme to jevntykke burgere
(liten familiekasse lager to store
og to litt mindre burgere til
barna, Stor familiekasse lager
4 store burgere).

4 - Lag snittmønster i portobello-

6

7 - Mens soppen er i ovnen, ha 4

8

- Ha osten på soppen. Bak i
ovnen i ca. 10 - 12 minutter til
osten er smeltet og gyllen.

- Del burgerbrød i to og varm i ovnen i
ca. 1 minutt.

ss stekeolje i en varm stekepanne.
Bruk bakepapiret til å legge
burgeren i stekepannen. Stek
burgeren i 2 - 3 minutter på hver
side til de får sprø stekeskorpe
og er gjennomvarme.

10

- Til servering trenger du kikertburger,
burgerbrød, tomat, rødløk, sopp og
jalapenomajones.
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11

soppen.

- Kutt tomat i skiver og rødløk
i tynne skiver.

- Smør et lag med jalapenomajones på
hver del av burgerbrødet. Legg kikertburger
på brødet og ha på ostegratinert sopp,
tomatskiver og rødløk. Server resten av
jalapenomajonesen ved siden.

Classic creamy fish soup

Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables
Tore: “A creamy, classic fish soup with the best Norwegian ingredients!”
Ingredients
(for 2 adults)

Fishing power from
Salsus
Seifilet
Celery root
Spring onions
Carrots

Time

Dill
Røros cream
Cornstarch
Kokkeløren’s
white wine reduction

Difficulty

Contains: Fish, celery, milk and sulphite.
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

Tip 1: If you have left over stock, freeze the
rest and use for a delicious fish sauce or fish
soup on a later occasion.

- Salsus’ mål er like enkelt som det er
vanskelig:

Sommelieren Sara anbefaler

Tip 2: Quickly heat the soup dish in the oven
just before plating, so the soup stays warm
while you eat.

Å produsere verdens beste krafter og
sauser til profesjonelle kokker. kraftene
er tilberedt med tid, kunnskap og rene,
naturlige ingredienser - 100% naturlig uten
tilsetningsstoffer.

- Unn deg en god flaske hvitvin på rieslingdruen denne uken – da har du perfekt
tilbehør til den klassiske fiskesuppa.
Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp
i den kremete suppen og stå i fin kontrast til
sødmefulle rotgrønnsaker.

Classic creamy fish soup * Fish stock from Norwegian Salsus and baked root 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, plastic cutting
board for the fish, a knife, a baking tray, a
mixing bowl and a large saucepan.

2 - Dice the fish and season with salt.

3

5

- Put the cornstarch in a bowl, add the
white wine reduction, stir this well.

6

8

9

Preheat the oven to 210C with hot air
function. Peel and cut celery root and
carrots into evenly sized cubes. Finely chop
the spring onion.

4

- Note! The sizes 2 Adults and Small
Family Box adds half a liter of fish stock. See
tips and tricks. Large Family Box adds the
whole package.
Put fish stock and cream in a saucepan,
bring to a boil and let it boil for a few
minutes while stirring.

7

- Roughly
stems as well.

chop

the

dill,

use

the

- For serving you need fish soup,
vegetables, and dill.
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- Put the vegetables, except spring
onions, on a tray and turn over in frying
oil and salt. Bake them in the oven for
approx. 10 minutes.

- Add the cornstarch mixture while
stirring. Cook for 1 minute until thickened.
Add fish and spring onion to the pan, bring
to a boil, take the pan aside and let it simmer
for approx. 5 minutes.

- Put vegetables in the bottom of a deep
bowl. Pour over the fish soup, be sure to get
the fish. Finish with dill.

Beef striploin from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s black pepper sauce and bok choy
Tore: “A rich and spicy dish with origins in Chinese cuisine”

Ingredients
(for 2 adults)

Beef striploin
from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
black pepper sauce
Rice

Time

Red onion (Use half the red onion
here, the other half is for the
vegetarian burger)
Bok choy
Chili

Difficulty

Contains: Soy, wheat, sesame seeds, molluscs (oysters) 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 variety, remove
some meat and vegetables for the kids before
you add the sauce. Chili can also be added to
those who want it after the dish is done.

- Bok choy er en kålvekst som danner en
bladrosett av 8 - 10 grønne blader, med en
lang hvit stilk og hvite bladnerver. Den har
flere navn, og kalles også for Paksoi, Pak
choy og Tai tsai. Choy og tsai betyr ganske
enkelt grønnsak på kinesisk. Utseendet
minner om kinakål og mangold, men den er
lengre og løsere enn kinakål, og skiller seg
fra mangold ved at bladene er helt jevne og
runde i ytterkant. Bok choy har en søt og mild
smak. Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Endelig er høsten her, eller som jeg ser det:
endelig er sesongen for høst-vinene her!
I denne retten får vi servert varme, krydrete
smaker fra chili og sortpepper, grønne
innslag fra Bok Choy og saftig oksekjøtt
fra Strøm Larsen. Hjemme hos oss så åker
det frem en rødvin av druen Schioppettino.
Druen byr på mange av de samme krydderne
og aromaene som vi allerede har på
tallerkenen, noe som vil forsterke inntrykket
av alle de fantastiske råvarene som kokkene
har plukket ut til dette festmåltidet.

