
Ovnsbakt torsk 

Sprøstekt potet og brunet smør med egg og ansjos
Tore: “En rett inspirert av den svenske klassikeren «Jansons fristelse»”

Torsk
Egg fra 
   Galåvolden gård
   Matkasse str:
   2 voksne: 1 stk. egg
   Liten familie: 2 stk. egg
   Stor familie: 2 stk. egg

Kokkelørens 
   brunet Rørossmør
Kokkelørens 
   løk- og ansjospaste
Mandelpotet
Rosenkål fra Ek gård
Bladpersille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 

- Ønsker du en enklere variant av denne retten 
så kan du bake potet i ovnen i båter, men røsti 
er veldig godt og anbefales å prøves.

Visste du at...

- I følge usikre kilder har retten fått sitt 
navn etter den svenske operasangeren 
Pelle Janzon, som levde i siste halvdel av 
1800-tallet. 

Han var glad i både god mat og drikke og 
var visst nok en kløpper på kjøkkenet. En 
av rettene han serverte var denne potet- og 
ansjos-gratengen, med rikelig øl og dram til. 

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten

Sommelieren Sara anbefaler
- Et lyst, leskende øl tror jeg vil smake 
himmelsk til dette. Velg et med høy friskhet, 
så får du en fin motvekt til det fyldige 
eggesmøret. Saison, lys lager og hveteøl er 
tre strålende ølvalg.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: 2 kjeler, stekebrett, 
sil, stor bolle, skjærebrett, kniv, 
stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftsfunksjon. Kok egg i 10 
minutter fra vannet koker opp.  
Obs! se antall egg i ingrediens-
listen. Avkjøl i rennende kaldt 
vann fra springen.

5 - Skrell og kutt egg i 
grove terninger. Smelt det 
brunede smøret på lav varme i  
en liten kjele.

3 - Se tips og triks. Rasp potet 
med skall på den groveste delen 
av riv-jernet. Ha så dette i en 
sil og tilsett 0,5 teskje salt (stor 
familiekasse tilsetter en strøken 
teskje salt). Bland dette godt 
sammen og sett til avrenning.

7 - Varm en stekepanne til 
medium pluss varme. Ha i 4 ss 
stekeolje. Form den raspede 
poteten til tynne, flate kaker i 
hånden og legg dem forsiktig i 
stekepannen. Press på dem med 
en stekespade så de blir flate. La 
de så ligge rolig i ca. 2 minutter 
til det dannes en stekeskorpe. 
Stek i ca. 5 - 6 minutter på hver 
side. De skal bli sprø i kantene 
og myke på innsiden. Legg på 
tørkepapir når de er ferdig stekt.

2 - Ha fisken på brett og 
smør inn med litt stekeolje.  
Krydre med salt. 

6 - Klem ut all overflødig væske 
fra potetene med hånden. 
Fordel potetene til fire emner. 
Liten familie får seks emner, stor 
familiekasse får 8 emner.

4 - Kutt rosenkål i to og grovhakk 
1/3 av persillen.

8 - Mens potetene steker i 
pannen; vend inn 2 ts av det 
brunede smøret i rosenkålen. 
Krydre med litt salt og legg dem 
på samme brett som fisken. Sett 
fisk og rosenkål i ovnen og stek  
i ca. 8-10 minutter.

9 - Ha egg, ansjos- og løkpaste og den 
grovhakkede persillen i det smeltede smøret. 
Bland dette forsiktig sammen.  

10 - Til servering trenger du torsk, 
eggesmør, rosenkål, røstipotet og resten  
av persillen.

11 - Legg røstipotet litt på siden av tallerken 
og legg fisken oppå, i midten av tallerken. 
Legg rosenkål rundt, og topp fisken med 
eggesmør og persilleblader.

