
Pannestekt laks
Fennikel- og agurksalat, bakte Solørpoteter og gribichesaus
Tore: “Gribichesaus er en av mine franske favoritter!”

Laks
Dill
Kokkelørens
   Gribichesaus
Solørpoteter

Fennikel
Agurk
Sjalottløk
1 egg fra Ek Gård
Kokkelørens syltelake

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Om du har lyst på potetsalat kan du 
hakke opp potetene og blande dem med 
majonesen. 

Visste du at...
Gribiche er en fransk saus basert på 
majones der man emulsifiserer hardkokt 
eggeplomme og sennep med en nøytral 
olje før det tilsettes flere deilige krydderier 
og smaksettere som syltet agurk, kapers, 
hakket løk osv.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite 
grüner veltliner, har friskheten som må til 
for å balansere fet fisk og majones. I tillegg 
spiller vinens grønne, urteaktige aroma på 
lag med agurk og fennikel.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem stekebrett, kjele, skjærebrett, 
kniv, to blandebollder og en stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-
funksjon. Ha potetene på et stekebrett. 
Strø over litt stekeolje, salt og nykvernet 
sort pepper. Stek potetene til de blir møre,  
15 – 20 min.

2 - Mens potetene er i ovnen, kok egget 
til det er hardkokt, i ca. 10 minutter fra 
vannet koker. Avkjøl under rennende kaldt 
vann (stor familiekasse koker to egg).

3 - Mens egget koker, kutt fennikel i tynne 
strimler, og agurk i tynne skiver (Matkasse 
str. 2 voksne bruker en halv agurk. Liten- 
og stor familiekasse kutter en hel agurk). 
Dill grovhakkes og sjalottløk finhakkes.

4 - Bland sammen fennikel, agurk, dill og 
halvparten av sjalottløken med syltelaken. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

5 - Skrell og kutt egget i terninger og 
bland inn i gribichesausen med resten av 
sjalottløken.

6 - Stek laksen i en varm panne med litt 
stekeolje i ca. 3 - 4 minutter på hver side. 
Krydre med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Til servering trenger du laks, bakt 
potet, fennikelsalat og gribichesaus.

8 - Ha først godt med salat i bunn, legg 
laksen oppå. Fordel gribichesaus rundt og 
server potetene ved siden av.

Pannestekt laks  *  Fennikel- og agurksalat, bakte Solørpoteter og gribichesaus

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!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Pannestekt kyllingbryst
Quinoa, Kokkelørens oreganodressing og grillet paprika
Tore: “En fyldig og sunn nyttårsrett”

Liveche kyllingbryst
Grillet og syltet paprika
Kokkelørens oreganodressing
Quinoafrø
Aromasopp
Bladpersille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Får du rester så er denne retten knall-
god kald også. Man kan også varieren 
her med å røre inn rømmen i sopp- og 
quinoablandingen for å få en mer kremet 
rett.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En mager men smakfull rett med sødme 
fra paprika og syrlighet fra rømme. Her 
vil det fungere supert med en slank, syrlig 
og leskende rødvin. Druer som Barbera, 
Dolcetto, Pinot Noir og Gamay er alle 
smakfulle og gode valg til denne lekre 
kyllingretten.

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra 
Andesfjellene og er særlig utbredt i Peru, 
inneholder nesten like mye protein som 
biff. Den formelig drypper av de sunne fett-
stoffene. Næringsstoffene og mineralene 
slåss om plassen. Dessuten er quinoaen  helt 
glutenfri. 

Inka-indianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere 
enn alt gull og sølv. De første frøene skulle 
hvert år sås av inkaenes leder personlig ved 
å stikkes i hellig jord med en stav av gull.

Ingredienser
(for 2 voksne)

Inneholder: Melk, sulfitt
Kan inneholde spor av nøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk



1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne, stekebrett.

Forvarm ovnen til 210oC med 
varmluftfunksjon. Kutt soppen i skiver og 
grovhakk persillen. Strimle den bakte 
paprikaen og ta vare på oljen den ligger i.

5 - Varm opp den samme pannen du 
stekte kyllingen i med et par ss stekeolje.  
Stek soppen i et par minutter på høy varme. 
Når soppen er ferdigstekt, har du over den 
kokte quinoaen og persillen bland godt, 
tilsett oljen fra paprikaen og smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

8 - Ha quinoa på tallerkenen, legg kyllingen 
oppå og fordel den syltede paprikaen 
rundt og server oreganodressingen  
ved siden av.

