
Klassisk kremet fiskesuppe 
Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
Tore: “En kremet, klassisk fiskesuppe med de beste norske råvarer!”

Fiskekraft fra Salsus
Kokkelørens 
   hvitvinsreduksjon
Torskefilet
Sellerirot
Dill
Rørosfløte
 Maizenna

Vårløk - Obs. det er vårløk i to 
   retter, bruk halvparten i hver
Gulrøtter Obs. det er gulrøtter i to  
   retter, bruk halvparten til hver rett

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Tips 1: For dere som har kraft til overs, frys
resten og bruk til en deilig fiskesaus eller
fiskesuppe ved en senere anledning. 

Tips 2: Varm suppeskålen raskt i ovnen rett 
før du legger opp, så holder suppa seg god 
og varm mens du spiser.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen denne uken – da har du perfekt 
tilbehør til den klassiske fiskesuppa.

Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp 
i den kremete suppen og stå i fin kontrast  
til sødmefulle rotgrønnsaker.

Visste du at...
- Salsus´ mål er like enkelt som det er 
vanskelig:

Å produsere verdens beste krafter og 
sauser til profesjonelle kokker. kraftene  
er tilberedt med tid, kunnskap og rene, 
naturlige ingredienser - 100% naturlig  
uten tilsetningsstoffer.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av 
plastikk til fisken, kniv, stekebrett, blandebolle 
og en stor kjele.

Forvarm ovnen til 210oC med 
varmluftfunksjon. Skrell og kutt sellerirot 
og gulrøtter i jevnstore terninger.  
Finsnitt vårløken (Obs. se mengde gulrot og 
vårløk i ingredienslisten).

7 - Hakk dill grovt, ta med stilkene også.

2 - Kutt fisken i terninger og krydre med salt. 3 - Ha grønnsakene, untatt vårløk, på et 
brett og vend de inn med stekeolje og salt. 
Bak dem i ovnen i ca. 10 minutter.

4 - Ha fiskekraft og fløte i en kjele  
(Obs! Størrelsene 2 voksne og Liten 
familiekasse tilsetter en halv liter fiskekraft). 
Se tips og triks. Stor familiekasse tilsetter 
hele pakken.), kok opp og la det koke i et 
par minutter under omrøring.

5 - Ha maizenna i en skål, tilsett hvitvins-
reduksjonen, rør dette dette godt sammen. 

8 - Til servering trenger du fiskesuppe, 
grønnsaker, og dill.

9   -  Ha grønnsaker i bunnen av en dyp 
skål. Øs over fiskesuppen, pass på å få med 
fiskebiter. Avslutt med dill.

6 - Tilsett maizenna-blandingen under 
omrøring. Kok i 1 minutt til det tykner. Ha 
fiskebiter og vårløken i kjelen gi et oppkok, 
ta kjelen til side og la trekke i ca. 5 minutter.

Klassisk kremet fiskesuppe  *  Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker

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

Svinenakke fra Prima Jæren 
Maiskrem med Nyr, Kokkelørens BBQ-saus

Tore: “Store amerikanske smaker med gode norske råvarer”

Svinenakke fra 
   Prima Jæren
Kokkelørens BBQ-saus
Rørossmør
Nýr fra 
   Grøndalen Gård
Mais 
Mandelpotet

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Denne retten er som skapt for grillen! 
Grill både kjøttet og tomaten.

Mot slutten av grilltiden, pensle kjøttet og 
tomaten med BBQ-sausen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Både svinekjøtt og mais har noe sødmeaktig 
over seg. En fin tommelfingerregel når man 
kombinerer mat og vin er å ha noenlunde 
samme sødmenivå på vinen og maten. 

BBQ-tomatenes lett røkt edge trives også 
godt i selskap med litt sødme, det samme 
gjør spicy jalapeno. En avkjølt og lett 
sødmefull lambrusco (rød, perlende vin fra 
Italia) vil smake fortreffelig til!

