
Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Nypoteter
Varmrøkt ørret fra Skakke og urtemajones med Nyr

Tore: “Årets første poteter er verdt en egen rett!”

Norske nypoteter
   fra Reddal
Varmrøkt ørret 
   fra Skakke
Egg
   fra Flemming egg i Vestfold
Kokkelørens 
   Urtemajones med Nyr 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Hvis du ikke liker bløtkokt egg, kok egget 
3 minutter lenger. Kutt så egget opp i 
terninger og strø over retten.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Finnes det noe mer sommerlig enn dette? 
Et leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, 
gjerne en Saison, setter den perfekte 
prikken over i´en her. 

Visste du at...
Hvis du skal velge EN grønnsak som du 
skal begynne å spise mer av, så er det 
i følge amerikanske CDC (Center for 
Disease Control and Prevention) lurt å 
velge brønnkarse. De har nemlig rangert 
brønnkarse til å være den sunneste 
av alle grønnsaker! Brønnkarse er en 
hardfør, akvatisk, flerårig urteplante i 
korsblomstfamilien. Små, blanke, runde 
blad fra kjøttfulle stilker som kryper gjennom 
vannet før de løfter seg til en høyde  
av 20 cm fra roten under vann.

Rugbrød-crisp
Sprø kapers
Reddik
Karse

Inneholder: fisk, egg, rug, hvete, bygg, sennep, melk, sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser



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

Ha potetene i en kjele. Fyll med kaldt vann, 
ha i en klype salt og sett til kok. De skal 
koke i ca 15 - 20 minutter. De skal være 
gjennomkokte, men fortsatt litt faste.

4 - Press ut all væske fra kapersene, legg 
dem på et tørkepapir slik at de er tørre 
før du begynner å steke dem.  Varm opp 
en stekepanne til medium pluss varme, ha 
på 3 ss stekeolje. Stek kapersene under 
omrøring i 3 - 4  minutter til de blir sprø.  
Ha over på tørkepapir etter steking.

2 - Mens potetene koker, ha egg i en 
kjele (stor og liten familiekasse skal koke 
4 egg). Ha på vann. Sett dem til kok. De 
skal koke i 6 minutter fra vannet begynner 
å koke. La de avkjøles i kaldt vann fra  
springen i noen minutter.

3 - Mens egget koker, kutt reddik tynt.  
Del opp ørreten i flak.

7 - Til servering trenger du poteter, brønnkarsemajones, 
fritert kapers, karse, reddik, egg, rugbrød-crisp og ørret.

8 - Smør brønnkarsemajones utover tallerken i en jevn 
sirkel. Fordel potet jevnt utover oppå majonesen. Fordel 
reddik, ørret, kapers og rugbrød-crisps jevnt utover. Klipp 
karsen og dryss den på. Legg egget i midten. Krydre egget 
med salt og nykvernet sort pepper.

5 - Hell av vannet fra potetene. La dem 
avkjøles i ca. 5 minutter. Knus dem så lett 
med en gaffel. De skal kun sprekke litt,  
ikke bli most.

6 - Skrell egg.

Nypoteter  *  Varmrøkt ørret fra Skakke og urtemajones med Nyr 

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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Quesadilla
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Rørosost

Tore: “Rørososten er utrolig smaksrik og perfekt å smelte i en quesadilla!”

Kjøttdeig 
   fra Strøm-Larsen 
Tortillalefser 
   fra Como Mexico
Rørosost 
   fra Galåvolden gård
Kokkelørens tacopaste
Syltede jalapenos

Koriander
Bønner
Vårløk
Tomat 
Lime

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Det kan være litt vrient å snu quesadillaen. 
Et triks er å legge en tallerken over, snu 
stekepannen opp ned, og deretter skli 
quesadillaen som nå ligger på tallerkenen 
tilbake i panna. Vær obs så du ikke brenner 
deg på oljen.

Har du liten eller stor familiekasse kan de 
stekte qusadillaene holdes varme i ovnen 
på 90 grader varmluftfunksjon.

Visste du at...
Tortillalefsene vi bruker er produsert i 
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico, 
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 
hadde hun med seg kjevle og bestemors 
tortillaoppskrift i bagasjen. Hun startet raskt 
å lage sin egen tortilla da det ikke var mulig 
å finne et ferskt alternativ i Norge. 

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
Et skikkelig comfy måltid som bør bli 
akkompagnert av noe minst like comfy i 
glasset! 

Selv kommer jeg kjøpe hjem en American 
Pale Ale. Dette er en smaksrik ølstil med 
både litt bitterhet og sødme, hvilket er 
fint til de spicy og syrlige smakene fra 
quesadillaen. Ellers er Amber Ale ofte et 
veldig friskt øl, noe som bidrar til å rense 
og åpne opp ganen. 