Ovnsbakt torsk  *  Sprøstekt potet og brunet smør med egg og ansjos

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/



Okonomiyaki 

Tørrsaltet bacon & Kokkelørens ingefærmajones
Tore: “Jeg elsker japanske smaker!”

Spisskål
Syltet ingefær
Tørrsaltet bacon 
   fra Jæren Smak
Egg fra Galåvolden gård
   Matkasse str:
   2 voksne: 2 stk. egg
   Liten familie: 2 stk. egg
   Stor familie: 4 stk. egg

Kokkelørens 
   dashi-blanding   
Kokkelørens 
   melblanding
Kokkelørens 
   okonomiyakisaus
Kokkelørens ingefærmajones
Vårløk
Katsoubushi

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 

- Bruk to stekepanner – da går det dobbelt 
så fort!

Visste du at...

- Navnet «okonomiyaki»  kommer av 
ordene okonomi som betyr «det du liker» 
og yaki som betyr «grill». Områdene 
Kansai og Hiroshimaer mest kjent for denne 
pannekaken, men den er vanlig i hele 
Japan. 

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

Drikke til maten

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Når vi nå vet at vi skal spise en rett som 
betyr «okonomi» - det du liker, så tenker 
jeg at vinanbefalingen bør gå i samme 
spor. Tore elsker japanske smaker, jeg 
eeelsker Champagne. Men, det har 
kommet et annet land på musserende-
kartet som vi bør følge med på. Nylig tok 
Vinmonopolet inn flere gode musserende 
fra England som uten tvil har det som skal 
til for å konkurrere med flere av vinhusene 
i Champange, og ikke minst, matche hele 
Okonomiyakins smaksspekter. Spør etter 
en Blanc de Noirs som innebærer at 
vinen er blitt laget utelukkende av den blå  
druen Pinot Noir.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, 
stekebrett, stekespade, øse, slikkepott, visp 
og miksebolle. 

Forvarm ovnen til 190oC med 
varmluftfunksjon. Ha dashi-blandingen, 
melblandingen og 160 ml vann i 
en bolle, visp dette godt sammen 
(liten familiekasse tilsetter 215 ml 
vann, og stor familiekasse tilsetter  
320 ml vann).

4 - Ha eggene i røren og visp dette godt 
sammen. 
Obs:
2 voksne: 2 stk. egg
Liten familiekasse: 2 stk. egg
Stor familiekasse: 4 stk. egg

3 - Mens baconet er i ovnen, grovhakk 
ingefær. Finsnitt vårløk. Fjern stilken på 
kålen og kast den, og kutt kålen i tynne 
strimler med en kniv eller mandolin.

2 - Fordel bacon på et stekebrett med 
bakepapir og stek i ca. 10 minutter til 
baconet er sprøtt.

6 - Se tips og triks. Ha 3 ss stekeolje i en 
medium pluss varm stekepanne. Fordel 
røren ut i pannen med en øse til en rund 
pannekake som er ca. 2 cm tykk. Det 
skal bli 2 pannekaker (liten familiekasse 
fordeler røra til 3 pannekaker, stor 
familiekasse skal få 4 pannekaker). Stek i 
ca. 4 - 5 minutter til den er gyllen og sprø 
i kantene. Hold et øye med den slik at den 
ikke blir for hardt stekt.

5 - Ha i kål, 2/3 deler av ingefæren og 
2/3 vårløken, og en klype salt i røren. 
Vend dette godt sammen med en slikkepot.

7 - Snu pannekaken og stek videre i  
4 - 5 minutter.

8 - Til servering trenger du pannekaker, 
stekt bacon skåret i grove biter, majones, 
okonomiyakisaus, katsoubushi og resten av 
vårløken og ingefæren.

9 - Legg pannekaken på en flat tallerken. 
Smør den godt inn med okonomiyakisaus, 
legg striper av majones i sikksakk mønster. 
Fordel bacon utover. Dryss over vårløk, 
resten av ingefæren og katsoubushi. 