Visste du at...
- Nýr er en ferskost produsert av økologisk 
pasteurisert helmelk uten noen form for 
tilsetningsstoffer. Mysen er silt av uten bruk 
av løpe. Når melken er syrnet ferdig henges 
massen opp i osteposer slik at mysen renner 
av. Dette gir Nýr en fantastisk konsistens. 
Nýr er ikke homogenisert.

Bifftomat
Sjalottløk
Syltet jalapeno

Inneholder: melk, soya, fisk, hvete, bygg, sulfitt, sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser



1 - Finn frem: 2 stekebrett, 
skjærebrett, kniv, stekepanne, 
blandebolle, stavmikser, sil og 
stort lokk til stekepannen.

Se Tips & Triks. Forvarm ovnen 
til 200oC med varmluftfunksjon. 
Del potene i båter, ha på 
stekeolje, salt og pepper.  
Stek i ovnen i 15 - 20 minutter.

4 - Finhakk sjalottløken og 1/3 
del av jalapenosen. Sil av all 
laken fra maisen.

2 - Del tomat i to, krydre med 
litt salt, smør på ca. 0,5 teskje 
bbqsaus på hver halvdel. Bak i 
ovnen i 10 - 12 minutter.

3 - Krydre kjøttet på begge 
sider med salt og nykvernet  
sort pepper. 

La det stå i romtemperatur.

6 - Varm en stekepanne til 
den er skikkelig varm. Ha i 2 
ss stekeolje og mais i pannen. 
Stek mais under lokk på 
høy varme i ca. 4 minutter,  
rør med jevne mellomrom.

5 - Ha i 2 ss stekeolje i en 
god og varm stekepanne. Stek 
svinenakken i ca. 3 - 4 minutter 
på hver side. Sørg for at det 
blir en brun og fin stekeskorpe. 
Pakk kjøttet i aluminiumsfolie 
og la kjøttet hvile i 5 minutter i 
romtemperatur før det serveres.

10 - Ha svinenakken på tallerken, ha 
maispure på siden, legg på bakt tomat, 
ha BBQ-saus på kjøttet og dryss jalapenos 
over pureen. Server potetene på siden.

9 - Til servering trenger du svinenakke, 
stekte poteter, maispure, BBQ-saus, 
jalapeno og bakt tomat.

7 - Ha i sjalottløk og den 
finhakkede jalapenosen. Stek 
dette under omrøring i ca. 1 - 2 
minutter til løken er blitt litt blank. 

8 - Ha maisblandingen i en 
dyp skål. Ha i smøret og Nýr. 
Kjør med stavmikser eller i 
blender til en tykk og grov 
puré. Smak til med salt og  
nykvernet sort pepper.

Svinenakke fra Prima Jæren  *  Maiskrem med Nyr og Kokkelørens BBQ-saus.

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

Glaserte kyllingklubber 
Glassnudelsalat og crispy grønnsaker
Tore: “En spicy og smaksrik kyllingsalat inspirert av den Thailandske salaten Somtam”

Hå kyllingklubber
Kokkelørens 
  sortpepper-glace
Kokkelørens 
  Somtam-dressing
Koriander
Peanøtter 
Glassnudler

Grønne bønner
Squash
Gulrot (Obs. det er gulrøtter 
   i 2 retter, bruk halvparten til hver)
Vårløk (obs. det er vårløk i to  
   retter, bruk halvparten i hver)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Dette må være asiatisk på sitt beste: syrlig, 
søtt, salt og spicy på én gang. Her trengs 
en drikk som ikke tar over alle de eksotiske 
smakene i retten. Jeg ville gått for en avkjølt, 
asiatisk øl, helst et lyst, med rikelig friskhet. 
Thailand og Japan lager mye bra. Det finnes 
også en del spennende øltyper med innslag 
av frukt, prøv et med appelsin eller mango 
for å matche aromabildet.