2 - Ha quinoaen i en kjele. Fyll på med 
vann og rør rundt til de er godt skylt.  
La frøene synke til bunnen og hell 
forsiktig av vannet. Tilsett 2 dl vann (liten 
familiekasse tilsetter totalt 3 dl vann, stor 
familiekasse tilsetter totalt 4 dl vann). 
Kok opp og la koke på lav varme under  
lokk i 15 minutter. 

3 - Mens quinoen koker, stek kyllingen i 
en varm panne med litt stekeolje til den har 
fått en fin farge på begge sider, dryss over 
salt og nykvernet sort pepper.

6 - Når kyllingen har hvilt kuttes den  
opp i skiver.

4 - Stek den ferdig i ovnen. Dette vil ta ca. 
8 minutter, men følg med, tiden vil variere. 
Når kyllingen er ferdig stekt trenger den å 
hvile i ca. 5 minutter.

7 - Til servering trenger du den 
stekte kyllingen, sopp- og quinoa-
blandingen, oreganodressingen og  
den syltede paprikaen.

Pannestekt kyllingbryst  *  Quinoa, Kokkelørens oreganodressing og grillet paprika

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!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Quesadilla
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Alpeost fra Elnesvågen

Tore: “Alpeosten er utrolig smaksrik og perfekt å smelte i en quesadilla!”

Kjøttdeig fra
   Strøm-Larsen 
Tortillalefser fra
   Como Mexico
Tomat
Syltede jalapenos
Koriander

Vårløk
Lime
Alpeost fra Elnesvågen
Bønner
Kokkelørens tacopaste

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Det kan være litt vrient å snu quesadillaen. 
Et triks er å legge en tallerken over, snu 
stekepannen opp ned, og deretter skli 
quesadillaen som nå ligger på tallerkenen 
tilbake i panna. Vær obs så du ikke brenner 
deg på oljen.

- Har du liten eller stor familiekasse kan de 
stekte qusadillaene holdes varme i ovnen 
på 90 grader varmluftfunksjon.

Visste du at...
- Tortillalefsene vi bruker er produsert i 
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico, 
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 
hadde hun med seg kjevle og bestemors 
tortillaoppskrift i bagasjen. Hun startet raskt 
å lage sin egen tortilla da det ikke var mulig 
å finne et ferskt alternativ i Norge. 

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

Inneholder: Melk og hvete.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Et skikkelig comfy måltid som bør bli 
akkompagnert av noe minst like comfy i 
glasset! 

Selv kommer jeg kjøpe hjem en American 
Pale Ale. Dette er en smaksrik ølstil med 
både litt bitterhet og sødme, hvilket er 
fint til de spicy og syrlige smakene fra 
quesadillaen. Ellers er Amber Ale ofte et 
veldig friskt øl, noe som bidrar til å rense 
og åpne opp ganen. 

¡Salud!

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem et skjærebrett, en kniv, en 
stekepanne, to mikseboller og sil.

Del limen i to og kutt halvparten i båter. 
Strimle vårløk, kutt tomatene i mindre 
biter, hakk korinader og finhakk jalapenos.  
Sil bønnene. 

5 - Ha kjøttdeigen over i en skål. 
Vask stekepannen.

9 - Til servering trenger du quesadilla, 
Pico de Gallo og limebåter. 

10 - Kutt quesadilla i stykker. Legg Pico 
de Gallo i midten og legg en limebåt  
på toppen.

2 - Ha tomat, koriander, jalapenos og 
halvparten av vårløken i en bolle. Klem 
saften av en halv lime over og bland  
dette godt sammen (stor familie skal  
bruke en hel lime). Smak til med salt. Dette 
kalles Pico de Gallo. 

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i kjøttdeig og stek til den er brunet  
og gjennomstekt.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en medium 
varm stekepanne. Legg en lefse 
i pannen. Ha på et lag med ost, 
deretter et lag med kjøttdeig 
og avslutt med et nytt lag med  
ost på toppen.

7 - Legg en lefse på toppen og 
stek på medium pluss varme i ca. 
2 - 3 minutter til den nederste 
lefsen har fått en gyllen farge.

4 - Tilsett silte bønner og resten 
av vårløken og stek videre under 
omrøring i 2 minutter. Ha på 
tacopasten og rør godt sammen.