Beef striploin from Strøm-Larsen * Kokkeløren’s black pepper sauce and bok choy
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, plastic cutting board

2 - Dice the meat into cubes approx. 4 x 2

for the meat, a knife, a small saucepan, a
frying pan and a strainer.

cm. Turn in 2 tablespoons frying oil (Large
Family Box adds 4 tablespoons frying oil)
and a pinch of salt. Mix well.

Rinse the rice and add to a saucepan. Add
double the amount of water and a pinch of
salt. Bring to a boil over high heat without
a lid. Turn down the heat, put on the lid
and simmer for approx. 20 minutes until the

3

- Note! Half of the red onion is
for this dish, the other half is for the
vegetarian burger.
Cut red onion into thin boats and split
bok choy into four lengthwise. Finely
chop the chili.

water is absorbed.

4

- Heat a frying pan until it is piping hot.
Brown the meat for 1 minute on both sides.
Put the meat on a plate. Make sure that the
meat is not overcooked.

5

- See tips and tricks. Put 2 tablespoons
of frying oil in a hot frying pan. Fry red
onion while stirring for 2 minutes. Add chili
and black pepper sauce. Let the sauce cook
while stirring until it has started to thicken,
approx. 3 - 4 minutes on high heat. Put in
bok choy and turn this over.

7 - For serving you need rice and beef wok.

8

6

- Add the meat. Be sure to include all of
the fond. Stir while boiling on high heat for
a maximum of 1 minute. This is just going to
get hot. Season with salt.

- Put rice on the plate, put on beef
and vegetables. Be sure to include
plenty of sauce.
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Vegetarian burger

Portobello mushrooms, Røros cheese and jalapeno mayonnaise

Tore: “Who needs meat when you can have umami veggie burgers
with melted cheese?”
Ingredients
(for 2 adults)

Chickpeas
Kokkeløren’s
Jalapeno mayonnaise
Kokkeløren’s
Sun tomato paste
Portobello mushrooms
Tomato
Time

Røros cheese
from Galåvolden Gård
Red onion (Use half of the red onion
here, the other half is for the beef)
Burger buns from Brødbakerne
Potato flour

Difficulty

Contains: Wheat, eggs, milk, mustard and sulphite.
May contain traces of molluscs, shellfish, fish, celery and soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Not this time!

- Bønner, linser og kikerter hører alle til
erteblomstfamilien, og er en viktig proteinkilde
for de fleste vegetarianere verden over.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Har du prøvd eplesider i klassisk stil fra
Normandie? Hvis ja, så vet du sikkert også
at Norges eplemostprodusenter absolutt gitt
franskmennene et surt eple å bite i ;-)
Nå for tiden kan vi kan nemlig handle
kvalitetssider laget her, i Norge, DET synes
jeg vi kan ta en skål for under kveldens
middag! Se etter en sider med litt god
fylde, den deilige sødmen vil sammen med
den karakteristiske friskheten fra eplene,
lande mitt i blinken til smeltet ost, sopp og
jalapeño-majones!

Vegetarian burger * Portobello mushrooms, Røros cheese and jalapeno mayonnaise
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, knife,
frying pan, baking tray, blender,
spatula and strainer.
Preheat the oven to 200C on hot
air function. Strain chickpeas.

5 - Place the mushrooms with the
cut side down on a baking tray.
Season with salt and pepper and
add a little cooking oil.

9

2

- Put chickpeas in a blender
with a little salt and run for
approx. 15 seconds, scrape
down from the edge, run for
another 15 seconds until you
get a smooth paste. Add tomato
paste and potato flour and
continue blending for approx. 1
minute until everything is mixed.

3 - See tips and tricks. Distribute

6

7

- Put the cheese on the
mushrooms. Bake in the oven for
approx. 10 - 12 minutes until the
cheese is melted and golden.

- Divide the burger buns in half and heat
in the oven for approx. 1 minute.

the chickpea paste on separate
baking paper. Use the baking
paper to shape two evenly
thick patties (Small Family
Box makes two large and two
slightly smaller burgers for the
children, Large Family box makes
4 large burgers).

- While the mushrooms are in
the oven, put 4 tablespoons of
frying oil in a hot frying pan.
Use the baking paper to place
the patty in the frying pan. Bake
the patties for 2 - 3 minutes on
each side until they get a crispy
crust and are thoroughly heated.

10

- For serving, you need chickpea patty,
burger bun, tomato, red onion, mushrooms
and jalapeno mayonnaise.
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4

- Make a cut pattern in the
portobello mushroom.

8

- Cut tomato into slices and
red onion into thin slices.

11 - Spread a layer of jalapeno mayonnaise
on each part of the buns. Put the chickpea
patty on the bread and add the cheese gratin
mushrooms, tomato slices and red onion.
Serve the rest of the jalapeno mayonnaise
on the side.