Tips og triks 
Både sortpepper-glacen og Somtam-
dressingen er sterke, så ta unna kylling og 
salat uten dette til barn.

Server rester som en salat til lunsj. 
Ha i «birdseye» chili hvis du vil ha  
en sterkere smak.

Visste du at...
Koriander er svært smaksrik, og er spesielt 
mye brukt i det sør-østasiatiske og meksikanske 
kjøkken. Planten har taggete, grønne blader, 
og kan minne om persille i utseendet. Lukten 
er helt spesiell med et parfymert, sitrusaktig 
preg. Korianderfrøene har en mye kraftigere 
smak enn bladene. Koriander er en gammel 
krydderplante som ble dyrket allerede i 
oldtidens Egypt og Vest-Asia.

Inneholder: Bløtdyr, soya, hvete, peanøtter, fisk. 
Kan inneholde spor av andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser



1 - Finn frem: stekebrett, skjærebrett, kniv, 2 
kjele, 2 blandebolle, sil.

Forvarm ovnen til 200oC med 
varmluftfunksjon. Vend inn kyllingen med litt 
stekeolje. De skal steke i ca 25 minutter.

Sett på vann til koking av nudler og bønner.

5 - Fordel nudlene utover på et skjærebrett 
og kutt dem i 5 deler.

8 - Til servering trenger du kyllingklubber 
og nudelsalat.

9 - Ha nudelsalaten i en dyp skål. 
Kyllingklubbene legges på siden av tallerken.

2 - Gulrot og squash strimles tynt med en 
mandolin eller ostehøvel. Vårløk kuttes 
i tynne strimler. Koriander grovhakkes. 
Bønnene kuttes i biter.

3 - Kok bønnene i ett minutt, sil av og skyll 
med kaldt vann.

6 - Se: tips og triks. Ha de stekte 
kyllingklubbene i en skål og vend dem inn 
sortpepperglacen og sett til hviling.

4 - Kok nudlene i 14 minutter. Skyll nudlene 
i rennende kaldt vann til de er avkjølte. Sil av 
vannet, rør inn en ss stekeolje. 

7 - Se: tips og triks: Ha nudlene i en 
stor salatbolle. Ha i squash, vårløk, 
peanøtter, koriander, grønne bønner 
og gulrot. Tilsett Somtam-dressingen.  
Bland dette godt sammen.

Glaserte kyllingklubber  *  Glassnudelsalat og crispy grønnsaker

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/



Classic creamy fish soup   
Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables
Tore: “A creamy, classic fish soup with the best Norwegian ingredients!”

Fish stock from Salsus
Kokkeløren’s
   white wine reduc-
tion
Cod fillet
Celery root
Dill
Røros cream

 Maizenna (corn starch)
Spring onion – Note! There are 
spring onions in two dishes, 
   use half in each
Carrots – Note! There are carrots in 
   two dishes, use half in each

Time Difficulty

Tips and tricks 
Tip 1: For those of you who have left over fish 
stock, freeze the rest and use for a delicious 
fish sauce or fish soup on a later occasion.

Tip 2: Heat the soup bowl quickly in the oven 
just before you plate, so the soup stays good 
and warm while you eat.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen denne uken – da har du perfekt 
tilbehør til den klassiske fiskesuppa.

Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp 
i den kremete suppen og stå i fin kontrast  
til sødmefulle rotgrønnsaker.

Visste du at...
Salsus´ mål er like enkelt som det er vanskelig:

Å produsere verdens beste krafter og 
sauser til profesjonelle kokker. kraftene  
er tilberedt med tid, kunnskap og rene, 
naturlige ingredienser - 100% naturlig  
uten tilsetningsstoffer.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients



1 - Get: a cutting board, plastic cutting 
board for the fish, a knife, a baking tray, a 
mixing bowl and a large saucepan.

Preheat the oven to 210C with hot air 
function. Peel and cut celery root and carrots 
into evenly sized cubes. Finely chop the 
spring onion (Note! See amount of carrot 
and spring onion in the ingredients list).

