
Pannestekt laks
Småpoteter og gribichesaus
Tore: “Gribichesaus er en av mine franske favoritter!”

Laks
Dill
Kokkelørens
   Gribichesaus
Småpoteter
Fennikel
Agurk
Sjalottløk
Kokkelørens syltelake 

Egg fra Ek Gård 
   Obs! Det er egg i to retter. 
   Bruk følgende antall i denne retten:
   Str. To voksne: 1 egg
   Str. Liten familiekasse: 1 egg
   Str. Stor familiekasse 2 egg

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Om du har lyst på potetsalat kan 
du hakke opp potetene og blande  
dem med majonesen. 

Visste du at...
Gribiche er en fransk saus basert på majones 
der man emulsifiserer hardkokt eggeplomme 
og sennep med en nøytral olje før det tilsettes 
flere deilige krydderier og smaksettere som 
syltet agurk, kapers, hakket løk osv.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite 
grüner veltliner, har friskheten som må til 
for å balansere fet fisk og majones. I tillegg 
spiller vinens grønne, urteaktige aroma på 
lag med agurk og fennikel.

Ingredienser



1 - Finn frem stekebrett, kjele, skjærebrett, 
kniv, to blandebollder og en stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-
funksjon. Ha potetene på et stekebrett. 
Strø over litt stekeolje, salt og nykvernet 
sort pepper. Stek potetene til de  
blir møre, 15 – 20 min.

2 - Mens potetene er i ovnen, kok egget til 
det er hardkokt, i ca. 10 minutter fra vannet 
koker. Avkjøl under rennende kaldt vann 
(stor familiekasse koker to egg).

3 - Mens egget koker, kutt fennikel i tynne 
strimler, og agurk i tynne skiver (Matkasse 
str. 2 voksne bruker en halv agurk. Liten- og 
stor familiekasse kutter en hel agurk). Dill 
grovhakkes og sjalottløk finhakkes.

4 - Bland sammen fennikel, agurk, dill og 
halvparten av sjalottløken med syltelaken. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

5 - Skrell og kutt egget i terninger 
og bland inn i gribichesausen med  
resten av sjalottløken.

6 - Stek laksen i en varm panne med litt 
stekeolje i ca. 3 - 4 minutter på hver side. 
Krydre med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Til servering trenger du laks, bakt potet, 
fennikelsalat og gribichesaus.

8 - Ha først godt med salat i bunn, legg 
laksen oppå. Fordel gribichesaus rundt og 
server potetene ved siden av.

Pannestekt laks  *  Småpoteter og gribichesaus

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

Mee goreng
Nudler, egg og brokkolini

Tore: “En fyldig og deilig nudel-rett fra Indonesia”

Hvete-nudler
Mee goreng saus 
Brokkolini 
Vårløk
Bønnespirer 
Østersopp 
Lime 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Retten er ikke sterk, så hvis du ønsker litt 
ekstra styrke kan du hakke en rød chili og ha 
over på slutten.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Her trenger vi en kompanjong i glasset 
som klarer å plukke opp alle de forskjellige 
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig 
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også 
litt fart i form av frisk syre. Dette for å rense 
ganen, og kunne nyte hver munnfull enda litt 
mer. Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. 
være en Chardonnay fra Australia, eller en 
Sauvignon Blanc fra Chile. For den som vil 
feire litt ekstra så vil Champagne være et 
ypperlig valg til denne smaksrike retten. 
Urolig for at vinen skal bråke med eggene? 
Grunnet smaksbrygger i maten, f.eks. sopp, 
kan man unngå den metalliske smak som 
ellers kan oppstå mellom vin og egg.         

Visste du at...
Mee goreng (som betyr “stekte nudler”), 
er en indonesisk nudelrett som selges 
på gaten fra såkalte «street-hawkers»   
til eksklusive restauranter.

Allergener: hvete, soya, sulfitt, bløtdyr, egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Egg fra Ek gård
   Obs! Det er egg i to retter,  
   bruk følgende antall:
   Str. To voksne: 4 egg
   Str. Liten familiekasse: 6 egg
   Str. Stor familiekasse: 8 egg

Ingredienser



1 -  Finn frem : skjærebrett, kniv, sil, kjele, 
stor stekepanne(r) stekespade, miksebolle 
og visp.

Sett på vann til koking av nudler. Kutt 
brokkolini og vårløk i ca 1 cm biter.   
Riv østersopp med fibrene i tynne strimler 
Kutt lime i båter. 

7-  Varm en stor stekepanne 
på medium pluss varme. (LF og 
SF varmer 2 stekepanner). Ha i 
6 ss stekeolje. Stek østersopp i  
ca. 3 - 4 minutter til de er brunet.

