
Pannestekt torskeloin
Sobanudler og Kokkelørens honning- og sesamsaus
Tore: “Sobanudlene setter prikken over i’en i denne japanskinspirerte retten”

Torskeloin 
Kokkelørens 
   honning- og 
   sesamsaus
Sobanudler

Paprika
Gulrot 
Cashewnøtter
Koriander

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Denne retten er like god kald som varm, 
og er det rester igjen er det perfekt som  
lunsj dagen etter.

Inneholder: Fisk, hvete, soya, cashewnøtter, bokhvete og sesam. 
Kan inneholde spor peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
Til denne lett spicy retten er det godt med 
litt sødme i vinen. Det klassiske valget 
faller gjerne på en Riesling. Regionen 
Nahe i Tyskland byr på mange spennende 
produsenter og alternativer. Skeptisk til vin 
med sødme? Se heller etter en vin laget 
på druen Viognier, gjerne fra California i 
USA hvor Viognier har tatt publikumet sitt 
med storm. Viognier en en fyldig og fruktig 
drue med masse smak av urter og tropiske 
frukter. På sitt beste byr den gjerne på 
noter av både honning, jasmin og fersken  
– veldig godt til nudler og torsk som blitt 
vendt i Tore sin honning- og sesamsaus!

Visste du at...
Sobanudler er laget av bokhvete, som 
egentlig er en sibirsk nøtt, og som er en 
av hjørnestenene i det japanske kjøkken. 
Bokhvete har et høyt innhold av protein 
og lysin – en essensiell aminosyre som 
kroppen selv ikke kan fremstille, som må 
tilføres gjennom mat. Bokhvete inneholder 
dessuten mye kostfiber, jern, fosfor, kalium 
og magnesium.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, 2 store kjeler, sil og 
stekepanne. 

Kok opp en kjele med vann og en klype salt. Ha i 
nudler når vannet fosskoker. La nudlene koke i 6 - 7 
minutter. Sil av vannet.

4 - Mens fisken steker, ha gulrøtter 
og paprika i en varm kjele med litt 
stekeolje. Stek grønnsakene lett til de 
begynner å bli blanke, de skal ikke  
bli helt gjennomstekte.

5 - Ha silte nudler og honning- og sesamsaus 
i kjelen. Vend godt inn.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek fisken 3 - 4 minutter på hver side til  
den er gjennomstekt.

6 - Til servering trenger du torsk, koriander, 
cashewnøtter og nudler med grønnsaker. 

2 - Mens nudlene koker, kutt gulrøtter og paprika i 
tynne skiver. Grovhakk koriander.

7 - Legg først nudlene med grønnsakene på 
tallerkenen. Plasser fisken i midten og strø koriander 
og cashewnøtter over.

Pannestekt torskeloin  *  Sobanudler og Kokkelørens honning- og sesamsaus

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Falafel 
Bakt søtpotet, Ajwaryoghurt og ost fra Gangstad ysteri
Tore: “Falafel gjør det enkelt å være sunn!”

Kikerter
Kryddermiks
   med potetmel
Kokkelørens 
   Ajwaryoghurt
Ost fra 
   Gangstad ysteri
Isbergsalat

Klasetomat - Obs! det er tomat i  
   to retter, bruk halvparten til  
   hver rett
Søtpotet 
Grønn chili
Sjalottløk
Persille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, dropp 
å ha i chili når du lager falafelsmeten.

Visste du at...
- Kikerter er svært rike på mange 
næringsstoffer, deriblant folat, kopper, 
fosfor, jern, magnesium, molybden og 
mangan, som er essensielle næringsstoffer. 
Kikerter er betydelig kolesterolsenkende og 
forebygger derfor, sammen med det høye 
folatinnholdet, hjertesykdom. Kikerter gir 
stabilt blodsukker og forebygger diabetes. 
Ved et stabilt blodsukker får man også et 
jevnere humør.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- En Ny-Zealandsk Sauvignon Blanc 
er ofte fyldigere i kroppen enn den 
franske versjonen. Sauvignon fra denne 
revolusjonerende vin-øya smaker gjerne av 
både tropiske frukter, nyklippet gress og 
tomatstilker. Kort summert vil en vin herfra, 
passe som hånd i hanske til de rene og 
krydrete smakene som falafelen og tilbehør 
vil by oss på.

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, 
stekebrett, sil, 2 blandeboller, 
foodprosessor, stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftsfunksjon. Kutt søtpotet i 
grove jevnstore terninger.

7 - Obs. Se mengde tomater i 
ingredienslisten. Kutt tomaten i 
terninger, grovhakk persille og 
ha dette i en bolle med osten 
og litt av oljen. Smak til med 
salt og nykvernet sort pepper 
og bland godt. 