7 - Roughly chop the dill, use the  
stems as well.

2 - Dice the fish and season with salt. 3 - Put the vegetables, except spring onions, 
on a tray and turn over with frying oil and 
salt. Bake in the oven for approx. 10 minutes.

4 - Put fish stock and cream in a saucepan 
(Note: The sizes 2 adults and a Small Family 
box adds half a liter of fish stock). See tips 
and tricks. Large family box adds the whole 
package). Bring to a boil and let boil for a 
few minutes while stirring.

5 - Put the cornstarch in a bowl, add the 
white wine reduction, stir well.

8 - For serving you need fish soup, 
vegetables, and dill.

9   -  Place vegetables in the bottom of a 
deep bowl. Pour over the soup, be sure to 
get the fish pieces. Finish with dill.

6 - Add the cornstarch mixture while 
stirring. Cook for 1 minute until thickened. 
Add fish and spring onion to the pan, bring 
to a boil, remove from heat and let poach  
for approx. 5 minutes.

Classic creamy fish soup  *  Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Shoulder butt from Prima Jæren
Creamed corn with Nyr and Kokkeløren’s BBQ sauce.

Tore: “Great American flavors with Great Norwegian ingredients”

Shoulder butt from
   Prima Jæren
Kokkeløren’s BBQ sauce
Røros butter
Nyr from
   Grøndalen Gård
Corn
Almond potato

Time Difficulty

Tips and tricks 
This dish is perfect for the grill or smoker! 
Both the meat and the tomato.

Towards the end of the grilling time, coat the 
meat and tomato with the BBQ sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Både svinekjøtt og mais har noe sødmeaktig 
over seg. En fin tommelfingerregel når man 
kombinerer mat og vin er å ha noenlunde 
samme sødmenivå på vinen og maten. 

BBQ-tomatenes lett røkt edge trives også 
godt i selskap med litt sødme, det samme 
gjør spicy jalapeno. En avkjølt og lett 
sødmefull lambrusco (rød, perlende  
vin fra Italia) vil smake fortreffelig til!

Visste du at...
Nýr er en ferskost produsert av økologisk 
pasteurisert helmelk uten noen form for 
tilsetningsstoffer. Mysen er silt av uten bruk 
av løpe. Når melken er syrnet ferdig henges 
massen opp i osteposer slik at mysen renner 
av. Dette gir Nýr en fantastisk konsistens. 
Nýr er ikke homogenisert.

Beef tomato
Shallots
Pickled jalapeno

Contains: milk, soy, fish, wheat, barley, sulfite, sesame.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients



1 - Get: 2 baking trays, cutting 
board, knife, frying pan, mixing 
bowl, hand mixer, strainer and 
large lid for the frying pan.

See Tips & Tricks. Preheat the 
oven to 200C with hot air 
function. Divide the potatoes 
into wedges, sprinkle with frying 
oil, salt and pepper. Bake in the 
oven for 15 - 20 minutes.

4 - Finely chop the shallots 
and 1/3 of the jalapenos.  
Strain the corn.

2 - Cut tomato in half, season 
with a little salt, coat with 
approx. ½ teaspoon BBQ sauce 
on each half. Bake in the oven 
for 10 - 12 minutes.

3 - Season the meat on both 
sides with salt and freshly ground 
black pepper.

Leave at room temperature.

6 - Heat a frying pan until 
piping hot. Put 2 tablespoons 
of frying oil and corn in the 
pan. Fry corn under lid on high 
heat for approx. 4 minutes,  
stirring periodically.

5 - Put 2 tablespoons of frying 
oil in a proper hot frying pan. 
Fry the pork for approx. 3 - 4 
minutes on each side. Make 
sure it is a browned with a 
nice crust. Wrap the meat in 
aluminum foil and let the meat 
rest for 5 minutes at room  
temperature before serving.