6 -  Samle sammen følgende 
ingredienser foran deg: mee 
goreng saus, vårløk, brokkolini, 
eggstrimler, bønnespirer, nudler, 
og  østersopp.

5 -  Når omeletten er ferdig 
stivnet legg den på et steke 
brett. Rull den opp som en 
pannekake og kutt i strimler  
på ca. 1,5 cm tykkelse. 

4 -  Mens nudlene koker: varm 
en stor stekepanne med 2 ss 
stekeolje  Ha i eggemassen og 
spre ut til en tynn omelett. Stek 
i ca. 4 minutter til all massen 
er stivnet, underveis i stekingen 
kan du løfte på kantene på 
omeletten og vri på pannen slik 
at eggemasse blir fordelt under 
og raskere stekt ferdig.

10 - Ha nudler i en dyp skål. Legg limebåt 
på siden. Klem over lime saft og spis.

2 - Obs! Se antall egg i ingredienslisten. 
Ha egg i en miksebolle, ha i salt og nykvernet 
sort pepper. Rør sammen.

8 - Ha i vårløk og brokkolini og stek 
videre under omrøring i ca. 2 minutter. 
Ha så i nudler og mee goreng-saus. Stek 
videre mens du rører i ca. 1 minutt til 
alt er godt blandet sammen og nudlene 
er varme. Avslutt med å blande inn  
eggstrimler og bønnespirer.

3 - Kok nudler i 5 minutter. Sil og skyll med 
kaldt vann til de er avkjølt. Rør inn 1 ss 
stekeolje i nudlene til slutt.

9 - Til servering trenger du mee goreng 
nudler og limebåter.

Mee goreng  *  Nudler, egg og brokkolini

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

Bakte kyllinglår 
Chorizo fra Metervare og ris på spansk vis

Tore: “Kylling i kombinasjon med chorizo og krydret tomatsaus, det blir kraftfullt og knallgodt!”

Kyllinglår 
   fra Gårdsand
Kuba chorizo 
   fra Metervare
Kokkelørens tomatsaus    
   med krydderblanding 

Paprika
Løk
Erter
Oliven
Risottoris

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Til dette tror jeg spanjolene selv ville 
foretrukket en kraftig og fruktig spansk 
rosévin. Ikke lys terasse-rosé, men en vin 
med rikelig frukt og fylde. 

Tomat og chorizo gir denne retten mye 
smak, og der hvitvin fort kan bli for lett 
og rødvin litt for kraftig, er ofte rosevin et 
veldig godt valg. Rioja-regionen lager mye 
godt på Garnacha- og Tempranillo-druene.

Tips og triks 
Rester er veldig godt dagen etter. 
Grønnsakene i gryta får enda mer smak. 
Denne er medium spicy. Ønsker du mer 
trøkk kan du tilsette en chili.

Visste du at...
Paella kommer egentlig fra Valencia og betyr 
direkte oversatt stekepanne. Retten serveres 
i dag i utallige varianter, og er en svært 
populær rett verden over. 

Vår spanske kyllingrett med ris kan ikke 
kalles en Paella, men den er inspirert av  
denne spanske nasjonalretten.

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

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett, plastskjærebrett, 
kniv og stekepanne. 

Forvarm ovnen til 200oC varmluftfunksjon. 
Lag to kutt på skinnsiden av hvert 
kyllinglår. Del kyllinglårene i to ved leddet.  
Chorizo-pølsen og olivenene kuttes i skiver. 
Paprika og løk kuttes i terninger.

4 - Tilsett ris og stek videre under   
omrøring i 1 - 2 minutter.

7 - Med en gang pannen tas ut av ovnen, 
legg kyllingen på en tallerken. Rør inn oliven 
og erter i risgryta. Smak til med salt.

8 - Til servering trenger du risgryten  
og kyllinglårene.

2 - Varm opp en stor stekepanne med 
2 ss stekeolje (Stor familiekasse bruker  
to stekepanner). Bruk en stekepanne som 
kan settes i stekeovnen hvis du har. Brun 
kyllingen godt på begge sider. Krydre 
med salt og nykvernet sort pepper og ta ut 
kyllingen. Ikke vask stekepannen.

5 - Ha på tomatsaus og 6 dl vann (liten 
familiekasse tilsetter 9, stor familiekasse 
tilsetter 12 dl. vann). Gi det et oppkok på 
høy varme mens du rører kontinuerlig.

9 - Legg risen i en dyp skål.  
Kyllinglåret plasseres oppå.

3 - Ha chorizo, løk og paprika i den samme 
pannen og stek dette på medium pluss varme 
i et par minutter til løken og paprikaen blir 
blank. Rør med jevne mellomrom og pass på 
at grønnsakene ikke blir brunet.

