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Fish taco
Maistortilla fra Como Mexico og chipotlesaus

Tore: “Viva La Mexico! En meksikansk fest av smaker og autentiske råvarer!”

Torskefilet 
Como Mexico maislefser
Kokkelørens chipotlesaus
Kokkelørens melblanding
Klasetomat
Hvite bønner
Jalapeno 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks
 

SIKKERHETSTIPS VED FRITERING

1. Du må aldri forlate olje som står til 
oppvarming, den kan ta fyr hvis den blir for 
varm.

2. Ha et lokk som dekker hele stekepannen 
som du kan sette på dersom det skulle 
begynne å brenne.

3. ALDRI HA PÅ VANN FOR Å SLUKKE 
FLAMMER SOM OPPSTÅR FRA DEN 
BRENNENDE OLJEN.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Hørt om Txaikoli [t∫ako’li]? Selv om det ikke 
er den enkleste bokstavsordningen å huske 
på, så bør man definitivt forsøke. Vi skal 
til Baskerland (derav stavningen). Det bør 
nevnes at Txakoli ikke er en druetype, men 
en vinstil. Vinmarkene er ofte beliggende helt 
utmed Atlanterhavet, dette gir både mye vær 
og karakter til vinene fra Spanias nordkyst. 

Tenk dere en litt perlende, frisk og fruktig 
hvitvin med innslag av både epler, sitrus sjø 
og salt. Spør gjerne etter en litt rikere variant. 

¡Salud!

Visste du at...
- Como Mexico er et meksikansk bakeri 
lokalisert i Stavanger med fokus på ferske 
tortilla/tacolefser laget på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla  er fra Mexicoo. Grunnleggeren 
heter Lety Rodriguez, hun flyttet til Norge 
i 2012 og startet raskt å lage sin egen 
ferske tortilla, da det ikke var noen ferske 
alternativer i Norge. 

Vi på Kokkeløren er veldig glade for at hun 
gjorde nettopp det!

Inneholder: fisk, egg, sennep, sulfitt, melk, hvete, bygg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Gringo øl fra klokk & co
   Oppbevares i kjøleskapet 
   helt frem til den skal 
   brukes i steg 7
Lime
Maiskorn
Rødløk

Ingredienser
(for 2 voksne)



Fish taco  *  Maistortilla fra Como Mexico og chipotlesaus

9 - Tørk fisken med tørkepapiret. Bruk en 
pinsett og dypp fiskestrimlene i røren til de 
dekkes på begge sider, legg dem forsiktig 
direkte over i den varme oljen og stek ca  
1 minutt på hver side til røren er gyllen. Stek 
4 fiskebiter av gangen. Legg fiskestrimlene 
på en rist for avrenning etter hvert som  
de er ferdige.

10 - Til servering trenger du: fisk, chipotle-
saus, maissalat, limebåter og maislefser.

11 - Legg fisk på lefsen, ha på maissalat og 
topp med chipotlekrem.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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1 -  Finn frem: kniv, skjærebrett, 
skjærebrett av plast til fisken, 
visp, sil, litermål, pinsett, 
tallerken, blandebolle, stekepanne,  
aluminiumsfolie. 

Kutt fisken i 8 strimler (Liten 
familiekasse strimler 12 biter 
og stor familiekasse strimler 16 
biter)og krydre dem med salt 
på begge sider. Legg fisken  
på tørkepapir.

5 -  Ha mais og bønner i en 
blandebolle, ha på tomat, 
rødløk, jalapeno og saften av 
en halv lime (Stor familiekasse 
presser 1 lime), smak til med 
salt og nykvernet sort pepper og 
bland godt sammen.

2 -  Sil mais og bønner.

6 -  Stek maistortillas, 2 om 
gangen i en rykende varm 
stekepanne i 10 sekunder på hver 
side. Legg dem på en tallerken 
og dekk til med aluminiumsfolie 
med en gang etter hvert som  
de blir ferdige.