Okonomiyaki  *  Tørrsaltet bacon & Kokkelørens ingefærmajones

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/



Pasta fra La Piersante
Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus
Tore: “Den røkte og saltede laksen står i fin kontrast 
til den milde fløten”

Linguine fra La Piersante
Røkelaks fra Skakke Laks
Dill
Fennikel
Sjalottløk
Sitron
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Barn kan være skeptiske til fennikel, så ha 
den på siden og introduser den ved å la 
dem smake på den uten at den er blandet  
inn i sausen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue 
som gir tørre, lette og friske hvitviner med 
en lekker, krydret ettersmak. Særlig Greco 
di Tufo-vinen har en urteaktig etter-smak 
som passer supert til denne dill-dominerte 
laksepastaen. Vinenes naturlige friskhet 
matcher syren fra sitron. Velbekomme!

Visste du at...
-  Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert 
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Det norsk-
italienske ekteparet Kleven-Felloni lager pasta 
basert på familiens oppskrifter.

Inneholder: Hvete, fisk, melk og egg. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, en stor kjele, 
sil, en stekepanne og skjærebrett av plastikk 
til røkelaksen.

Kok opp vann med en god klype salt til 
pastaen. Skjær av roten på fennikelen, 
kutt fennikelen i to og deretter i terninger. 
Finhakk sjalottløk, grovhakk dill og kutt 
sitronen i båter.

2 - Kutt røkelaksen i biter.

5 - Kok pastaen i 4 minutter.

3 - Varm en stekepanne til medium varme. 
Ha i 2 ss stekeolje. Stek fennikel og løk i et par 
minutter under omrøring til det er blitt litt blankt.  
Se tips og triks.

7 - Til servering trenger du røkelaks- og 
kremsaus, pasta, dill og sitronbåter.

8 - Ha pastaen på tallerken, øs sausen over, 
ha på dill og legg sitronen på toppen. 

4 - Ha på fløte og gi det et oppkok, ha i 
røkelaks, halvparten av dillen og saften av 
en halv sitron (Stor familie bruker saften av 
en hel sitron). Vend dette godt inn, og smak 
til med salt og nykvernet sort pepper.

6 - Sil av pastaen.

Pasta fra La Piersante  *  Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus

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/



Oven-baked cod

Crispy fried potato and browned butter with egg and anchovies
Tore: “A dish inspired by the Swedish classic “Janson’s temptation”»”

Cod
Egg from
   Galåvolden farm
   Box size:
   2 adults: 1 egg
   Small family: 2 eggs
   Large family: 2 eggs

Kokkeløren’s
   browned Røross butter
Kokkeløren’s
   onion and anchovy paste
Almond potato
Brussel-sprouts from Ek farm
Parsley leaves

Time Difficulty

Tips and tricks 

- If you want a simpler version of this dish, you 
can bake potatoes in the oven as wedges, 
but the hash browns are very good and  
is highly recommended.

Visste du at...

- I følge usikre kilder har retten fått sitt 
navn etter den svenske operasangeren 
Pelle Janzon, som levde i siste halvdel av 
1800-tallet. 

Han var glad i både god mat og drikke og 
var visst nok en kløpper på kjøkkenet. En 
av rettene han serverte var denne potet- og 
ansjos-gratengen, med rikelig øl og dram til. 

Contains: Fish, milk, sulphite and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten

Sommelieren Sara anbefaler
- Et lyst, leskende øl tror jeg vil smake 
himmelsk til dette. Velg et med høy friskhet, 
så får du en fin motvekt til det fyldige 
eggesmøret. Saison, lys lager og hveteøl er 
tre strålende ølvalg.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: 2 saucepans, baking 
tray, strainer, large bowl, cutting 
board, knife, frying pan.

Preheat the oven to 200C with 
the hot air function. Boil eggs 
for 10 minutes from the time the 
water boils. Note! See number 
of eggs in the ingredients list. 
Cool off in running cold water.