6 - Legg kyllingbitene i stekepannen. Press 
dem litt ned og sett stekepannen i ovnen 
(evt. ha alt i én eller to ildfaste former 
dersom du ikke har stekepanner som  
går i ovnen). Det hele er ferdig når 
kyllingen er gjennomstekt og risen er myk,  
ca. 20 - 25 minutter.

Bakte kyllinglår  *  Chorizo fra Metervare og ris på spansk vis

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/



Pan-fried salmon
Small potatoes and gribiche sauce
Tore: “Gribiche sauce is one of my French favorites!”

Salmon
Dill
Kokkeløren’s
   Gribiche sauce
Small potatoes
Fennel
Cucumber
Shallots

Kokkeløren’s pickle brine
Eggs from Ek Gård
   Note! There are eggs in two dishes.
   Use the following in this dish:
   Size Two adults: 1 egg
   Size Small family box: 1 egg
   Size Large family box 2 eggs

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you fancy a potato salad, you can 
chop up the potatoes and mix them  
with the mayonnaise.

Visste du at...
Gribiche er en fransk saus basert på majones 
der man emulsifiserer hardkokt eggeplomme 
og sennep med en nøytral olje før det tilsettes 
flere deilige krydderier og smaksettere som 
syltet agurk, kapers, hakket løk osv.

Contains: Fish, eggs, mustard and sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite 
grüner veltliner, har friskheten som må til 
for å balansere fet fisk og majones. I tillegg 
spiller vinens grønne, urteaktige aroma på 
lag med agurk og fennikel.

Ingredients



1 - Get: a baking tray, saucepan, cutting 
board, knife, two mixing balls and  
a frying pan.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Put the potatoes on a baking 
tray. Sprinkle with a little frying oil, salt 
and freshly ground black pepper. Bake the 
potatoes until tender, 15 - 20 min.

2 - While the potatoes are in the oven, cook 
the egg until it is hard-boiled, approx. 10 
minutes from the water boils. Cool under 
running cold water (Large Family box  
boils two eggs).

3 - While the egg is cooking, cut the fennel 
into thin strips, and the cucumber into 
thin slices (Box size 2 Adults uses half a 
cucumber. Small and large family boxes uses 
the entire cucumber). Roughly chop dill, and 
finely chop shallots.

4 - Mix fennel, cucumber, dill and half of the 
shallots with the pickle brine. Season with 
salt and freshly ground black pepper.

5 - Peel and cut the egg into cubes 
and mix in the gribiche sauce with the  
rest of the shallots.

6 - Fry the salmon in a hot pan with a 
little frying oil for approx. 3 - 4 minutes 
on each side. Season with salt and  
freshly ground black pepper.

7 - For serving, you need salmon, baked 
potato, fennel salad and gribiche sauce.

8 - First, generously place salad at the 
bottom, place the salmon on top. Spread 
the gribiche sauce around and serve the 
potatoes on the side.

Pan-fried salmon  *  Small potatoes and gribiche 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

Mee goreng
Noodles, eggs and broccoli

Tore: “A rich and delicious noodle dish from Indonesia”

Wheat noodles
Mee goreng sauce
Broccoli
Spring onions
Bean sprouts
Oyster mushrooms
Lime

Time Difficulty

Tips and tricks 
The dish is not spicy, so if you want a little 
extra heat, you can chop a red chili and 
sprinkle over at the end.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Her trenger vi en kompanjong i glasset 
som klarer å plukke opp alle de forskjellige 
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig 
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også 
litt fart i form av frisk syre. Dette for å rense 
ganen, og kunne nyte hver munnfull enda litt 
mer. Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. 
være en Chardonnay fra Australia, eller en 
Sauvignon Blanc fra Chile. For den som vil 
feire litt ekstra så vil Champagne være et 
ypperlig valg til denne smaksrike retten. 
Urolig for at vinen skal bråke med eggene? 
Grunnet smaksbrygger i maten, f.eks. sopp, 
kan man unngå den metalliske smak som 
ellers kan oppstå mellom vin og egg.         

Visste du at...
Mee goreng (som betyr “stekte nudler”), 
er en indonesisk nudelrett som selges 
på gaten fra såkalte «street-hawkers»   
til eksklusive restauranter.

Allergens: wheat, soy, sulfite, mollusks, eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Eggs from Ek Gård
   Note! There are eggs in two 
dishes,
   use the following number:
   Size Two adults: 4 eggs
   Size Small family box: 6 eggs
   Size Large family box: 8 eggs

Ingredients



1 -  Get: cutting board, knife, strainer, 
saucepan, large frying pan(s), spatula, 
mixing bowl and whisk.

Set water to boil noodles. Cut broccoli and 
spring onion into about 1 cm pieces. Tear the 
oyster mushrooms along the fibers into thin 
strips. Cut lime into wedges.