3 -  Kutt tomat i terninger, kutt 
lime i 2 og den ene halvdelen 
i båter, finhakk jalapeno og en 
halv rødløk (Stor familiekasse 
kutter en hel rødløk).

7 -  Ha melblandingen i en 
blandebolle, tilsett en klype salt. 
Hent ølen fra kjøleskapet og 
mål opp 1,5 dl iskaldt gringo øl 
(stor familiekasse måler opp 3 dl 
øl), Hell det i melblandingen og 
bland dette sammen med en visp 
til en glatt masse.

4 -  Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek mais og hvite 
bønner i et par minutter til de er 
litt brunet.

8 -  VIKTIG, SE TIPS OG TRIKS!
Sørg for at alle sitter klar ved 
bordet når fisken skal stekes, 
den skal spises med en gang 
den er ferdig. Ha 3 dl stekeolje 
i en stekepanne. Varm opp 
oljen på medium-pluss varme i  
ca. 2 minutter. Test at den er 
varm nok ved å dyppe en skje 
med litt røre på i oljen. Hvis den 
bruser så er den klar. 

Sjekk ut instruksjonsvideoen om fritering på kokkeloren på      Facebook og      Instagram

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/



Chevre fra Haukeli
Bakte rødbeter og honning fra Ulsrudbakken gård
Tore: “Geitost, rødbet og honning er som skapt for hverandre”

Chevre fra Haukeli
Rødbet
Hjertesalat
Kokkelørens honning- 
   og estragondressing

Rød perleløk
Karamelliserte valnøtter
Ruccola
Kikerter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For at det skal bli lettere å skjære fine skiver 
av osten hjelper det å dyppe kniven i varmt 
vann mellom hver gang du skjærer en skive.

- Legg salaten i iskaldt vann i 20 minutter for 
å få den ekstra crispy.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Det er noe helt spesielt med kombina-
sjonen chèvre og sauvignon blanc fra Loire 
i Frankrike. Ofte er det sånn at en matvares 
geografiske opphav speiler vinvalget perfekt, 
og i dette tilfellet stemmer det 100%.

Sauvignon blanc (hoveddruen i Sancerre og 
Pouilly-Fumé) gir gjerne tørre, slanke viner 
med høy friskhet. De grønne, urteaktige 
aromaene i både vinen og salaten fremhever 
hverandre og resultatet er en irrgrønn 
og intens smakskombinasjon. Dersom du 
insisterer på rødt eller rosé til dette, finnes 
det både rød og rosa Sancerre (på pinot 
noir-druen) – begge er verdt å teste ut.

Visste du at...
-  Ordet «chevre» er fransk for geit, og er 
derfor en fellesbetegnelse i Frankrike for 
all ost laget på geitemelk. Chevre-ost er en 
helt spesiell ostegruppe som omfatter en 
nesten uoversiktlig mengde av sorter og 
varianter. Ved fremstilling brukes ikke alltid 
bare geitemelk, ofte blandes det i ku- eller 
sauemelk. Ost som bare er laget av geitmelk 
blir kalt «chèvre», men dersom den består av 
bare halvparten geitemelk, heter den «mi-
chèvre». I Frankrike er det en lov som sier 
at tilsetningen av geitemelk i oster må være 
minst 20 prosent.

Inneholder: Melk, valnøtter, sulfitt og sennep.
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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Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av 
plast til rødbetene, kniv, stekebrett, sil, 
stekepanne, stekespade, bakepapir og skål.

Forvarm ovnen til 200oC varmluftsfunksjon. 
Skrubb rødbetene godt i kaldt vann, kutt av 
bunnen og del i skiver på ca. 0,5 centimeter.

7 - Til servering trenger du ost, kikerter, 
ruccola, valnøtter, estragonhonning, perleløk, 
rødbeter og hjertesalat.

3 - Kutt av roten på hjertesalaten og plukk 
bladene. Kutt perleløk i tynne skiver.

2 - Vend rødbetskivene i litt stekeolje og 
krydre med salt og nykvernet sort pepper. 
Bak i ovnen i ca. 20 minutter til de er møre.

