
Ovnsbakt torskeloin

Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré

Tore: “Safran og hvit fisk – en sikker vinner!”

Torskeloin
Kokkelørens  
   safransaus
Mandelpotet
Rørosmelk
Rørossmør

Hvitløk
Blomkål
Hasselnøtt 
Persille (Det er persille på alle rettene 
   denne uken, bruk 1/3 til denne retten)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 

- Vil man ha en mer intens smak av persille  
kan urten grovhakkes og røres inn i 
potetpuréen i siste sekund før opplegging.

Drikke til maten

Sommelieren Sara anbefaler
- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. 
En halvfet hvit burgunder med fatpreg 
vil omfavne smaken av hasselnøtt, og 
samtidig fremheve de andre spennende 
smakene i denne retten. En klassisk og  
veldig god kombinasjon.

Visste du at...

- Safran er et krydder som består av de 
tørkede arrene fra safrankrokusen. Dette 
er et av de mest kostbare krydderne som 
finnes. Til ett kilo safran kreves minst 70 000 
krokuser, eller omtrent 150 000 til 200 000 
arr, som må plukkes og renses for hånd. 

Inneholder: Fisk, melk, sulfitt og hasselnøtter.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
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, to 
kjeler, visp, potetskreller, stekebrett og 
stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Fisken krydres med salt 
og nykvernet sort pepper og settes til 
side. Blomkålen kuttes i mindre buketter. 
Mandelpotet skrelles, eller beholdes med 
skallet på for en kjappere variant. 

5 - Bak fisken i ovnen i ca. 8 - 12 minutter, 
avhengig av tykkelsen på fisken.

8 - Til servering trenger du ovnsbakt torsk, 
potetpuré, stekt blomkål med hasselnøtter, 
safransausen og kjørvel.

3 - Mens potetene koker, skrell og kutt 
hvitløk i tynne skiver. Ha melk, smør og 
skivet hvitløk i en liten kjele og gi det et 
oppkok og sett til side.

2 - Sett på potetene til koking, de skal 
kokes i ca. 20 minutter.

6 - Mens fisken er i ovnen, varm en 
stekepanne til høy varme. Tilsett 2 ss 
stekeolje. Stek blomkål i pannen til den er 
gyllen, ca. 5 minutter. Tilsett hasselnøttene, 
rør rundt og smak til med salt og  
nykvernet sort pepper.

9 - Legg en god skje med potetpuré 
i midten av tallerken. Legg torsken 
inntil pureen, blomkål legges ved siden 
av fisken. Ha saus over fiskestykket. 
Legg urtebladene samlet som en liten  
salat på toppen.

4 - Hell av vannet fra de ferdigkokte 
potetene og la de dampe i noen sekunder. 
Knus potetene med en visp, tilsett den 
varme hvitløksmelken og visp det sammen 
til en glatt masse. Smak til med salt helt til 
sist og sett til side med lokk.

7 - Ha safransausen i en kjele og gi  
den et oppkok. 

Ovnsbakt torskeloin  *  Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré

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



Kokkelørens köfte
Tomatsalat, granateplereduksjon og Rørosyoghurt med “fetaost”
Tore: “Vår vri på kjøttboller inspirert av smaker fra Middelhavet”

Kjøttdeig 
   Felloni spekehus
Kokkelørens Harissa-marinade
Couscous
Rørosyoghurt med
   “Fetaost” fra Gangstad ysteri

Sjalottløk
Granateplereduksjon
Sorte oliven
Persille - Obs. Det skal persille 
   på alle rettene denne uken, 
   bruk 1/3 til denne retten

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Vår sommelier Emelie anbefaler
Varme, krydrete smaker av chili og 
hvitløk sammen med frisk tomatsalat med 
granateple og syrlig fetaostkrem. Her ønsker 
vi en syrefrisk vin som plukker opp alle 
fantastiske smaker fra Kokkeløren-kjøkkenet! 
Pinot Noir vil ta  denne retten til sin fortjente 
høyde! Prøv gjerne en vin med druer som 
fått solbade i Californias friske vinder.  
Vel bekomme!

Tips og triks 
Ønsker du mer styrke passer grønn  
chili ypperlig til.

Köftene er perfekte å legge på grillen!

