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Kokkelørens Chili con Carne  
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme
Tore: “En deilig og varmende gryte”

Kjøttdeig
   fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
   chili con carne-saus
Rørosrømme 
Løk

Koriander
Brun ris
Mais
Bønner
Rød chili
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Dette er en rett man kan lage helt ferdig 
dagen før og bare varme opp. 

Man kan også blande inn risen i sausen. 
Synes man det blir litt sterkt er rømme det 
beste til å «avkjøle» tungen!

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de 
og tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut 
av kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen 
ved at det senker nivået av homocystein i 
blodet, et stoff som er forbundet med økt 
risiko for hjertesykdom. Folat deltar også 
i produksjonen av nye røde blodlegemer, 
og det er viktig for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Med sin mørke farge og svakt 
søtlige smak kan Belgisk dubbel nesten 
minne litt om bokkøl. Het chili trenger en 
sødmefull motvekt som lindrer, demper 
og skaper harmoni. Et konsentrert 
øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne og sil. 

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Tilsett 
dobbel mengde vann og en klype salt. Kok 
opp på sterk varme uten lokk. Skru ned 
varmen, rør godt rundt i gryta og sett på 
lokk. La risen småkoke i 20 - 25 minutter til 
vannet er absorbert.

4 - Når kjøttdeig og mais har fått 
farge tilsetter du løk og avsilte 
bønner. Stek videre i et par minutter til  
løken har blitt blank. 

6 - La kjøttsausen koke til risen er ferdig, 
ca. 10 - 15 min. Smak til med salt. 

7 - Til servering trenger du kjøttsaus, 
koriander, resten av chilien, Røros- 
rømme og ris.

2 - Grovhakk løk og koriander, kutt chili i 
tynne skiver. Sil bønner og mais.

8 - Fordel risen utover tallerkenen. Ha 
kjøttsausen i midten. Strø over koriander 
og eventuelt chili. Server rømmen  
ved siden av.

3 - Stek kjøttdeig og mais i en varm 
stekepanne med litt stekeolje.

5 - Ha i chili con carne-saus, 1 dl vann 
(Stor familiekasse tilsetter 2 dl. vann), 
halvparten av chilien og  bland godt. 
Ønsker du en mer barnevennlig variant 
serverer du heller chilien ved siden av.

Kokkelørens Chili con Carne  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme

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/
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Pasta
Rørosyoghurt og Nduja fra Felloni spekehus

Tore: “Den kraftige nduja-pølsen og den milde yoghurten 
utfyller hverandre perfekt!”

Spagetti fra La Piersante
Nduja-pølse fra 
   Felloni spekehus
Rørosyoghurt
Egg fra 
   Ek Gård 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant: dropp å ha 
på nduja-spekepølsen, den er skikkelig sterk!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område  
– det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
Nduja er en spesielt krydret, smørbar 
svinekjøttpølse fra regionen Calabria i Sør-
Italia. Det ligner sobrassada fra Balearene 
i Spania, og er løst basert på den franske 
andouille. Den ble introdusert til Italia på 
1200-tallet av Angevins.

Spinat
Bufarost fra Valdresmeieriet 
Hvitløk 
Sjalottløk

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

Ingredienser



1 - Finn frem: skjærebrett, skjærebrett av 
plast til pølsen, kniv, blandebolle, en liten og 
en stor kjele, dørslag, rivjern, stekepanne.

Sett over pastavann til koking. Husk å salte 
vannet. Grovhakk spinat, finhakk sjalottløk 
og hvitløk. Kutt nduja i terninger. Riv osten 
på det fineste på et rivjern.

3 - Ha spagettien i det kokende vannet.  
Kok i 5 minutter.

2 - Ha eggeplomme i en skål, bruk evt. 
hviten til noe annet (liten- og stor familiekasse 
skiller 2 egg). Ha yoghurt, revet ost og godt 
med nykvernet sort pepper i skålen med egg. 
Rør dette godt sammen.