8 - Legg hjertesalat pent utover i en sirkel 
på et fat. Fordel rødbeter utover i midten. 
Legg ostebitene jevnt utover rødbetene. Strø 
valnøtter, kikerter og perleløk utover. Dryss 
estragonhonningen jevnt over osten og 
avslutt med ruccolasalat. 

4 - Sil av kikertene. Pass på at de blir 
godt avrent. Stek i en stekepanne med  
1 ss stekeolje på høy varme til de «popper» 
i pannen og har fått skikkelig stekefarge. 
Krydre med salt og ha over i en skål.

5 - Kutt kjøleskapskald chevreost i skiver på 
ca. 1,5 centimeter. Se tips og triks.

6 - Varm opp en stekepanne til medium pluss 
varme. Stek osteskivene på den ene siden  
i 5 - 10 sekunder og løft dem med en stekespade 
over på en tallerken med den stekte siden opp. 

Obs. dette går fort – ikke stek mer enn  
to av gangen.

Chevre fra Haukeli   *   Bakte rødbeter og honning fra Ulsrudbakken gård

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Kyllinglårconfit fra Stange 
Jordskokker fra Ulsrudbakken Gård og plommesaus
Tore: “plommer, sichuanpepper, ingefær og soya- sammen skaper de smaksfest!”

Kyllingconfit 
   fra Stange
Jordskokker 
   fra Ulsrudbakken Gård
Kokkkelørens 
   plommesaus

Potet
Rørosmelk
Hvitløk
Rørossmør 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For ekstra brunet kyllingskinn skru på 
overvarme de siste 5 minuttene av  steketiden.

Visste du at...
- Jordskokken er roten til mye godt og kan 
heve måltidet til gastronomiske høyder. Den 
var ganske utbredt i Norge før poteten kom, 
men havnet litt i skyggen av nykommeren. 
Den inneholder ikke stivelse, men har 
ellers mange av de samme bruksområdene 
som poteten. Jordskokk har en søtlig  
og nøtteaktig aroma.

Inneholder: Melk, sulfitt, soya, hvete, selleri.

Drikke til maten
Husets sommelier Emelie anbefaler
- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og 
vin. Noe annet vi må ha med i bakhodet er 
sausen med sine saftige, syrlige plommer 
og orientalske krydder, og ikke minst, 
jordskokken som bidrar med både sødme 
og et jordlig aromapreg. Vi er altså på jakt 
etter en lett kropp med delikate og forsiktige 
tanniner. Samtidig trenger vi friskhet, 
ordentlig med syre og et knepp med sødme 
for å balansere alle nydelige tilbehør - og vi 
trenger krydder! 

Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig 
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer 
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller 
på det sistnevnte.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: 2 kjeler, 2 stekebrett, 
skjærebrett, kniv.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon 
og overvarme. Skrell potet, eller for en 
raskere og sunnere variant, behold skallet 
på. Ha i en kjele med kaldt usaltet vann. Kok 
til de er møre, ca. 20 minutter.

2 - Skyll jordskokkene i kaldt vann. Del i 
jevne båter. Vend i litt stekeolje og krydre 
med salt og nykvernet sort pepper. Bak i 
ovnen på nederste rille i 20 - 25 minutter til 
de er møre.

5 - Ha melk, smør og skivet hvitløk i en kjele 
og gi det et oppkok. Sett til side.

6 - Når potetene er møre sil av vannet og la
dampe på svak varme i ca. 1 minutt. Ha i 
hvitløksmelken. Mos dette sammen med en 
visp. Pisk deretter kraftig til det blir en puré. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper 
når konsistensen er slik du ønsker.

3 - Ta kyllinglårene ut av pakken. Fjern 
overflødig fett og kraft. Legg dem med skinn-
siden opp på et stekebrett. Se Tips og triks. 
Stek i ovnen på øverste rille i ca. 20 minutter til  
de er gjennomvarme.

7 - Ha plommesausen i en liten kjele. Gi den 
et rask oppkok under omrøring.

4 - Kutt hvitløk i tynne skiver.