Visste du at...
Røttene til det nordafrikanske kjøkkenet kan 
spores tilbake til de gamle imperiene i Nord-
Afrika, spesielt i Egypt, der mange av landets 
retter og kulinariske tradisjoner dateres 
tilbake til den afrikanske antikken . Gjennom 
flere århundrer har handelsmenn, reisende, 
inntrengere, migranter og innvandrere alle 
påvirket maten i Nord-Afrika.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



3 - Ha kjøttdeigen i en bolle og tilsett 
Harissa-marinaden og smak til med salt. 
Kna dette godt inn i kjøttet. Form kjøttdeigen 
til avlange kjøttboller som du trykker litt 
flate. Det blir 6 boller (til liten familiekasse 
blir det 9 stykk, til stor familiekasse blir  
det ca. 12 stykk).

7 - Til servering trenger du de pannestekte 
köftene, couscousen, tomatsalat og 
Rørosyoghurt med “fetaost”.

5 - Bland tomat, sjalottløk, persille og 
granateplereduksjon sammen i en bolle. 
Smak til med salt.

6 - Stek köftene i en varm panne med 
stekeolje. De trenger ca. 3 - 4 minutter på 
hver side til de er gjennomstekte.

1 - Finn frem en liten kjele, 2 stk. skjærebrett, 
kniv, blandebolle og stekepanne. 

Kok opp 1,5 dl vann og en klype salt 
((Liten familiekasse tilsetter 2,5 dl vann og  
Stor familiekasse tilsetter 3 dl vann).

8 - Retten serveres tradisjonelt på fat. Ha 
først couscousen på fatet, kjøttet i midten og 
og deretter tomatsalaten. Server yoghurten i 
en skål ved siden av.

2 - Ha couscousen og 1 ts. stekeolje (Stor 
familiekasse tilsetter 2 ts. olje) i det kokende 
vannet, rør godt, sett på lokk og ta gryten 
av varmen. La den stå å trekke i 5 minutter. 
Vend inn oliven.

4 - Del tomat i to, deretter i skiver. 
Kutt sjalottløken i tynne ringer og  
finhakk persillen.

Kokkelørens köfte  *  Tomatsalat, granateplereduksjon og Rørosyoghurt med “feta”

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

Bolognese Salsiccia
Spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus
Tore: “Vår vri på en klassisk bolognese – smaksrik og fyldig”

Salsicciafarse fra 
   Felloni Spekehus
Spagetti fra La Piersante
Kokkelørens Bolognesesaus
Stangselleri 

Gulrot
Løk
Persille - Obs. Det er persille på alle rettene 
   denne uken, bruk 1/3 til hver rett.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i 
Bologna i Italia. Området står også 
bak mange gode rødviner som ikke 
overraskende passer særdeles godt til  
nettopp Pasta Bolognese. 

Sødmefull, men samtidig syrlig smak 
av solmodne tomater speiler seg 
perfekt i rødviner som f.eks. Lambrusco 
og Sangiovese. En saftig og fruktig 
Barbera eller Valpolicella vil også  
passe aldeles utmerket.

Tips og triks 
- Står pastaen litt for lenge etter at den er 
ferdig kokt er det fort gjort at den kleber 
seg sammen. Dette kan unngås ved å vende 
inn litt nøytral olivenolje. 

- Ønsker du en saus med litt mer sting 
kan du hakke opp en chili og steke den  
sammen med grønnsakene.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av 
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra 
slik en italiener fra Bologna kjenner den.  
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú.

Inneholder: Egg, melk, hvete, sulfitt og selleri.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser
(for 2 voksne)



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

Sett på vann til koking av pasta, husk 
en god klype salt i vannet. Skrell og kutt 
løk, stangselleri og gulrot i terninger.  
Finhakk persille.

6 - Til servering trenger du pasta,  
kjøttsaus og persille.

2 - Stek salsicciafarse i en ordentlig varm 
stekepanne med litt stekeolje. Når farsen 
er gjennomstekt, ha den over i en kjele. 
Ikke vask stekepannen. 

4 - Ha tomatsaus og grønnsaker i kjelen 
med farsen og la småkoke i ca. 10 minutter. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Ha først godt med pasta på en tallerken. 
La det være en liten grop i midten. Ha over 
godt med kjøttsaus. Dryss over persille.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne 
(samme panne som du steke farsen i). Stek 
løk, gulrot og stangselleri i ca. 4 minutter 
under omrøring.