4 - Stek spinaten i en rykende 
varm stekepanne med 1 ss 
stekeolje i ca. 1 minutt til den 
faller sammen. Ha deretter 
spinaten på en tallerken.

8 - Vend den stekte spinaten inn i pastaen. 
Smak til med salt.

10 - Ha pasta på en tallerken.9 - Til servering trenger du pasta og den 
stekte ndujaen.

6 - Ta 1 dl av pastavannet over i 
en skål (Liten familiekasse tar av 
1,5 dl vann og stor familiekasse 
tar av 2 dl). Sil pastaen og ha 
den rett tilbake i kjelen.

5 - Ha 1 ss stekeolje i en liten 
kjele. Stek Nduja-spekepølsen 
på høy varme under omrøring til 
den er sprøstekt.

7 - Ha yoghurt-eggeblandingen 
og pastavannet over den varme 
pastaen i kjelen. Sett kjelen 
tilbake på platen på lav varme. 
Rør kraftig med en slikkepott  
i 1 - 2 minutter til dette blander 
seg godt og tykner litt.

Pasta  *  Rørosyoghurt og Nduja fra Felloni spekehus
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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/
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Rød curry
Kyllingbryst, Kokkelørens currypaste og sitrongress
Tore: “Rød, gul, grønn curry – vi elsker dem alle!”

Liveche kyllingbryst
Kokkelørens rød currypaste
Paprika
Løk
Squash
Limeblader

Jasmin ris
Kokosmelk
Sitrongress
Cashewnøtter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Ønsker du en mildere og mer barne-
vennlig variant så kan du redusere  
mengden currypaste.

Visste du at...
Det er kun de nederste 10 - 20 centimeterene 
av sitrongresset som selges. Sitrongress 
kommer opprinnelig fra India og Sri Lanka 
og hører til gressfamilien. Det er innholdet 
av citralolje til bruk i parfymeindustrien 
og medisin som gjør denne planten 
attraktiv å dyrke. Men den kan også, som 
i denne retten, brukes som krydder for å gi  
en frisk sitronsmak.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Het, spicy, frisk, syrlig og varmende 
er adjektiver som beskriver denne  
Thai-klassikeren godt. Til dette trenger du 
noe kaldt og leskende i glasset. Skal du 
ha vin til anbefaler jeg å velge noe med 
rik fruktighet og gjerne litt sødme som 
kan dempe og lindre det hete fra chili og 
curry. Chilensk hvitvin på Gewurztraminer-
druen har dette. På kjøpet får du også 
en spennende, spicy karakter som kan  
leke med krydderet i maten.

Inneholder: Fisk og cashewnøtter. Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett av plastikk 
til kyllingen, kniv, en mellomstor kjele,  
bolle, og stekepanne. 

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Ha på 
dobbel mengde vann og en klype salt. Kok 
opp risen på sterk varme uten lokk. Skru ned 
varmen og sett på lokk. La risen småkoke i 
20 - 25 minutter til vannet er absorbert.

5 - Se tips og triks. I den samme pannen som 
du stekte kyllingen, stek grønnsakene med 
litt stekeolje. Etter et par minutter har du i 
currypaste, sitrongress og lime-blader. Stek 
videre i ca. 1 minutt. Currypasten brenner 
seg lett – så pass på!

8 - Legg først risen på tallerkenen, ha på 
curry. Dryss cashewnøttene over.

2 - Del paprika, løk og squash i to og kutt i 
strimler. Sitrongresset bankes og deles i to.

6 - Ha på kokosmelken og gi det et 
oppkok. La det koke i 4-5 minutter. Ha i 
kyllingbitene og vend godt om. Kok videre  
i ca. 1 minutt til kyllingen er gjennomkokt.  
Smak til med salt.

4 - Brun kyllingen et par minutter i en svært 
varm panne med stekeolje. Ha kyllingen 
over på en tallerken når den er ferdig stekt.