¡Salud!

Ingredienser



1 - Finn frem et skjærebrett, en kniv, en 
stekepanne, to boller og sil.

Del limen i to og kutt halvparten i båter. 
Strimle vårløk, kutt tomatene i mindre 
biter, hakk korinader og finhakk jalapenos.  
Sil bønnene. 

5 - Ha kjøttdeigen over i en skål. 
Vask stekepannen.

9 - Til servering trenger du quesadilla, 
Pico de Gallo og limebåter. 

10 - Kutt quesadilla i stykker. Legg 
Pico de Gallo i midten og legg en  
limebåt på toppen.

2 - Ha tomat, koriander, jalapenos og 
halvparten av vårløken i en bolle. Klem 
saften av en halv lime over og bland  
dette godt sammen (stor familie skal  
bruke en hel lime). Smak til med salt. Dette 
kalles Pico de Gallo. 

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i kjøttdeig og stek til den er  
brunet og gjennomstekt.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en medium 
varm stekepanne. Legg en lefse 
i pannen. Ha på et lag med ost, 
deretter et lag med kjøttdeig 
og avslutt med et nytt lag  
med ost på toppen.

7 - Legg en lefse på toppen og 
stek på medium pluss varme i ca. 
2 - 3 minutter til den nederste 
lefsen har fått en gyllen farge.

4 - Tilsett silte bønner og resten 
av vårløken og stek videre under 
omrøring i 2 minutter. Ha på 
tacopasten og rør godt sammen.

8 - Se tips og triks. Snu quesadillaen og 
stek videre i 2 - 3 minutter. Gjenta deretter 
steg 6 - 8 til alle quesadillane er stekt. Har 
du flere stekepanner kan det være lurt og 
steke flere av gangen. 

Quesadilla  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Rørosost

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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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/



Pannestekt torsk 
Byggryn fra Duga og fenalår fra Hognamat 
Tore: “Fenalåret gir en deilig og salt kontrast til den milde torsken”

Torsk
Byggryn 
   fra Duga
Fenalår 
   fra Hognamat
Kyllingkraft 
   fra Gårdsand
Sjalottløk
Sukkererter

Rørossmør
Gulrot
Sitron

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Hvis du ønsker mer smak av fenalår, 
så kan du kutte den i terninger og røre  
den inn i byggottoen. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Denne retten er jo rene skattekammeret med 
norske kronjuveler – fenalår og bygg-gryn. 
Så hvorfor ikke prøve norsk til torsk? Vi lager 
så mye spennende for tiden, både med og 
uten alkohol. Balholm lager den nydeligste 
eple- og rabarbrasider (uten alkohol), mens 
Åkre Gårds «edle» sider er i særklasse, for 
dem som ønsker noe med alkohol. Den røde 
tråden er friskhet, syrlig fruktighet og bobler. 
Dette blir et festmåltid!

Visste du at...
Duga er et smakfullt byggkorn som er 
dyrket av engasjerte bønder på gårder i 
Østfold. Det unike byggkornet har en mild 
og rund smak, og et naturlig høyt innhold av 
kostfiberet betaglukan. Bygg har vært dyrket 
i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste 
kulturplante. Helt frem til midt på 1800-tallet 
var byggkorn vår viktigste matkilde.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Ingredienser



1 - Finn frem: 1 kjele, skjærebrett, kniv, 
stekepanne og slikkepott. 

Forvarm ovnen til 180 grader på 
varmluftunksjon. Finkutt sjalottløk, kutt kulrot 
og sukkerert i biter og del sitron i båter.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en kjele og stek 
løken i et par minutter til den blir blank. 
Ha på byggkorn, kyllingkraft (stor 
familiekasse tilsetter 2 bokser kyllingkraft) 
og 2 dl. vann ( liten familiekasse tilsetter 
3 dl. og stor familiekasse tilsetter  
4 dl. vann). La byggkornene koke på  
medium varme i 10 minutter.

2 - Legg fenalåret på et brett med bakepapir, 
stek i ovnen i ca. 10 minutter til det er sprøtt.

7 - Til servering trenger du torsk, byggotto, 
sitronbåter og fenalår.

8 - Legg byggottoen i en dyp skål, legg 
torsken i midten, fordel fenalår jevnt utover 
på byggottoen. Ha sitronbåter på siden. 

4 - Tilsett gulrot og kok videre i 10 minutter. 
Rør med jevne mellomrom.

5 - Når det er ca. 5 minutter igjen av 
koketiden, ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek torsken ca. 4 minutter på 
hver side, krydre med salt og nykvernet sort 
pepper på begge sider.