10 - Put the pork on the plate, add the 
creamed corn on the side, add the baked 
tomato, lather BBQ sauce on the meat 
and sprinkle the jalapenos over the puree. 
Serve the potatoes on the side.

9 - For serving, you need shoulder butt, 
fried potatoes, corn puree, BBQ sauce, 
jalapeno and baked tomato.

7 - Add the shallots and the 
finely chopped jalapenos. 
Fry while stirring for  
approx. 1 - 2 minutes until the 
onion is a little shiny.

8 - Put the corn mixture in a 
deep bowl. Add the butter 
and Nyr. Mix with a hand 
mixer or in a blender until it 
is a thick and coarse puree.  
Season with salt and freshly 
ground black pepper.

Shoulder butt from Prima Jæren  *  Creamed corn with Nyr and Kokkeløren’s BBQ sauce.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Glazed chicken drumsticks  
Glass-noodle salad and crispy vegetables
Tore: “A spicy and tasty chicken salad inspired by the Thai salad Somtam”

Hå chicken drumsticks
Kokkeløren’s
  black pepper-glace
Kokkeløren’s
  Somtam dressing
Cilantro
Peanuts
Glass noodles

Green beans
Squash
Carrot (Note! there are carrots
   in 2 dishes, use half for each)
Spring onion (Note! There are 
   spring onion in two dishes, 
   use half in each)

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Dette må være asiatisk på sitt beste: syrlig, 
søtt, salt og spicy på én gang. Her trengs 
en drikk som ikke tar over alle de eksotiske 
smakene i retten. Jeg ville gått for en avkjølt, 
asiatisk øl, helst et lyst, med rikelig friskhet. 
Thailand og Japan lager mye bra. Det finnes 
også en del spennende øltyper med innslag 
av frukt, prøv et med appelsin eller mango 
for å matche aromabildet.

Tips and tricks 
Both the black pepper glace and the Somtam 
dressing are spicy, so set aside some chicken 
and salad without this for children.

Serve leftovers as a salad for lunch. Add the 
“birdseye” chili if you want a hotter taste.

Visste du at...
Koriander er svært smaksrik, og er spesielt 
mye brukt i det sør-østasiatiske og meksikanske 
kjøkken. Planten har taggete, grønne blader, 
og kan minne om persille i utseendet. Lukten 
er helt spesiell med et parfymert, sitrusaktig 
preg. Korianderfrøene har en mye kraftigere 
smak enn bladene. Koriander er en gammel 
krydderplante som ble dyrket allerede i 
oldtidens Egypt og Vest-Asia.

Contains: Molluscs, soy, wheat, peanuts, fish.
May contain traces of other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients



1 - Get: baking tray, cutting tray, knife, 2 
saucepans, 2 mixing bowls, strainer.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Turn the chicken in a little frying oil. 
They should cook for about 25 minutes.

Set water to boil noodles and beans.

5 - Distribute the noodles on a cutting board 
and cut them into 5 parts.

8 - For serving you need chicken and  
noodle salad.

9 - Put the noodle salad in a deep bowl. 
Place the chicken drumsticks on the  
side of the plate.

2 - Thinly shred carrot and squash with a 
mandolin or cheese grater. Cut spring onions 
into thin strips. Coarsely chop coriander. Cut 
beans into pieces.

3 - Boil the beans for one minute, strain and 
rinse with cold water.

6 - See: tips and tricks. Put the fried chicken 
in a bowl and turn them over in the black 
pepper glaze and set to rest.

4 - Boil the noodles for 14 minutes. Rinse 
the noodles in running cold water until 
they have cooled. Strain the water, stir in  
a tablespoon of frying oil.

7 - See: tips and tricks: Put the noodles in 
a large salad bowl. Add squash, spring 
onions, peanuts, cilantro, green beans and 
carrots. Add the Somtam dressing. Mix well.

Glazed chicken drumsticks  *  Glass-noodle salad and crispy vegetables

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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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