7 - Til servering trenger du curry, ris,  
og cashewnøtter.

Rød curry  *  Kyllingbryst, Kokkelørens currypaste og sitrongress

3 - kyllingen kuttes i mindre biter.

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/
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Kokkeløren’s Chili con Carne  
Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 
Tore: “A delicious and warming casserole”

Minced meat
   from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
   chili con carne sauce
Sour cream from Røros
Onion

Coriander
Brown rice
Corn
Beans
Red chili

Time Difficulty

Tips and tricks 
This is a dish you can make entirely the day 
before and just reheat.

You can also mix the rice into the sauce. If 
you think its a little too spicy, sour cream is 
the best way to “cool” your tongue!

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de 
og tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut 
av kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen 
ved at det senker nivået av homocystein i 
blodet, et stoff som er forbundet med økt 
risiko for hjertesykdom. Folat deltar også 
i produksjonen av nye røde blodlegemer, 
og det er viktig for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer 
aller best. Med sin mørke farge og svakt 
søtlige smak kan Belgisk dubbel nesten 
minne litt om bokkøl. Het chili trenger en 
sødmefull motvekt som lindrer, demper 
og skaper harmoni. Et konsentrert 
øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredients



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

Rinse the rice and put in a saucepan. Add 
double the amount of water and a pinch of 
salt. Bring to a boil over high heat without 
lid. Turn down the heat, stir the pan and put 
on the lid. Let the rice simmer for 20 - 25 
minutes until the water is absorbed.

4 - When the minced meat and corn are 
browned, add the onions and pickled 
beans. Cook for a few minutes until the 
onion is shiny.

6 - Let the stew cook until the rice is done, 
approx. 10 - 15 min. Season with salt.

7 - For serving, you need the stew, 
coriander, the rest of the chili, Røros sour 
cream and rice.

2 - Roughly chop onions and coriander, cut 
chili into thin slices. Strain beans and corn.

8 - Spread the rice over the plate. Have 
the stew in the middle. Sprinkle with 
coriander and optionally chili. Serve the 
sour cream on the side.

3 - Fry the minced meat and corn in a hot 
frying pan with a little frying oil.

5 - Add chili con carne sauce, 1 dl water 
(Large family box adds 2 dl. Water), half 
of the chili and mix well. If you want a 
more child-friendly variant, serve the chili 
on the side.

Kokkeløren’s Chili con Carne  *  Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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We offer these boxes: 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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Pasta
Røros yoghurt and Nduja from Felloni spekehus

Tore: “The powerful nduja sausage and the mild yoghurt complement 
each other perfectly!”

Spaghetti from La Piersante
Nduja sausage from
   Felloni spekehus
Røros yoghurt
Eggs from
   Ek Gård

Tips and tricks 
For a more child-friendly variant: skip the 
nduja sausage, it is very spicy!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område  
– det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
Nduja er en spesielt krydret, smørbar 
svinekjøttpølse fra regionen Calabria i Sør-
Italia. Det ligner sobrassada fra Balearene 
i Spania, og er løst basert på den franske 
andouille. Den ble introdusert til Italia på 
1200-tallet av Angevins.

Spinach
Bufar cheese from Valdres-
meieriet
Garlic
Shallots

Contains: wheat, milk, eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Time Difficulty

Ingredients



1 - Get: cutting board, plastic cutting board 
for the sausage, knife, mixing bowl, a small 
and a large saucepan, colander, grater, 
frying pan.

Set pasta water for boiling. Remember to 
salt the water. Coarsely chop spinach, finely 
chop shallots and garlic. Dice nduja. Grate 
the cheese on the finest on a grater.

3 - Put the spaghetti in the boiling water. 
Cook for 5 minutes.

2 - Have egg yolk in a bowl, use the white 
for something else (small and large family 
box separates 2 eggs). Put yogurt, grated 
cheese and plenty freshly ground black 
pepper in the bowl with eggs. Stir well.