2 - Vend søtpotet i stekeolje, 
krydre med salt og fordel utover 
et stekebrett. 

Bak i ovnen i ca. 15 - 20 minutter.

5 - Se tips og triks. Ha kikerter, 
løk, chili, kryddermiks og en god 
klype salt i en foodprocessor. Kjør 
dette sammen til en glatt pure. 
Har du ikke foodprosessor, ha alt i 
en bolle og kjør det godt sammen 
med en stavmikser.

8 - Skjær av roten på isbergsalaten. 
Del salaten i to gjennom der roten 
var. Plukk 6 - 8 store blader og kutt 
resten i strimler.

10 - Til servering trenger du falafel, Ajwar-
yoghurt, tomatsalat, søtpotet, salatstrimler  
og salatblader.

9 - Ha 4 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Stek falafel i ca. 2 - 3 minutter på hver side 
til den er varm i midten og utsiden er sprø 
og gyllen. Ha på mer stekeolje etterhvert 
som den forsvinner under steking. 
Legg dem deretter på tørkepapir for å  
fjerne overflødig fett.

3 - Sil og skyll kikerter. 4 - Finhakk sjalottløk og chili.  

6 - Ta en liten klump med 
smete og rull den til en ball med 
hendene. Klem den så sammen 
til en flat kake. Fordel smeten 
slik at du får ca. 8 kaker (liten- og 
stor familiekasse lager ca. 16 stk).

11 - Legg et salatblad på tallerken, ha i litt 
salatstrimler, søtpotet og tomatsalat. Legg på 
falafel og hell over Ajwaryoghurten. Spis det 
som en taco. 

Falafel  *  Bakt søtpotet, Ajwaryoghurt og ost fra Gangstad ysteri

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kyllingsalat 
Quinoa og Kokkelørens basilikumdressing
Tore: “En kyllingsalat å ønske lysere tider velkommen med!”

Utbeinet Liveche kyllinglår
Quinoa 
Egg fra Ek gård
Tomat - Obs. Det er tomat i to retter,  
   bruk halvparten til hver rett.
Grønne bønner

Sorte oliven
Kokkelørens 
   basilikumdressing 
Rødløk
Hjertesalat 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten smaker nydelig som lunsj 
dagen etter. 

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

- Inkaindianerne 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, 
stikkes i hellig jord med en stav av gull.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Vi fortsetter på temaet lysere tider og 
hils-(skål-)er lysere tider velkommen med 
noe som virkelig hører til lysere og lengre 
dager; rosé! Oliven, kylling, egg og masse 
grønne smaker, her trenger vi noe som 
takler mange forskjellige smaksnyanser. 

En fløyelsmyk rosé med litt dypere farge, 
middels fyldig, litt snerp og rik på frukt vil 
gjøre dette til en skikkelig feiring av lysere 
tider! Anbefaler en kikk mot Østerrike og 
druen Zweigelt (som med fordel også 
brukes sammen med andre druer når det 
lages rosévin). 

Ingredienser
(for 2 voksne)



3 - Ha egg i en kjele og ha på kaldt 
vann. Kok egg i 7 minutter fra vannet 
koker opp. Når det er 2 minutter igjen av 
koketiden tilsetter du bønnene i den samme 
kjelen. Avkjøl deretter bønner og egg i  
rennende kaldt vann.

5 - Skrell og kutt egg i båter.

1 - Finn frem kniv, skjærebrett, skjærebrett 
av plast til kyllingen, salatbolle, to kjeler 
og en ildfast form.

Forvarm ovnen til 190oC med 
varmluftsfunksjon. Krydre kyllingen med 
salt og nykvernet sort pepper. Legg den i 
en ildfast form og bak i ca. 15 - 20 minutter 
til den er gjennomstekt.

4 - Mens eggene koker, kutt tomat i 
terninger, rødløk og oliven i tynne skiver. 
Plukk salat i blader og vask. Når bønnene 
er ferdigkokt og avkjølt kutt i biter.

8 - Til servering trenger du quinoasalat, 
kylling, egg, rødløk, oliven, salatblader  
og basilikumdressingen.

2 -  Mens kyllingen er i ovnen, ha quinoa-
frøene i kjelen. 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. 

7 - Kutt kyllingen i to på langs og deretter 
i tynne skiver. 

9 - Legg salatblader rundt kanten på en 
dyp tallerken. Ha quinoasalaten i midten. 
Dryss over oliven, grønne bønner og 
rødløk. Legg egg og biter av kylling rundt 
og avslutt med mer av dressingen oppå. 

6 - Ha quinoaen over i en blandebolle. 
Ha i tomat, grønne bønner, halvparten av 
rødløken og 2 toppede spiseskjeer med 
basilikumdressingen (stor familiekasse 
tilsetter totalt 4 toppede skjeer med 
dressing). Smak til med salt og nykvernet 
sort pepper og bland godt sammen.

