Spicy laksekaker

Koriandermajones og bakte grønnsaker
Tore: “Bli med på smaksreisen til Thailand”
Ingredienser
Laks
Kokkelørens koriandermajones
med Rørosyoghurt
Kokkelørens
curry-paste
Rødløk

Tilberedningstid

Squash
Cashewnøtter
Ris

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

Har du barn eller ikke er så glad i sterke
smaker trenger man ikke bruke alt av currypaste. Bruker man ikke alt kan man servere
resten ved siden av.

I Europa spiller frøene den største rolle når
man snakker om koriander, mens i asiatisk
kokekunst fremfor alt benytter bladene. I
Mexico brukes koriander, cilantro, hyppig, og
der benyttes bladene. Koriander inngår blant
annet i krydderblandingen garam masala.

Sommelieren Sara anbefaler
Prøv noe nytt i dag! Argentinsk hvitvin på
torrontés-druen gir deg duft av blomster,
smak av moden melon og tropisk frukt.
I tillegg har vinene den friskheten som
trengs for å matche fet laks og majones. En
annerledes og raffinert kombinasjon!

Spicy laksekaker * Koriandermajones og bakte grønnsaker
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/

1

- Finn frem kjele, skjærebrett, skjærebrett
til fisken, kniv, stekebrett, blandebolle og
stekepanne.

2 - Skrell og kutt løk i båter. Del squash i to

3 - Legg løk og squash på et stekebrett. Legg

på langs. Lag små riller i squashen, men ikke
kutt gjennom skallet.

squashen med skinnsiden ned. Dryss over litt
stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. Sett
i ovnen i ca. 20 minutter.

5

- Se tips og triks. Bland inn currypasten
og smak til med salt. Bland alt godt sammen.

6 - Form fiskekakene til små ovale kaker ved

8

9

Forvarm
ovnen
til
225oC
med
varmluftsfunksjon. 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 ca. 20 minutter til
vannet er absorbert.

4 - Mens grønsakene er i ovnen, hakk laksen
i en kjøkkenmaskin eller for hånd. Bruker du
maskin må du passe på – bitene skal ikke bli
for most. Kutter du for hånd så kutt laksen
først i tynne skiver, så i strimler, og deretter
hakker du alt du kan.

7

- Når grønnsakene har blitt møre og fått
en fin farge er de klare.

- Til servering trenger du ovnsbakte
grønnsaker, laksekaker, koriandermajones,
ris og cashewnøtter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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å bruke en skje, vend skjeen i litt stekeolje så
vil ikke farsen klistre seg fast til skjeen. Stek i
en varm stekepanne med litt stekeolje i ca. 3
minutter på hver side til de er gjennomstekte.

- Legg squash på en tallerken og legg
rødløken rundt squashen. På den andre delen
av tallerkenen legger du fiskekakene. Strø
over cashewnøtter. Server koriandermajones
og ris ved siden av.

Kylling saltimboca

Tronfjell spekeskinke og morkelsaus
Tore: “Klassiske italienske smaker med de beste norske råvarene”
Ingredienser
Liveche kyllinglårfilet
Tronfjell spekeskinke
Kokkelørens
morkelsaus
Salvie
Rødbeter
Gulrot

Tilberedningstid

Spisskål
Smør
Løk

* Cocktailpinner til kyllinglårene medfølger

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Selleri og melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

Ikke denne gangen :)

Morkler er små og store hattsopper
som tilhører rekken sekksporesopper.
De
spiselige
og
gode
morklene
vokser om våren.

Sommelieren Sara anbefaler

Ekte morkler, arter i slekten Morchella,
vokser oftest i fet hagejord eller i rik
løvskog og kjennetegnes av sin blekbrune/
beige hatt med et nettverk av langs- og
tverrgående opphøyde lister. Disse kan
spises uten forbehandling.

En fatlagret, fet hvitvin på chardonnaydruen vil smake nydelig til dette. Velg en
fra solrike California, der oppnår druene
skikkelig modning og den nesten sødmefulle
fruktigheten matcher søtlig rotfruktpuré
i tillegg til å være en fin motvekt til
den salte skinken.

Kylling saltimboca * Tronfjell spekeskinke og morkelsaus
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/

1

- Finn frem skjærebrett,en tallerken,
kniv, stekebrett, stekepanne, ildfastform,
to små kjeler.