6 - Når byggottoen har kokt i 20 minutter, 
ha i smør, sukkererter og saften av en kvart 
sitron (liten- og stor familiekasse presser 
en halv sitron), og rør dette godt sammen. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.  
Kok byggottoen på høy varme i ett minutt 
mens du rører med en slikkepott.

Pannestekt torsk  *  Byggryn fra Duga og fenalår fra Hognamat

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

Spring potatoes
Smoked trout from Skakke and watercress mayonnaise with Nyr

Tore: “The year’s first potatoes are worth a separate dish!”

Norwegian spring potatoes
    from Reddal
Smoked trout
    from Skakke
Egg
    from Flemming egg in Vestfold
Kokkeløren’s
    watercress mayonnaise with Nyr

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you do not like soft-boiled eggs, cook the 
egg 3 minutes longer. Then dice the egg 
and sprinkle over the dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Finnes det noe mer sommerlig enn dette? 
Et leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, 
gjerne en Saison, setter den perfekte 
prikken over i´en her. 

Visste du at...
Hvis du skal velge EN grønnsak som du 
skal begynne å spise mer av, så er det 
i følge amerikanske CDC (Center for 
Disease Control and Prevention) lurt å 
velge brønnkarse. De har nemlig rangert 
brønnkarse til å være den sunneste 
av alle grønnsaker! Brønnkarse er en 
hardfør, akvatisk, flerårig urteplante i 
korsblomstfamilien. Små, blanke, runde 
blad fra kjøttfulle stilker som kryper gjennom 
vannet før de løfter seg til en høyde  
av 20 cm fra roten under vann.

Rye bread crisp
Capers
Radish
Cress

Contains: fish, eggs, rye, wheat, barley, mustard, milk, sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients



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

Put the potatoes in a saucepan. Fill with cold 
water, put in a pinch of salt and bring to 
a boil. They should cook for about 15 - 20 
minutes. They should be cooked through, but 
still a little firm.

4 - Squeeze all of the liquid from the capers, 
place them on a paper towel so that they 
are dry before you start frying them. Heat 
a frying pan to medium-plus heat, add 3 
tablespoons of frying oil. Fry the capers 
while stirring for 3 - 4 minutes until crispy. 
Transfer to paper towels after frying.

2 - While the potatoes are cooking, have the 
eggs in a saucepan (large and small family 
box should boil 4 eggs). Add water. Bring to 
a boil. They should boil for 6 minutes from 
the time the water starts to boil. Let them 
cool in cold tap water for a few minutes.

3 - While the egg is cooking, thinly cut the 
radish. Flake the trout.

7 - For serving, you need potatoes, watercress mayonnaise, 
fried capers, cress, radish, eggs, rye bread crisp and trout.

8 - Spread watercress mayonnaise on the plate in an 
even circle. Place the potato evenly over the mayonnaise. 
Distribute the radish, trout, capers and rye bread crisps 
evenly. Cut the watercress and sprinkle over. Place 
the egg in the middle. Season the egg with salt and  
freshly ground black pepper.

5 - Strain the water from the potatoes. Let 
them cool for approx. 5 minutes. Crush them 
so lightly with a fork. They should only crack 
a little, not be mashed.

6 - Peel eggs.

Spring potatoes  *  Smoked trout from Skakke and watercress mayonnaise with Nyr

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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Quesadilla
Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Røros cheese

Tore: “The Røros cheese is incredibly tasty and perfect for melting in a quesadilla!”

Minced meat
   from Strøm-Larsen
Tortillas
   from Como Mexico
Røros cheese
   from Galåvolden Gård
Kokkeløren’s taco paste
Pickled jalapenos

Coriander
Beans
Spring onions
Tomato
Lime

Time Difficulty

Tips and tricks 
It can be a little tricky to turn the quesadilla. 
A trick is to place a plate over it, turn the 
frying pan upside down, and then slide 
the quesadilla that is now on the plate 
back into the pan. Be careful not to burn  
yourself on the oil.

If you have a small or large family box, the 
fried quesadillas can be kept warm in the 
oven at 90 degrees hot air function.

Visste du at...
Tortillalefsene vi bruker er produsert i 
Norge. Da grunnlegger av Como Mexico, 
Lety Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 
hadde hun med seg kjevle og bestemors 
tortillaoppskrift i bagasjen. Hun startet raskt 
å lage sin egen tortilla da det ikke var mulig 
å finne et ferskt alternativ i Norge. 

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
Et skikkelig comfy måltid som bør bli 
akkompagnert av noe minst like comfy i 
glasset! 