5 - Peel and roughly dice eggs. 
Melt the browned butter on low 
heat in a small saucepan.

3 - See tips and tricks. Grate 
potato with the peel on the 
coarsest part of the grater. Then 
put this in a strainer and add 0.5 
teaspoon of salt (large family 
box adds a teaspoon of salt). 
Mix well and set to drain.

7 - Heat a frying pan to medium-
plus heat. Add 4 tablespoons 
of frying oil. Shape the grated 
potato into thin, flat cakes by 
hand and place them carefully 
in the frying pan. Press down 
with a spatula to flatten them. 
Then let lie still for approx. 2 
minutes until a crust forms. Fry 
for approx. 5 - 6 minutes on each 
side. They should be crispy at the 
edges and soft on the inside. 
Place on paper towels when  
they are done baking.

2 - Place the fish on a tray 
and coat with a little frying oil. 
Season with salt.

6 - Squeeze out any excess 
liquid from the potatoes by 
hand. Divide the potatoes into 
four patties. Small family gets 
six patties, large family box  
gets 8 patties.

4 - Cut brussel-sprouts in half 
and coarsely chop 1/3 of the 
parsley.

8 - While the potatoes are frying 
in the pan; turn 2 teaspoons 
of the browned butter into the 
brussel-sprouts. Season with a 
little salt and place them on the 
same tray as the fish. Put fish and 
brussel-sprouts in the oven and 
bake for approx. 8 - 10 minutes.

9 - Put eggs, anchovy and onion paste and 
the coarsely chopped parsley in the melted 
butter. Gently mix together.

10 - For serving, you need cod, egg butter, 
Brussels sprouts, hash browns and the rest of 
the parsley.

11 - Place the hash browns a little on the 
side of the plate and place the fish on top, 
in the middle of the plate. Place the brussel-
sprouts around, and top the fish with egg 
butter and parsley leaves.

Oven-baked cod  *  Crispy fried potato and browned butter with egg and anchovies

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/



Okonomiyaki 

Dry-salted bacon & Kokkeløren’s ginger mayonnaise
Tore: “I love Japanese flavors!”

Cabbage
Pickled ginger
Dry-salted bacon
   from Jæren Smak
Eggs from Galåvolden farm
   Box size:
   2 adults: 2 eggs
   Small family box: 2 eggs
   Large family box: 4 eggs

Kokkeløren’s
   dashi blend
Kokkeløren’s
   flour mixture
Kokkeløren’s
   okonomiyaki sauce
Kokkeløren’s ginger mayonnaise
Spring onions
Katsoubushi

Time Difficulty

Tips and tricks 

- Use two frying pans – it’s twice as fast!
Visste du at...

- Navnet «okonomiyaki»  kommer av 
ordene okonomi som betyr «det du liker» 
og yaki som betyr «grill». Områdene 
Kansai og Hiroshimaer mest kjent for denne 
pannekaken, men den er vanlig i hele 
Japan. 

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

Drikke til maten

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Når vi nå vet at vi skal spise en rett som 
betyr «okonomi» - det du liker, så tenker 
jeg at vinanbefalingen bør gå i samme 
spor. Tore elsker japanske smaker, jeg 
eeelsker Champagne. Men, det har 
kommet et annet land på musserende-
kartet som vi bør følge med på. Nylig tok 
Vinmonopolet inn flere gode musserende 
fra England som uten tvil har det som skal 
til for å konkurrere med flere av vinhusene 
i Champange, og ikke minst, matche hele 
Okonomiyakins smaksspekter. Spør etter 
en Blanc de Noirs som innebærer at 
vinen er blitt laget utelukkende av den blå  
druen Pinot Noir.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, frying pan, 
baking tray, spatula, ladle, whisk and 
mixing bowl.