2

- Ha de oppkuttede grønnsakene i en
ildfast form. Ha på 1 dl vann og bak i
ovnen i ca. 30 minutter til grønnsakene
er helt møre.

Forvarm
ovnen
til
200C
med
varmluftfunksjon. Kutt gulrot, rødbet og
løk i små biter.

4

- Del spisskål i fire på langs
gjennom stilken. Ha kålen på et
stekebrett. Gni kålen inn med
stekeolje på alle sider. Krydre
med salt og nykvernet sort
pepper. Bak i ovnen sammen
med resten av grønnsakene
i 8 - 10 minutter.

5

- Varm en stekepanne til den
er medium pluss varm. Ha i 2
ss stekeolje. Stek kyllingen på
skinnsiden i ca. 10 minutter.
Gi den et lett press med en
stekespade for at den skal
bli jevnt stekt.

8 - Ha alle de bakte grønnsakene (unntatt
kålen) i en foodprosessor. Kjør det til en
glatt pure sammen med smøret. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper. Kok opp
morkelsausen under omrøring.

6

3

- Legg kyllingkjøttet med skinnsiden ned
på en tallerken. Krydre kyllingen med litt
salt og pepper på siden som vender opp.
Legg salvieblader jevnt utover kyllingen.
Legg skinkeskiven over salviebladene.
Fest skinken fast med cocktailpinnene som
følger med: 3 pr. kyllinglår.

- Ta stekepannen av varmen
og snu kyllingen. La den ligge
i pannen i 2 minutter til den
er gjennomstekt og krydre
med litt salt og nykvernet
sort pepper på skinnsiden.

9

- Til servering trenger du kylling,
rotfruktpuré, morkelsaus og spisskål.
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7

- Legg kyllingen på en
tallerken til hviling. Ikke vask
stekepannen. Ha kålen i den
samme stekepannen. Vend kålen
godt inn i stekesjyen som er i
pannen fra før, samt saften fra
kyllingen som ligger til hviling.

10 - Legg puré på tallerken. Legg kylling
ved siden. Ha kålen ved siden og hell
saus over kyllingen.

Soppfrittata

Portobellosopp, Honning fra Bybi og Camembert fra Gangstad ysteri
Tore: “Portobellosoppen og camembert-osten er en kjempekombo!”
Ingredienser
Egg fra
Galåvolden gård
Portobellosopp
Fløtemelk
fra Røros
Sopp- og
soyasennep
Purreløk
Tilberedningstid

Kokkelørens
honningvinaigrette
Camembert fra
Gangstad ysteri
Salatblanding
Sellerirot

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

Har du rester til overs? Denne retten passer
ypperlig som lunsj dagen etter.

Gangstad ysteri er Norges første autoriserte
gårdsysteri. Gangstad ligger vakkert plassert
på Inderøy, Innherred i Trøndelag.

Sommelieren Sara anbefaler
Til dette kommer et lyst, leskende og syrlig
Saison-øl virkelig til sin rett! Belgia, men
også Norge, lager veldig mye bra Saison.

Soppfrittata * Portobellosopp, Honning fra Bybi og Camembert fra Gangstad ysteri
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/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, blandebolle,

- Skrell og kutt sellerirot i terninger, kutt
portobellosopp i terninger, skyll og kutt
purreløk i tynne strimler og kutt osten i skiver.

3 - NB. Har du stor familiekasse må du bruke

- Tilsett purreløken og stek videre under
omrøring i ca. 2 minutter. Krydre med salt og
nykvernet sort pepper, men vær litt forsiktig
med saltmengden da sopp- og soyasennepen
er salt fra før.

5

6 - Sett pannen i ovnen i 8 - 12 minutter til

7

8

stekepanne og salatbolle.

2

Forvarm ovnen til 180oC med varmluftsfunksjon. Ha egg, sopp- og soyasennep og
fløtemelk i en bolle. Visp dette godt sammen.

4

- Når frittataen er ferdig, vend inn
honningvinaigretten i salaten.

- Ha på eggblandingen og stek dette
i 2 minutter.

2 stekepanner. Varm en stor stekepanne til
medium pluss varme. Ha i 2 ss stekeolje. Stek
selleri i 3 minutter, tilsett sopp og stek videre
i 3 minutter.

eggemassen har stivnet. Legg på skiver av
ost når den kommer ut av ovnen.
Obs! Håndtaket blir fryktelig varmt, surr
et kjøkkenhåndkle rundt håndtaket når
du tar pannen ut av ovnen og la det være
på hele tiden.