8 - Til servering trenger du potetpuré, 
plommesaus, jordskokker og kyllinglår.

9 - Legg potetpuré på siden av tallerken. 
Legg jordskokker pent utover på andre 
siden. Legg kyllinglåret inntil potetpuréen og 
plommesausen ved siden.

Kyllinglårconfit fra Stange  *  Jordskokker fra Ulsrudbakken Gård og plommesaus

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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Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Fish taco
Corn tortilla from Como Mexico and chipotle sauce

Tore: “Viva La Mexico! A Mexican feast of flavors and authentic ingredients!”

Cod fillet
Como Mexico corn tortillas
Kokkeløren’s chipotle sauce
Kokkeløren’s flour mixture
Tomato
White beans
Jalapeno

Time Difficulty

Tips and tricks
 

SAFETY TIPS FOR FRYING

1. Never leave oil while heating, it may catch 
fire if it gets too hot.

2. Have a lid ready that covers the entire 
frying pan, that you can put on the pan in 
case of fire.

NEVER USE WATER TO EXTINGUISH 
FLAMES FROM BURNING OIL.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 - Hørt om Txaikoli [t∫ako’li]? Selv om det ikke 
er den enkleste bokstavsordningen å huske 
på, så bør man definitivt forsøke. Vi skal 
til Baskerland (derav stavningen). Det bør 
nevnes at Txakoli ikke er en druetype, men 
en vinstil. Vinmarkene er ofte beliggende helt 
utmed Atlanterhavet, dette gir både mye vær 
og karakter til vinene fra Spanias nordkyst. 

Tenk dere en litt perlende, frisk og fruktig 
hvitvin med innslag av både epler, sitrus sjø 
og salt. Spør gjerne etter en litt rikere variant. 

¡Salud!

Visste du at...
- Como Mexico er et meksikansk bakeri 
lokalisert i Stavanger med fokus på ferske 
tortilla/tacolefser laget på lokale råvarer. 

Utstyret for produksjon av fersk mais- og 
hvetetortilla  er fra Mexicoo. Grunnleggeren 
heter Lety Rodriguez, hun flyttet til Norge 
i 2012 og startet raskt å lage sin egen 
ferske tortilla, da det ikke var noen ferske 
alternativer i Norge. 

Vi på Kokkeløren er veldig glade for at hun 
gjorde nettopp det!

Contains: fish, eggs, mustard, sulfite, milk, wheat, barley.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Gringo beer from klokk & co
   Store in the refrigerator
   until used in step 7
Lime
Corn
Red onion

Ingredients
(for 2 adults)



Fish taco  *  Corn tortilla from Como Mexico and chipotle sauce

9 - Wipe the fish with a paper towel. Using 
tweezers, dip the fish strips in the batter until 
covered on all sides, carefully place them 
directly into the hot oil and fry for about 
1 minute on each side until the batter is 
golden. Fry 4 fish pieces at a time. Place the 
fish strips on a rack for drainage as they are 
finished.

10 - For serving you will need: fish, chipotle 
sauce, corn salad, limes and corn tortillas.

11 - Put fish on the tortilla, add the corn 
salad and top with chipotle cream.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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1 -  Get: knife, cutting board, 
plastic cutting board for the fish, 
whisk, strainer, liter measure, 
tweezers, plate, mixing bowl, 
frying pan, aluminum foil.

Cut the fish into 8 strips (Small 
family box makes 12 pieces 
and large family box makes 16 
pieces) and season them with salt 
on both sides. Place the fish on 
paper towels.

5 -  Put corn and beans in a 
mixing bowl, add tomato, red 
onion, jalapeno, and the juice 
of half a lime (Large family box 
presses 1 lime), season with salt 
and freshly ground black pepper 
and mix well.

2 -  Strain corn and beans.

6 -  Fry corn tortillas, 2 at a time 
in a steaming hot frying pan for 
10 seconds on each side. Place 
them on a plate and cover with 
aluminum foil immediately as 
they are finished.