Kyllingsalat  *  Quinoa og Kokkelørens basilikumdressing

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 cod loin
Soba noodles and Kokkeløren’s honey and sesame sauce
Tore: “The soba noodles add the finishing touch to this Japanese-inspired dish”

Cod loin
Kokkeløren’s
   honey and
   sesame sauce
Soba noodles

Red pepper
Carrot
Cashews
Coriander

Time Difficulty

Tips and tricks 
This dish is as good cold as hot, and if 
there are leftovers, it is perfect as lunch  
the next day.

Contains: Fish, wheat, soy, cashews, buckwheat and sesame.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
Til denne lett spicy retten er det godt med 
litt sødme i vinen. Det klassiske valget 
faller gjerne på en Riesling. Regionen 
Nahe i Tyskland byr på mange spennende 
produsenter og alternativer. Skeptisk til vin 
med sødme? Se heller etter en vin laget 
på druen Viognier, gjerne fra California i 
USA hvor Viognier har tatt publikumet sitt 
med storm. Viognier en en fyldig og fruktig 
drue med masse smak av urter og tropiske 
frukter. På sitt beste byr den gjerne på 
noter av både honning, jasmin og fersken  
– veldig godt til nudler og torsk som blitt 
vendt i Tore sin honning- og sesamsaus!

Visste du at...
Sobanudler er laget av bokhvete, som 
egentlig er en sibirsk nøtt, og som er en 
av hjørnestenene i det japanske kjøkken. 
Bokhvete har et høyt innhold av protein 
og lysin – en essensiell aminosyre som 
kroppen selv ikke kan fremstille, som må 
tilføres gjennom mat. Bokhvete inneholder 
dessuten mye kostfiber, jern, fosfor,  
kalium og magnesium.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, 2 large saucepans, 
strainer and frying pan.

Boil a pot of water with a pinch of salt. Add noodles 
when the water boils. Let the noodles cook for 6 - 7 
minutes. Strain the water.

4 - While the fish is frying, put the carrots 
and peppers in a hot saucepan with a 
little frying oil. Fry the vegetables lightly 
until they start to shine, they should not be  
completely cooked through.

5 - Put strained noodles and honey and 
sesame sauce in the pan. Mix well.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot 
frying pan. Fry the fish for 3 - 4 minutes on 
each side until cooked through.

6 - For serving, you need cod, coriander, cashews, 
and noodles with vegetables.

2 - While the noodles are cooking, cut the carrots 
and peppers into thin slices. Coarsely chop coriander.

7 - First put the noodles with vegetables on the 
plate. Place the fish in the middle and sprinkle with 
coriander and cashews.

Pan-fried cod loin  *  Soba noodles and Kokkeløren’s honey and sesame 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

Falafel 
Baked sweet potato, Ajwary yoghurt and cheese from Gangstad Ysteri
Tore: “Falafel makes it easy to be healthy!”

Chickpeas
Spice mix
   with potato flour
Kokkeløren’s
   Ajwaryoghurt
Cheese from
   Gangstad ysteri
Iceberg lettuce

Tomatoes - Note! there is tomato in
   two dishes, use half more
   each dish
Sweet potato
Green chili
Shallots
Parsley

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child-friendly variation, skip the 
chili when making the falafel batter.

Visste du at...
- Kikerter er svært rike på mange 
næringsstoffer, deriblant folat, kopper, fosfor, 
jern, magnesium, molybden og mangan, 
som er essensielle næringsstoffer. Kikerter er 
betydelig kolesterolsenkende og forebygger 
derfor, sammen med det høye folatinnholdet, 
hjertesykdom. Kikerter gir stabilt blodsukker 
og forebygger diabetes. Ved et stabilt 
blodsukker får man også et jevnere humør.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- En Ny-Zealandsk Sauvignon Blanc er ofte 
fyldigere i kroppen enn den franske versjonen. 
Sauvignon fra denne revolusjonerende vin-
øya smaker gjerne av både tropiske frukter, 
nyklippet gress og tomatstilker. Kort summert 
vil en vin herfra, passe som hånd i hanske til 
de rene og krydrete smakene som falafelen 
og tilbehør vil by oss på.

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: A cutting board, knife, 
baking tray, strainer, 2 mixing 
bowls, food processor, frying pan.

Preheat the oven to 200C with hot 
air function. Cut the sweet potato 
into coarse, even cubes.

7 - Note! See number of 
tomatoes in the ingredient list. 
Dice the tomato, coarsely chop 
the parsley and put this in a bowl 
with the cheese and a splash of 
the oil. Season with salt and 
freshly ground black pepper  
and mix well.

2 - Fold the sweet potato in frying 
oil, season with salt and spread 
over a baking tray.