4 - Fry the spinach in a steaming 
hot frying pan with 1 tablespoon 
of frying oil for approx. 1 minute 
until it collapses. Then place the 
spinach on a plate.

8 - Turn the fried spinach into the pasta. 
Season with salt.

10 - Put pasta on a plate.9 - For serving, you need pasta and the fried 
nduja.

6 - Take 1 dl of the pasta water 
into a bowl (Small family box 
takes 1.5 dl of water and large 
family box takes 2 dl). Strain the 
pasta and keep it straight back 
in the pan.

5 - Put 1 tablespoon of frying 
oil in a small saucepan. Fry the 
Nduja bacon sausage on high 
heat while stirring until crispy.

7 - Put the yoghurt-egg mixture 
and the pasta water over the hot 
pasta in the pan. Put the pan 
back on low heat. Stir vigorously 
with a spatula for 1 - 2 minutes 
until well mixed and thickened.

Pasta  *  Røros yoghurt and Nduja from Felloni spekehus

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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We offer these boxes: 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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Red curry
Chicken breast, Kokkeløren’s curry paste and lemongrass
Tore: “Red, yellow, green curry - we love them all!”

Liveche chicken breast
Kokkeløren’s red curry paste
Bell pepper
Onion
Squash
Lime leaves

Jasmine rice
Coconut milk
Lemongrass
Cashews

Tips and tricks 
If you want a milder and more child-
friendly variant, you can reduce the amount  
of curry paste.

Visste du at...
Det er kun de nederste 10 - 20 centimeterene 
av sitrongresset som selges. Sitrongress 
kommer opprinnelig fra India og Sri Lanka 
og hører til gressfamilien. Det er innholdet 
av citralolje til bruk i parfymeindustrien 
og medisin som gjør denne planten 
attraktiv å dyrke. Men den kan også, som 
i denne retten, brukes som krydder for å gi  
en frisk sitronsmak.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Het, spicy, frisk, syrlig og varmende 
er adjektiver som beskriver denne  
Thai-klassikeren godt. Til dette trenger du 
noe kaldt og leskende i glasset. Skal du 
ha vin til anbefaler jeg å velge noe med 
rik fruktighet og gjerne litt sødme som 
kan dempe og lindre det hete fra chili og 
curry. Chilensk hvitvin på Gewurztraminer-
druen har dette. På kjøpet får du også 
en spennende, spicy karakter som kan  
leke med krydderet i maten.

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

Time Difficulty

Ingredients



1 - Get: a plastic cutting board for the 
chicken, knife, a medium-sized saucepan, 
bowl and frying pan.

Rinse the rice and put in a saucepan. Add 
double the amount of water and a pinch of 
salt. Boil the rice on high heat without a lid. 
Turn down the heat and put on the lid. Let 
the rice simmer for 20 - 25 minutes until the 
water is absorbed.

5 - See tips and tricks. In the same pan as 
you fried the chicken, fry the vegetables with 
a little frying oil. After a few minutes, add 
curry paste, lemongrass and lime leaves. 
Continue to cook for approx. 1 minute. The 
curry paste burns easily - so be careful!

8 - First put the rice on the plate, add the 
curry. Sprinkle the cashews over.

2 - Divide peppers, onions and squash in 
half and cut into strips. Beat the lemongrass 
and divide in two.

6 - Add the coconut milk and bring to a 
boil. Let it cook for 4 - 5 minutes. Turn in 
the chicken pieces. Continue cooking for 
approx. 1 minute until the chicken is cooked 
through. Season with salt.

4 - Sear the chicken for a few minutes in a 
very hot pan with frying oil. Put the chicken 
on a plate when it is done.

7 - For serving, you need curry, rice  
and cashews.

Red curry * Chicken breast, Kokkeløren’s curry paste and lemongrass

3 - Cut the chicken into smaller pieces.
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We offer these boxes: 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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