Preheat the oven to 190C with the hot 
air function. Put the dashi mixture, flour 
mixture and 160 ml water in a bowl, 
whisk well (small family box adds 
215 ml water, and large family box  
adds 320 ml of water).

4 - Put the eggs in the batter and whisk 
well.
Note:
2 adults: 2 eggs
Small family box: 2 eggs
Large family box: 4 eggs

3 - While the bacon is in the oven, 
coarsely chop the ginger. Finely chop 
spring onions. Remove the stalk of the 
cabbage and discard, cut the cabbage into 
thin strips with a knife or mandolin.

2 - Spread the bacon on a baking tray 
with baking paper and bake for approx. 
10 minutes until the bacon is crispy.

6 - See tips and tricks. Put 3 tablespoons 
of frying oil in a medium-plus hot frying 
pan. Distribute the batter in the pan with 
a ladle to a round pancake that is approx. 
2 cm thick. You should make 2 pancakes 
(small family box distributes the mixture 
for 3 pancakes, large family box will get 
4 pancakes). Fry for approx. 4 - 5 minutes 
until golden and crispy at the edges. Keep 
an eye on it so that it doesn’t overcook.

5 - Add to the batter: the cabbage, 2/3 
of the ginger and 2/3 of the spring onion, 
and a pinch of salt. Mix well with a spatula.

7 - Flip the pancake over and cook for 
another 4 - 5 minutes.

8 - For serving, you need pancakes, fried 
bacon cut into coarse pieces, mayonnaise, 
okonomiyaki sauce, katsoubushi and the 
rest of the spring onion and ginger.

9 - Place the pancake on a flat plate. 
Cover generously with okonomiyaki 
sauce, add strips of mayonnaise in a 
zigzag pattern. Spread the bacon over. 
Sprinkle with spring onions, the rest of the  
ginger and katsoubushi.

Okonomiyaki  *  Dry-salted bacon & Kokkeløren’s ginger mayonnaise

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/



Pasta from La Piersante
Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill sauce
Tore: “The smoked and salted salmon stands in nice contrast to 
the mild cream”

Linguine from La Piersante
Smoked salmon from Sk-
akke Laks
Dill
Fennel
Shallots
Lemon
Røros cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Children may be skeptical of fennel, so have 
it on the side and introduce it by letting them 
taste it without it being mixed into the sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue 
som gir tørre, lette og friske hvitviner med 
en lekker, krydret ettersmak. Særlig Greco 
di Tufo-vinen har en urteaktig etter-smak 
som passer supert til denne dill-dominerte 
laksepastaen. Vinenes naturlige friskhet 
matcher syren fra sitron. Velbekomme!

Visste du at...
-  Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert 
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Det norsk-
italienske ekteparet Kleven-Felloni lager pasta 
basert på familiens oppskrifter.

Contains: Wheat, fish, milk and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, a large 
saucepan, strainer, a frying pan and a 
cutting board made of plastic for the smoked 
salmon.

Boil water with a generous pinch of salt for 
the pasta. Cut off the root of the fennel, cut 
the fennel in half and then into cubes. Finely 
chop shallots, coarsely chop dill and cut the 
lemon into wedges.

2 - Dice the smoked salmon.

5 - Cook the pasta for 4 minutes.

3 - Heat a frying pan to medium heat. Add 
2 tbsp frying oil. Fry the fennel and onion for 
a few minutes while stirring until a little shiny. 
See tips and tricks.

7 - For serving, you need smoked 
salmon and cream sauce, pasta, dill and  
lemon wedges.

8 - Put the pasta on the plate, pour the 
sauce over, add the dill and place the  
lemon on top.

4 - Add cream and bring to a boil, add 
smoked salmon, half of the dill and the juice 
of half a lemon (Large family uses the juice 
of a whole lemon). Mix well and season with 
salt and freshly ground black pepper.

6 - Strain the pasta.

Pasta from La Piersante  *  Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill 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/
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