- Til servering trenger du soppfrittata
og salat.
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9 - Strø salaten over frittataen, sett pannen
på bordet og la alle forsyne seg fra pannen.

Spicy salmon cakes

Coriander mayonnaise and baked vegetables
Tore: “Hop on the tasting trip to Thailand”
Ingredients
Salmon
Kokkeløren’s coriander mayonnaise
with Røros yoghurt
Kokkeløren’s
curry-paste

Time

Red onion
Squash
Cashews
Rice

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

If you have children or are not so fond of
strong flavors, you do not need to use all of
the curry paste. If you do not use everything,
you can serve the rest on the side.

I Europa spiller frøene den største rolle når
man snakker om koriander, mens i asiatisk
kokekunst fremfor alt benytter bladene. I
Mexico brukes koriander, cilantro, hyppig, og
der benyttes bladene. Koriander inngår blant
annet i krydderblandingen garam masala.

Sommelieren Sara anbefaler
Prøv noe nytt i dag! Argentinsk hvitvin på
torrontés-druen gir deg duft av blomster,
smak av moden melon og tropisk frukt.
I tillegg har vinene den friskheten som
trengs for å matche fet laks og majones. En
annerledes og raffinert kombinasjon!

Spicy salmon cakes * Coriander mayonnaise and baked vegetables
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/

1

2

- Peel and cut onions into wedges.
Divide squash in half lengthwise. Make
small grooves in the squash, but do not cut
through the skin.

3

- While the vegetables are in the oven,
chop the salmon in a food processor or by
hand. If you use a machine, take care: the
pieces should not be too fine or mushy. If
you cut by hand, cut the salmon first into
thin slices, then into strips, and then chop as
fine as you can.

5 - See tips and tricks. Mix in the curry paste

6

7

8

- Get: a saucepan, cutting board, cutting
board for the fish, knife, baking tray, mixing
bowl and frying pan.
Preheat the oven to 225C with hot air
function. 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 approx. 20 more minutes
until the water is absorbed.

4

- When the vegetables are tender and
have nice color, they are ready.

and season with salt. Mix everything well.

- For serving, you need oven-baked
vegetables,
salmon
cakes,
coriander
mayonnaise, rice and cashews.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Place onion and squash on a baking
tray. Lay the squash skin side down. Sprinkle
with a little frying oil, salt and freshly
ground black pepper. Place in the oven for
approx. 20 minutes.

- Shape the fish paste into small oval
patties using a spoon, turn the spoon in a
little cooking oil to avoid the patty sticking to
the spoon. Fry in a hot frying pan with a little
frying oil for approx. 3 minutes on each side
until cooked through.

9

- Place the squash on a plate and place
the red onion around the squash. On the
other part of the plate, place the fish cakes.
Sprinkle with cashews. Serve coriander
mayonnaise and rice next to it.

Chicken saltimboca

Tronfjell bacon and morkel sauce
Tore: “Classic Italian flavors with the best Norwegian ingredients”
Ingredients
Liveche chicken thigh
fillet
Tronfjell cured ham
Kokkeløren’s
Morkel sauce
Sage
Beets

Time

Carrot
Cabbage
Butter
Onion

* Cocktail sticks for the chicken thighs included

Difficulty

Contains: Celery and milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

Not this time :)

Morkler er små og store hattsopper
som tilhører rekken sekksporesopper.
De
spiselige
og
gode
morklene
vokser om våren.

Sommelieren Sara anbefaler

Ekte morkler, arter i slekten Morchella,
vokser oftest i fet hagejord eller i rik
løvskog og kjennetegnes av sin blekbrune/
beige hatt med et nettverk av langs- og
tverrgående opphøyde lister. Disse kan
spises uten forbehandling.

En fatlagret, fet hvitvin på chardonnaydruen vil smake nydelig til dette. Velg en
fra solrike California, der oppnår druene
skikkelig modning og den nesten sødmefulle
fruktigheten matcher søtlig rotfruktpuré
i tillegg til å være en fin motvekt til
den salte skinken.