3 -  Dice tomato, cut lime in two, 
and one half into boats, finely 
chop jalapeno and half the red 
onion (Large family box cuts a 
whole red onion).

7 -  Put the flour mixture in a 
mixing bowl, add a pinch of salt. 
Take the beer from the fridge 
and measure up to 1.5 dl ice-
cold Gringo beer (large family 
box measures up to 3 dl beer), 
Pour it into the flour mixture and 
mix this together with a whisk to 
a smooth batter.

4 -  Put 2 tablespoons of frying 
oil in a hot frying pan. Fry corn 
and white beans for a few 
minutes until slightly browned.

8 -  IMPORTANT, SEE TIPS AND TRICKS!
Make sure everyone is ready at the 
table when the fish is to be fried, 
it should be eaten as soon as it is 
done. Put 3 dl frying oil in a frying 
pan. Heat the oil on medium-plus 
heat for approx. 2 minutes. Test 
that it is hot enough by dipping a 
spoon with a little batter in the oil. 
If it boils, it is ready.

Check out the instructional video on deep frying on Kokeløren on     Facebook and    Instagram

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/



Chevre from Haukeli
Baked beets and honey from Ulsrudbakken farm
Tore: “Goat cheese, beetroot and honey are as made for each other”

Chevre from Haukeli
Beetroot
Romain lettuce 
Kokkeløren’s honey
   and tarragon dressing

Red pearl onion
Caramelized walnuts
Arugula 
Chickpeas

Time Difficulty

Tips and tricks 
To make it easier to cut fine slices of cheese, 
it helps to dip the knife in hot water between 
each time you cut a slice.

Put the salad in ice cold water for 20 minutes 
to get it extra crispy.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Det er noe helt spesielt med kombina-
sjonen chèvre og sauvignon blanc fra Loire 
i Frankrike. Ofte er det sånn at en matvares 
geografiske opphav speiler vinvalget perfekt, 
og i dette tilfellet stemmer det 100%.

Sauvignon blanc (hoveddruen i Sancerre og 
Pouilly-Fumé) gir gjerne tørre, slanke viner 
med høy friskhet. De grønne, urteaktige 
aromaene i både vinen og salaten fremhever 
hverandre og resultatet er en irrgrønn 
og intens smakskombinasjon. Dersom du 
insisterer på rødt eller rosé til dette, finnes 
det både rød og rosa Sancerre (på pinot 
noir-druen) – begge er verdt å teste ut.

Visste du at...
Ordet «chevre» er fransk for geit, og er 
derfor en fellesbetegnelse i Frankrike for 
all ost laget på geitemelk. Chevre-ost er en 
helt spesiell ostegruppe som omfatter en 
nesten uoversiktlig mengde av sorter og 
varianter. Ved fremstilling brukes ikke alltid 
bare geitemelk, ofte blandes det i ku- eller 
sauemelk. Ost som bare er laget av geitmelk 
blir kalt «chèvre», men dersom den består av 
bare halvparten geitemelk, heter den «mi-
chèvre». I Frankrike er det en lov som sier 
at tilsetningen av geitemelk i oster må være 
minst 20 prosent.

Contains: Milk, walnuts, sulfite, and mustard.
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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Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, plastic cutting board 
for the beets, knife, baking tray, strainer, 
frying pan, spatula, baking paper and bowl.

Preheat the oven to 200C on hot-air 
function. Scrub the beets in cold water, 
cut off the bottom and divide into slices of  
approx. 0.5 centimeters.

7 - For serving, you need cheese, chickpeas, 
arugula, walnuts, tarragon honey, pearl 
onions, beets and Romain lettuce.

3 - Cut off the root of the Romain lettuce 
and pick the leaves. Cut pearl onions into 
thin slices.

2 - Turn the beetroot slices in a little frying 
oil and season with salt and freshly ground 
black pepper. Bake in the oven for approx. 
20 minutes until tender.

8 - Place lettuce neatly in a circle on a 
platter. Distribute beets in the middle. Place 
the cheese evenly over the beets. Sprinkle 
with walnuts, chickpeas and pearl onions. 
Sprinkle the tarragon honey evenly over the 
cheese and finish with the arugula salad.