8 - Se tips og triks. Snu quesadillaen og 
stek videre i 2 - 3 minutter. Gjenta deretter 
steg 6 - 8 til alle quesadillane er stekt. Har 
du flere stekepanner kan det være lurt og 
steke flere av gangen. 

Quesadilla  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Alpeost fra Elnesvågen

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/



Pan-fried salmon
Fennel and cucumber salad, baked Solør potatoes and gribiche sauce
Tore: “Gribiche sauce is one of my French favorites!”

Salmon
Dill
Kokkeløren’s
   Gribichesaus
Solør potatoes

Fennel
Cucumber
Shallots
Egg from Ek Gård
Kokkeløren’s pickle brine

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you fancy potato salad, you can chop up 
the potatoes and mix them with the sauce.

Visste du at...
- Gribiche er en fransk saus basert på 
majones der man emulsifiserer hardkokt 
eggeplomme og sennep med en nøytral 
olje før det tilsettes flere deilige krydderier 
og smaksettere som syltet agurk, kapers, 
hakket løk osv.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite 
grüner veltliner, har friskheten som må til 
for å balansere fet fisk og majones. I tillegg 
spiller vinens grønne, urteaktige aroma på 
lag med agurk og fennikel.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: baking tray, saucepan, 
cutting board, knife, two mixing ball and 
a frying pan.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Put potatoes on a baking tray. 
Sprinkle with a little frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Bake the 
potatoes until tender, 15 - 20 min.

2 - While the potatoes are in the oven, 
cook the egg until hard boiled, approx. 10 
minutes from when the water boils. Cool 
under running cold water (large family box 
boils two eggs).

3 - While the egg is boiling, cut fennel 
into thin strips, and cucumber into thin 
slices. Roughly chop dill, and finely chop 
shallots.

4 - Mix together the fennel, cucumber, 
dill and half of the shallots with the pickle 
brine. Season with salt and freshly ground 
black pepper.

5 - Peel and dice the egg and mix in the 
gribiche sauce with the rest of the shallots.

6 - Fry the salmon in a hot pan with a 
little frying oil for approx. 3 - 4 minutes 
on each side. Season with salt and freshly  
ground black pepper.

7 - For serving you need salmon, baked 
potato, fennel salad and gribiche sauce.

8 - First, have a salad with bottom, place 
the salmon on top. Sprinkle the gribiche 
sauce around and serve the potatoes  
next to it.

Pan-fried salmon  *  Fennel and cucumber salad, baked Solør potatoes and gribiche sauce

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Pan-fried chicken breast
Quinoa, Kokkeløren’s oregano dressing and grilled peppers
Tore: “A full and healthy New Year’s dish”

Liveche chicken breast
Grilled and pickled bell peppers
Kokkeløren’s oregano dressing
Quinoa seeds
Aroma mushrooms
Parsley

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you get any leftovers, this dish is also 
really good cold. You can vary a little 
by mixing in the sour cream with the 
mushroom and quino mixture to get a  
more creamy dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En mager men smakfull rett med sødme 
fra paprika og syrlighet fra rømme. Her 
vil det fungere supert med en slank, syrlig 
og leskende rødvin. Druer som Barbera, 
Dolcetto, Pinot Noir og Gamay er alle 
smakfulle og gode valg til denne lekre 
kyllingretten.

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra 
Andesfjellene og er særlig utbredt i Peru, 
inneholder nesten like mye protein som 
biff. Den formelig drypper av de sunne fett-
stoffene. Næringsstoffene og mineralene 
slåss om plassen. Dessuten er quinoaen  helt 
glutenfri. 

Inka-indianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere 
enn alt gull og sølv. De første frøene skulle 
hvert år sås av inkaenes leder personlig ved 
å stikkes i hellig jord med en stav av gull.

Contains: Milk, sulphite
May contain traces of nuts
NB. We recommend rinsing all vegetables before use

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: cutting board, knife, 
saucepan, frying pan, baking tray.

Preheat the oven to 210C with hot air 
function. Slice the mushroom and roughly 
chop the parsley. Shred the baked bell 
pepper and keep the oil it came in for later.

5 - In the same pan you fried the chicken 
in: heat with a couple tablespoons of frying 
oil. Fry the mushrooms a few minutes on 
high heat. When the mushrooms are 
cooked, add the cooked quinoa and 
parsley, mix well, add the oil from the bell 
pepper and season with salt and freshly 
ground black pepper.