5 - Ta nøstene litt fra hverandre, ha nøstene 
i pastavannet, rør rundt til det koker opp 
igjen. Kok pastaen i ca. 6 minutter, sil av 
vannet når pasten er ferdig kokt.

Bolognese Salsiccia  *  Spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus

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



Oven-baked cod loin
Creamy saffron sauce, roasted cauliflower and mashed potatoes

Tore: “Saffron and white fish - a sure winner!”

Cod loin
Kokkeløren’s
   saffron sauce
Almond potato
Røros milk
Røros butter

Garlic
Cauliflower
Hazelnut
Parsley (there is parsley in all dishes
   this week, use 1/3 for this dish)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you want a more intense taste of parsley, 
roughly chop it and stir into the mashed 
potatoes at the last second before serving.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. 
En halvfet hvit burgunder med fatpreg 
vil omfavne smaken av hasselnøtt, og 
samtidig fremheve de andre spennende 
smakene i denne retten. En klassisk og  
veldig god kombinasjon.

Visste du at...
- Safran er et krydder som består av de 
tørkede arrene fra safrankrokusen. Dette 
er et av de mest kostbare krydderne som 
finnes. Til ett kilo safran kreves minst 70 000 
krokuser, eller omtrent 150 000 til 200 000 
arr, som må plukkes og renses for hånd. 

Contains: Fish, milk, sulphite and hazelnuts.
May contain traces of peanuts and other nuts.
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, two pots, 
whisk, potato peeler, baking tray and 
frying pan.

Preheat the oven to 200C with the hot 
air function. Season the fish with salt and 
freshly ground black pepper and set aside. 
Cut the cauliflower into small bouquets. 
Peel the potato or leave the skin on for  
a quicker variation.

5 - Bake the fish in the oven for approx. 
8 - 12 minutes, depending on the thickness 
of the fish.

8 - For serving, you need oven-baked 
cod, mashed potatoes, roasted cauliflower 
with hazelnuts, saffron sauce and chervil.

3 - While the potatoes are cooking, peel 
and cut the garlic into thin slices. Put milk, 
butter and sliced garlic in a small saucepan 
and bring to a boil and set aside.

2 - Bring the potatoes to a boil, they 
should boil for approx. 20 minutes.

6 - While the fish is in the oven, heat a 
frying pan to high heat. Add 2 tablespoons 
frying oil. Fry cauliflower in the pan until 
golden, approx. 5 minutes. Add the 
hazelnuts, stir and season with salt and 
freshly ground black pepper.

9 - Put a good spoonful of mashed 
potatoes in the center of the plate. Place 
the cod next to the puree, cauliflower is 
placed next to the fish. Have sauce over 
the fish. Place the herb leaves together as 
a small salad on top.

4 - Pour off the water from the cooked 
potatoes and let them steam off for a 
few seconds. Crush the potatoes with 
a whisk, add the warm garlic milk and 
whisk together until it’s a smooth mass. 
Season with salt at the very end and  
set aside under lid.

7 - Put the saffron sauce in a saucepan 
and bring to a boil.

Oven-baked cod loin  *  Creamy saffron sauce, roasted cauliflower and mashed potatoes

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/



Kokkelørens köfte
Tomato salad, pomegranate reduction and Røros yoghurt with “feta”
Tore: “Our twist on meatballs inspired by flavors from the Mediterranean”

Minced meat from
   Felloni spekehus
Kokkeløren’s Harissa marinade
Couscous
Røros yoghurt
“Feta cheese” from 
   Gangstad ysteri

Shallots
Pomegranate reduction
Black olives
Parsley (there is parsley in all 
   dishes this week, use 1/3 
   in this dish

Time Difficulty

Drikke til maten
Vår sommelier Emelie anbefaler
Varme, krydrete smaker av chili og 
hvitløk sammen med frisk tomatsalat med 
granateple og syrlig fetaostkrem. Her ønsker 
vi en syrefrisk vin som plukker opp alle 
fantastiske smaker fra Kokkeløren-kjøkkenet! 
Pinot Noir vil ta  denne retten til sin fortjente 
høyde! Prøv gjerne en vin med druer som 
fått solbade i Californias friske vinder.  
Vel bekomme!

Tips and tricks 
If you want more bite, green chili is perfect.