4 - Strain the chickpeas. Make sure they 
are drained. Fry in a frying pan with 
1 tablespoon of frying oil on high heat 
until they “pop” in the pan and get a 
proper frying color. Season with salt and  
place in a bowl.

5 - Cut refrigerator-cold chevre cheese 
into slices of approx. 1.5 centimeters.  
See tips and tricks.

6 - Heat a frying pan to medium plus heat. Fry 
the cheese slices on one side for 5 - 10 seconds 
and lift them with a spatula onto a plate with 
the fried side up.

Note! This is fast - do not cook more than two 
at a time.

Chevre from Haukeli  *  Baked beets and honey from Ulsrudbakken farm

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Chicken thigh confit from Stange 
Jerusalem artichokes from Ulsrudbakken Farm and plum sauce
Tore: “Plums, Sichuan pepper, ginger and soy - together they create a flavourfest!”

Chicken confit
   from Stange
Jerusalem artichokes
   from Ulsrudbakken Farm
Kokkkeløren’s
   plum sauce

Potato
Rørosmelk
Garlic
Røros butter

Time Difficulty

Tips and tricks 
For extra browned chicken skin turn on top 
heat the last 5 minutes of the cooking time.

Visste du at...
- Jordskokken er roten til mye godt og kan 
heve måltidet til gastronomiske høyder. Den 
var ganske utbredt i Norge før poteten kom, 
men havnet litt i skyggen av nykommeren. 
Den inneholder ikke stivelse, men har 
ellers mange av de samme bruksområdene 
som poteten. Jordskokk har en søtlig  
og nøtteaktig aroma.

Contains: Milk, sulfite, soy, wheat, celery.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Husets sommelier Emelie anbefaler
- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og 
vin. Noe annet vi må ha med i bakhodet er 
sausen med sine saftige, syrlige plommer 
og orientalske krydder, og ikke minst, 
jordskokken som bidrar med både sødme 
og et jordlig aromapreg. Vi er altså på jakt 
etter en lett kropp med delikate og forsiktige 
tanniner. Samtidig trenger vi friskhet, 
ordentlig med syre og et knepp med sødme 
for å balansere alle nydelige tilbehør - og vi 
trenger krydder! 

Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig 
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer 
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller 
på det sistnevnte.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: 2 saucepans, 2 baking trays, cutting 
tray, knife.

Preheat the oven to 200C on hot air and top 
heat function. Peel the potato, or for a faster 
and healthier variety, keep the peel on. Put 
in a saucepan with cold unsalted water. 
Cook until tender, approx. 20 minutes.

2 - Rinse the Jerusalem artichokes in cold 
water. Divide into even boats. Turn in a 
little frying oil and season with salt and 
freshly ground black pepper. Bake in the 
oven on the bottom rack for 20 - 25 minutes  
until tender.

5 - Put milk, butter and sliced garlic in a 
saucepan and bring to a boil. Set aside.

6 - When the potatoes are tender strain the 
water and let steam on low heat for approx. 
1 minute. Add the garlic milk. Mash this 
together with a whisk. Then beat vigorously 
until it becomes a puree. Season with salt 
and freshly ground black pepper when the 
consistency is the way you want it.

3 - Take the chicken thighs out of the 
package. Remove excess grease and stock. 
Place them with the skin side up on a baking 
tray. See Tips and Tricks. Bake in the oven 
on the top rack for approx. 20 minutes until 
cooked through.

7 - Put the plum sauce in a small saucepan. 
Bring to boil while stirring.

4 - Cut garlic into thin slices.

8 - For serving, you need mashed potatoes, 
plum sauce, Jerusalem artichokes and 
chicken thighs.

9 - Place mashed potatoes on the side of the 
plate. Lay the artichokes neatly on the other 
side. Place the chicken thigh next to the 
mashed potatoes and plum sauce next to it.

Chicken thigh confit from Stange  *  Jerusalem artichokes from Ulsrudbakken Farm and plum sauce

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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