Bake in the oven for approx.  
15 - 20 minutes.

5 - See tips and tricks. Put 
chickpeas, onions, chili, spice 
mix and a good pinch of salt in 
a food processor. Mix this into a 
smooth puree. If you do not have 
a food processor, have everything 
in a bowl and mix well with  
a hand mixer.

8 - Cut the stem off the iceberg 
lettuce. Divide the lettuce in half 
through where the stem was. Pick 
6 - 8 large leaves and cut the  
rest into strips.

10 - For serving, you need falafel, Ajwar 
yogurt, tomato salad, sweet potato, salad 
strips and lettuce leaves.

9 - Put 4 tablespoons of frying oil in a hot 
frying pan. Fry the falafel for approx. 2 - 3 
minutes on each side until hot in the middle 
and the outside is crispy and golden. Add 
more frying oil as it is absorbed during 
frying. Place them on paper towels to  
remove excess grease.

3 - Strain and rinse chickpeas. 4 - Finely chop shallots and chili.

6 - Take a small lump of batter 
and roll it into a ball with your 
hands. Then squeeze it into a 
flat cake. Distribute the batter 
so that you get approx. 8 cakes 
(small and large family box 
makes approx. 16 pieces).

11 - Place a lettuce leaf on the plate, add 
some lettuce strips, sweet potato, and 
tomato salad. Add falafel and sprinkle over 
the Ajwar yoghurt. Eat it like a taco.

Falafel  *  Baked sweet potato, Ajwary yoghurt and cheese from Gangstad Ysteri

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

Chicken salad 
Quinoa and Kokkeløren’s basil dressing
Tore: “A chicken salad to welcome brighter times with!”

Boneless Liveche chicken thighs
Quinoa
Eggs from Ek Gård
Tomato – Note! There is tomato in 
two dishes,
   use half for each dish

Green beans
Black olives
Kokkeløren’s
   basil dressing
Red onion
Heart salad

Time Difficulty

Tips and tricks 
- This dish tastes lovely as lunch the next day.

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

- Inkaindianerne 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, 
stikkes i hellig jord med en stav av gull.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Vi fortsetter på temaet lysere tider og 
hils-(skål-)er lysere tider velkommen med 
noe som virkelig hører til lysere og lengre 
dager; rosé! Oliven, kylling, egg og masse 
grønne smaker, her trenger vi noe som 
takler mange forskjellige smaksnyanser. 

En fløyelsmyk rosé med litt dypere farge, 
middels fyldig, litt snerp og rik på frukt vil 
gjøre dette til en skikkelig feiring av lysere 
tider! Anbefaler en kikk mot Østerrike og 
druen Zweigelt (som med fordel også 
brukes sammen med andre druer når det 
lages rosévin). 

Ingredients
(for 2 adults)



3 - Put eggs in a saucepan and add cold 
water. Boil eggs for 7 minutes from the time 
the water boils. When there are 2 minutes 
left of the cooking time, add the beans to 
the same pan. Then cool the beans and 
eggs in running cold water.

5 - Peel and cut eggs into wedges.

1 - Get: a knife, a cutting board, a plastic 
cutting board for the chicken, a salad bowl, 
two saucepans and an ovenproof dish.

Preheat the oven to 190C with the hot air 
function. Season the chicken with salt and 
freshly ground black pepper. Place it in a 
ovenproof dish and bake for approx. 15 - 
20 minutes until cooked through.

4 - While the eggs are cooking, dice the 
tomato, cut the red onion and the olives 
into thin slices. Pick lettuce in leaves and 
wash. When the beans are cooked and 
cooled, cut into pieces.

8 - For serving, you need quinoa salad, 
chicken, eggs, red onion, olives, lettuce 
leaves and basil dressing.

2 -  While the chicken is in the oven, 
have the quinoa seeds in the saucepan. 
Fill with water and stir until well rinsed. Let 
the seeds sink to the bottom and carefully 
pour off the water. Add 2 dl water (small 
family box adds a total of 3 dl water, large 
family box adds a total of 4 dl water). Bring 
to a boil and simmer on low heat under  
lid for 15 minutes.

7 - Cut the chicken in half lengthwise and 
then into thin slices.

9 - Place lettuce leaves around the edge 
of a deep plate. Have the quinoa salad 
in the middle. Sprinkle with olives, green 
beans and red onion. Lay eggs and pieces 
of chicken around and finish with more of 
the dressing on top.

6 - Transfer the quinoa to a mixing bowl. 
Add the tomato, green beans, half of the 
red onion and 2 topped tablespoons with 
the basil dressing (large family box adds 
a total of 4 topped spoons with dressing). 
Season with salt and freshly ground black 
pepper and mix well.

Chicken salad  *  Quinoa and Kokkeløren’s basil dressing

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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