7-  Heat a large frying pan 
on medium plus heat. (LF and 
SF heat 2 frying pans). Add 
6 tablespoons of frying oil.  
Fry oyster mushrooms for approx. 
3 - 4 minutes until browned.

6 -  Gather the following 
ingredients in front of you: 
mee goreng sauce, spring 
onion, broccoli, egg strips, 
bean sprouts, noodles,  
and oyster mushrooms.

5 -  When the omelette 
has hardened, place it on 
a baking tray. Roll it up 
like a pancake and cut into  
strips approx. 1.5 cm thick.

4 -  While the noodles are 
cooking: heat a large frying pan 
with 2 tablespoons of frying oil. 
Add the egg mass and spread 
into a thin omelette. Fry for 
approx. 4 minutes until all the 
mass has hardened, during the 
frying you can lift the edges 
of the omelette and turn the 
pan so that the egg mass is 
distributed underneath and  
finishes cooking faster.

10 - Put noodles in a deep bowl. Lay the 
lime wedges on the side. Squeeze over lime 
juice and eat.

2 - Note! See the number of eggs 
in the ingredient list. Put eggs 
in a mixing bowl, add salt and  
freshly ground black pepper and mix.

8 - Add spring onion and broccoli and 
continue to cook, stirring, for approx. 2 
minutes. Then add in the noodles and mee 
goreng sauce. Continue to cook while 
stirring for approx. 1 minute until everything 
is mixed well and the noodles are hot. Finish 
by mixing in egg strips and bean sprouts.

3 - Boil noodles for 5 minutes. Strain and 
rinse with cold water until cool. Finally, stir 
1 tablespoon of frying oil into the noodles.

9 - For serving you need mee goreng 
noodles and limes.

Mee goreng  *  Noodles, eggs and broccoli

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

Baked chicken thighs  
Chorizo from Metervare and rice Spanish style

Tore: “Chicken combined with chorizo and spicy tomato sauce: rich and delicious!”

Chicken thighs
   from Gårdsand
Kuba chorizo
   from Metervare
Kokkeløren’s tomato sauce
   with spice mixture 

bell pepper
Onion
Peas
Olive
Risotto rice

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Til dette tror jeg spanjolene selv ville 
foretrukket en kraftig og fruktig spansk 
rosévin. Ikke lys terasse-rosé, men en vin 
med rikelig frukt og fylde. 

Tomat og chorizo gir denne retten mye 
smak, og der hvitvin fort kan bli for lett 
og rødvin litt for kraftig, er ofte rosevin et 
veldig godt valg. Rioja-regionen lager mye 
godt på Garnacha- og Tempranillo-druene.

Tips and tricks 
Leftovers are delicious the next day. The 
vegetables in the pot get even more flavor. 

This dish is medium spicy. If you want more 
heat, you can add a chili.

Visste du at...
Paella kommer egentlig fra Valencia og betyr 
direkte oversatt stekepanne. Retten serveres 
i dag i utallige varianter, og er en svært 
populær rett verden over. 

Vår spanske kyllingrett med ris kan ikke 
kalles en Paella, men den er inspirert av  
denne spanske nasjonalretten.

Contains: no allergens
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients



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

Preheat the oven to 200C on hot air function. 
Make two cuts on the skin side of each 
chicken thigh. Divide the chicken thighs in 
half at the joint. Slice the chorizo sausage 
and olives. Dice peppers and onions.

4 - Add rice and continue to cook while 
stirring, for 1 - 2 minutes.

7 - Once the pan is removed from the oven, 
place the chicken on a plate. Stir the olives 
and peas into the stew. Season with salt.

8 - For serving, you need the rice stew  
and chicken thighs.

2 - Heat a large frying pan with 2 
tablespoons frying oil (Large family box uses 
two frying pans). Use a frying pan that can 
be put in the oven if you have one. Sear the 
chicken on both sides. Season with salt and 
freshly ground black pepper and remove the 
chicken. Do not wash the frying pan.

5 - Add tomato sauce and 6 dl water 
(small family box adds 9, large family box 
adds 12 dl. Water). Bring to a boil over  
high heat, stirring constantly.

9 - Put the rice in a deep bowl. The chicken 
thigh is placed on top.

3 - Put chorizo, onion and bellpepper in the 
same pan and fry this on medium-plus heat 
for a few minutes until the onion and pepper 
are shiny. Stir regularly and make sure that 
the vegetables are not browned.

6 - Place the chicken pieces in the frying 
pan. Press them down a little and place 
the frying pan in the oven (alternatively 
have everything in one or two ovenproof 
dishes if you do not have frying pans that 
go in the oven). Everything is done when 
the chicken is cooked through and the rice  
is soft, approx. 20 - 25 minutes.

Baked chicken thighs  *  Chorizo from Metervare and rice Spanish style

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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