8 - Put the quinoa on the plate, place the 
chicken on top and spread the pickled 
peppers around. Serve the oregano 
dressing next to it.

2 - Put the quinoa in a saucepan. Fill with 
water and stir until rinsed. Let the seeds 
sink to the bottom and gently pour off the 
water. Add 2 dl of water (small family box 
adds a total of 3 dl of water, large family 
box adds a total of 4 dl of water). Boil and 
cook on low heat under lid for 15 minutes.

3 - While the quinoa is cooking, fry the 
chicken in a hot pan with a little frying 
oil until it has a nice color on both sides, 
sprinkle with salt and freshly ground black 
pepper.

6 - When the chicken has rested, cut into 
slices.

4 - Finish it in the oven. This will take 
approx. 8 minutes, but watch out, time will 
vary. When the chicken is cooked, it needs 
to rest for approx. 5 minutes.

7 - For serving you need the fried chicken, 
mushroom and quinoa blend, oregano 
dressing and pickled bell pepper.

Pan-fried chicken breast  *  Quinoa, Kokkeløren’s oregano dressing and grilled peppers

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Quesadilla
Ground beef from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Alpeost from Elnesvågen

Tore: “Alpeost is incredibly flavorful and perfect for melting in a quesadilla!”

Ground beef from
   Strøm-Larsen
Tortillas from
   Como Mexico
Pickled jalapenos
Coriander

Alpeost from Elnesvågen
Kokkeløren’s taco paste
Spring onions
Tomato
Beans
Lime

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Turning the quesadilla can be a little tricky. 
One trick is to put a plate over, turn the 
frying pan upside down, and then slide the 
quesadilla that is now on the plate back into 
the pan. Be careful not to burn yourself on 
the oil.

- If you have the small or large family box, 
the fried qusadillas can be kept warm in an 
oven at 90C on hot air function.

Visste du at...
- Tortillalefsene vi bruker er produsert i 
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico, 
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 
hadde hun med seg kjevle og bestemors 
tortillaoppskrift i bagasjen. Hun startet raskt 
å lage sin egen tortilla da det ikke var mulig 
å finne et ferskt alternativ i Norge. 

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

Contains: Milk and wheat.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- Et skikkelig comfy måltid som bør bli 
akkompagnert av noe minst like comfy i 
glasset! 

Selv kommer jeg kjøpe hjem en American 
Pale Ale. Dette er en smaksrik ølstil med 
både litt bitterhet og sødme, hvilket er 
fint til de spicy og syrlige smakene fra 
quesadillaen. Ellers er Amber Ale ofte et 
veldig friskt øl, noe som bidrar til å rense 
og åpne opp ganen. 

¡Salud!

Ingredients
(for 2 adults)



1 - You’ll need: a cutting board, a 
knife, a frying pan, two mixing bowls  
and a strainer.

Divide the lime in half and cut one half in 
boats. Shred spring onions, cut tomatoes 
into smaller pieces, chop coriander and 
finely chop jalapenos. Strain the beans.

5 - Shift the ground beef into a 
bowl. Wash the frying pan.

9 - For serving you need quesadilla, Pico 
de Gallo and lime boats.

10 - Slice the quesadilla. Place Pico de 
Gallo in the middle and place lime on top.

2 - Put tomato, coriander, jalapenos and 
half of the spring onion in a bowl. Squeeze 
the juice of half a lime and mix it well (large 
family will use a whole lime). Season with 
salt. This is called Pico de Gallo.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
hot pan. Add minced meat and fry until 
browned and cooked through.

6 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a medium hot frying pan. Put 
a tortilla in the pan. Lay a layer 
of cheese, then a layer of ground 
beef and finish with a new layer 
of cheese on top.

7 - Place a tortilla on top and 
cook on medium plus heat for 
approx. 2 - 3 minutes until the 
lower tortilla has a golden color.

4 - Add the strained beans and 
the rest of the spring onion and 
continue frying for 2 minutes. Add 
the taco paste and stir well.

8 - See tips and tricks. Turn the quesadilla 
and cook for 2 - 3 minutes. Then repeat 
steps 6 - 8 until all quesadillas are cooked. 
If you have several frying pans you may 
want to cook several at a time.

Quesadilla  *  Ground beef from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Alpeost from Elnesvågen

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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