The köfte are perfect for the grill!

Visste du at...
Røttene til det nordafrikanske kjøkkenet kan 
spores tilbake til de gamle imperiene i Nord-
Afrika, spesielt i Egypt, der mange av landets 
retter og kulinariske tradisjoner dateres 
tilbake til den afrikanske antikken . Gjennom 
flere århundrer har handelsmenn, reisende, 
inntrengere, migranter og innvandrere alle 
påvirket maten i Nord-Afrika.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



3 - Put the meat in a bowl and add the 
Harissa marinade and season with salt. 
Knead this well into the meat. Shape the 
minced meat into oblong meatballs, and 
flatten a little. There will be 6 balls (for a 
small family box there will be 9 pieces, 
for a large family box there will be  
about 12 pieces).

7 - For serving, you need the pan-fried köfte, 
couscous, tomato salad and Røros yoghurt 
with “feta cheese”.

5 - Mix tomato, shallots, parsley and 
pomegranate reduction together in a bowl. 
Season with salt.

6 - Fry the köfte in a hot pan with frying 
oil. They need approx. 3 - 4 minutes on each 
side until cooked through.

1 - Get: a small saucepan, 2 cutting boards, 
knife, mixing bowl and frying pan.

Boil 1.5 dl water and a pinch of salt (Small 
family box adds 2.5 dl water and Large 
family box adds 3 dl water).

8 - The dish is traditionally served on a 
serving plate. Put the couscous on the plate, 
the meat in the middle and then the tomato 
salad. Serve the yogurt in a bowl on the side.

2 - Have the couscous and 1 tsp. frying 
oil (Large family box add 2 teaspoons oil) 
in the boiling water, stir well, put on a lid, 
and remove from the heat. Let it soak for 5 
minutes. Stir in the olives.

4 - Divide tomato in half, then slice. Cut 
the shallots into thin rings and finely chop  
the parsley.

Kokkeløren’s köfte * Tomato salad, pomegranate reduction and Røros yoghurt with “feta”

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

Bolognese Salsiccia
Spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce
Tore: “Our twist on a classic bolognese - tasty and rich”

Salsiccia farce from
   Felloni Spekehus
Spaghetti from La Piersante
Kokkeløren’s bolognese 
Sauce

Celery
Carrot
Onion
Parsley (there is parsley on all dishes
   this week, use 1/3 for each dish).

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i 
Bologna i Italia. Området står også 
bak mange gode rødviner som ikke 
overraskende passer særdeles godt til  
nettopp Pasta Bolognese. 

Sødmefull, men samtidig syrlig smak 
av solmodne tomater speiler seg 
perfekt i rødviner som f.eks. Lambrusco 
og Sangiovese. En saftig og fruktig 
Barbera eller Valpolicella vil også  
passe aldeles utmerket.

Tips and tricks 
- If the pasta is left alone a little too long 
after it has been cooked, it will stick together 
quickly. This can be avoided by folding in 
some neutral olive oil.

- If you want a sauce with a little more sting, 
you can chop up a chili and fry it together 
with the vegetables.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av 
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra 
slik en italiener fra Bologna kjenner den.  
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú.

Contains: Eggs, milk, wheat, sulphite and celery.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients
(for 2 adults)



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

Put on water to cook pasta, remember 
a good pinch of salt in the water. Peel 
and dice the onions, celery and carrots.  
Finely chop parsley.

6 - For serving, you need pasta,  
sauce and parsley.

2 - Fry salsiccia stuffing in a really hot 
frying pan with a little frying oil. When 
the it is cooked through, Transfer to a 
saucepan. Do not wash the frying pan.

4 - Add tomato sauce and vegetables 
to the pan and simmer for approx. 10 
minutes. Season with salt and freshly  
ground black pepper.

7 - First place a good amount of pasta on 
a plate. Make a small pit in the middle. Top 
with meat sauce. Sprinkle with parsley.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in the 
same, hot frying pan. Fry onion, carrot and 
celery for approx. 4 minutes while stirring.

5 - Loosen the pasta a little and add to the 
pasta water, gently stir until it boils again. 
Cook the pasta for approx. 6 minutes, 
strain off the water when the pasta is done.

Bolognese Salsiccia  *  Spaghetti from La Piersante and our own tomato 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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