Chicken saltimboca * Tronfjell bacon and morkel sauce
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/

1

- Get: a cutting board, a plate, knife,
baking tray, frying pan, ovenproof dish,
two small saucepans.

2

- Put the chopped vegetables in an
ovenproof dish. Add 1 dl water, and bake
in the oven for approx. 30 minutes until the
vegetables are tender.

Preheat the oven to 200C with hot air
function. Cut carrot, beetroot and onions
in small pieces.

4

- Divide the cabbage
lengthwise into four through
the stem. Put the cabbage on a
baking tray. Rub the cabbage
with frying oil on all sides. Season
with salt and freshly ground
black pepper. Bake in the oven
with the rest of the vegetables
for 8 – 10 minutes.

8

5

- Heat a frying pan until
medium-plus hot. Add 2 tbsp
frying oil. Fry the chicken on
the skin side for approx. 10
minutes. Give it some light
pressure with a spatula so that it
is evenly cooked.

- Put all the baked vegetables (except
the cabbage) in a food processor. Run it
to a smooth puree along with the butter.
Season with salt and freshly ground black
pepper. Bring the morkel sauce to a
boil while stirring.

3

- Place the chicken with the skin side
down on a plate. Season the chicken with a
little salt and pepper on the side facing up.
Lay sage leaves evenly over the chicken.
Place the slice of ham over the sage leaves.
Attach the ham with the cocktail sticks
provided: 3 pr. chicken thigh.

6 - Remove the pan from the heat
and flip the chicken over. Leave it
in the pan for 2 minutes until it is
cooked through and season with
a little salt and freshly ground
black pepper on the skin side.

9

- For serving, you need chicken, root
vegetable puree, morkel sauce and a bowl.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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10

7

- Place the chicken on a plate
to rest. Do not wash the frying
pan. Put the cabbage in the same
frying pan. Turn the cabbage
in the fond in the pan from
before, as well as the juice from
the resting chicken.

- Put puree on the plate. Put chicken
next to it. Put the cabbage next to it and
pour the sauce over the chicken.

Mushroom frittata

Portobello mushrooms, Honey from Bybi and Camembert from Gangstad Ysteri
Tore: “The portobello mushroom and camembert cheese are
a great combo!”
Ingredients
Eggs from
Galåvolden Farm
Portobello mushrooms
Cream milk
from Røros
Mushrooms and
soy mustard
Leeks
Time

Kokkeløren’s
honey vinaigrette
Camembert from
Gangstad Ysteri
Salad mix
Celery root

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

Leftovers? This dish is perfect for lunch
the next day.

Gangstad ysteri er Norges første autoriserte
gårdsysteri. Gangstad ligger vakkert plassert
på Inderøy, Innherred i Trøndelag.

Sommelieren Sara anbefaler
Til dette kommer et lyst, leskende og syrlig
Saison-øl virkelig til sin rett! Belgia, men
også Norge, lager veldig mye bra Saison.

Mushroom frittata * Portobello mushrooms, Honey from Bybi and
Camembert from Gangstad Ysteri
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/

1 - Get: a cutting board, knife, mixing bowl,

2 - Peel and dice celery root, dice portobello

frying pan and salad bowl.

mushrooms, rinse and cut leeks into thin
strips and cut the cheese into slices.

Preheat the oven to 180C with hot air
function. Put eggs, mushroom and soy
mustard, and cream milk in a bowl.
Whisk well.

4

- Add the leeks and continue to cook
while stirring for approx. 2 minutes. Season
with salt and freshly ground black pepper,
but be a little careful with the amount of
salt as the mushroom and soy mustard is
salty from before.

5

7 - When the frittata is done, turn the honey

8

vinaigrette into the salad.

- Add the egg mixture and fry this
for 2 minutes.

3

- NB. If you have a large family box,
you must use 2 frying pans. Heat a large
frying pan to medium-plus heat. Add 2
tbsp frying oil. Fry the celery for 3 minutes,
add the mushrooms and continue to cook
for 3 minutes.

6 - Put the pan in the oven for 8 - 12 minutes
until the egg mass has solidified. Add slices
of cheese as it comes out of the oven.
Note! The handle gets very hot, wrap a
kitchen towel around the handle when you
take the pan out of the oven and leave it on
at all times.

- For serving, you need mushroom
frittata and salad.
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9 - Sprinkle the salad over the frittata, place
the pan on the table and let everyone help
themselves from the pan.