Selv kommer jeg kjøpe hjem en American 
Pale Ale. Dette er en smaksrik ølstil med 
både litt bitterhet og sødme, hvilket er 
fint til de spicy og syrlige smakene fra 
quesadillaen. Ellers er Amber Ale ofte et 
veldig friskt øl, noe som bidrar til å rense 
og åpne opp ganen. 

¡Salud!

Ingredients



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

Divide the lime in half and cut half in 
wedges. Shred spring onions, cut the 
tomatoes into small pieces, chop the 
coriander and finely chop the jalapenos. 
Strain the beans.

5 - Transfer the minced meat to a 
bowl. Wash the frying pan.

9 - For serving you need quesadilla, Pico 
de Gallo and limes.

10 - Cut the quesadilla into wedges. Place 
Pico de Gallo in the middle and place a 
lime boat on top.

2 - Put tomato, coriander, jalapenos and 
half of the spring onion in a bowl. Squeeze 
half a lime over and mix well (large family 
should use a whole lime). Season with salt. 
This is called Pico de Gallo.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot 
frying pan. Add the minced meat and cook 
until browned and cooked through.

6 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a medium hot frying pan. Place 
a tortilla in the pan. Put on a layer 
of cheese, then a layer of minced 
meat and finish with a new layer 
of cheese on top.

7 - Place a tortilla on top and fry 
on medium-plus heat for approx. 
2 - 3 minutes until the lower tortilla 
has a golden color.

4 - Add the pickled beans and 
the rest of the spring onion and 
continue to cook while stirring, 
for 2 minutes. Add the taco paste 
and stir well.

8 - See tips and tricks. Turn the 
quesadilla over and cook for another 
2 - 3 minutes. Repeat steps 6 - 8 until all 
the quesadillas are cooked. If you have 
several frying pans, you may want to fry  
several at a time.

Quesadilla  * Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Røros cheese

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/



Pan-fried cod
Barley groats from Duga and fenalår from Hognamat
Tore: “The fenalår provides a delicious and salty contrast to the mild cod”

Cod
Barley groats
   from Duga
Fenalår
   from Hognamat
Chicken stock
   from Gårdsand
Shallots
Snow peas

Røros butter
Carrot
Lemon

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you want more flavor of fennel, then you 
can cut it into cubes and stir it into the barley.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Denne retten er jo rene skattekammeret med 
norske kronjuveler – fenalår og bygg-gryn. 
Så hvorfor ikke prøve norsk til torsk? Vi lager 
så mye spennende for tiden, både med og 
uten alkohol. Balholm lager den nydeligste 
eple- og rabarbrasider (uten alkohol), mens 
Åkre Gårds «edle» sider er i særklasse, for 
dem som ønsker noe med alkohol. Den røde 
tråden er friskhet, syrlig fruktighet og bobler. 
Dette blir et festmåltid!

Visste du at...
Duga er et smakfullt byggkorn som er 
dyrket av engasjerte bønder på gårder i 
Østfold. Det unike byggkornet har en mild 
og rund smak, og et naturlig høyt innhold av 
kostfiberet betaglukan. Bygg har vært dyrket 
i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste 
kulturplante. Helt frem til midt på 1800-tallet 
var byggkorn vår viktigste matkilde.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Ingredients



1 - Get: Saucepan, cutting board, knife, 
frying pan and spatula.

Preheat the oven to 180 degrees on hot 
air function. Finely chop shallots, cut 
carrot and snow peas into pieces and  
divide lemon into wedges.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
saucepan and fry the onion for a few 
minutes until shiny. Add barley groats, 
chicken stock (large family box adds 2 cans 
of chicken stock) and 2 dl. water (small 
family box adds 3 dl. and large family box 
adds 4 dl. water). Let the barley cook on  
medium heat for 10 minutes.

2 - Place the fenalår on a tray with 
baking paper, bake in the oven for  
approx. 10 minutes until crispy.

7 - For serving, you need cod, byggotto, 
lemon boats and fenalår.

8 - Place the byggotto in a deep bowl, place 
the cod in the middle, spread the fenalår 
evenly over the barley. Place lemon wedges 
on the side.

4 - Add carrot and cook for another 10 
minutes. Stir periodically.

5 - When there is approx. 5 minutes left of 
cooking time, have 2 tablespoons frying oil 
in a hot frying pan. Fry the cod approx. 4 
minutes on each side, season with salt and 
freshly ground black pepper on both sides.

6 - When the barley has cooked for 20 
minutes, add butter, snow peas and the juice 
of a quarter of a lemon (small and large 
family crates squeezes half a lemon), and 
stir well. Season with salt and freshly ground 
black pepper. Boil the byggotto on high heat 
for one minute while stirring with a spatula.

Pan-fried cod  *  Barley groats from Duga and fenalår from Hognamat

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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