
Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pokésalat
Lakseloin fra Frøya, mango og quinoafrø
Tore: “Supersunn og deilig fiskesalat med opprinnelse fra Hawaii”

Lakseloin
   fra Frøya
Agurk 
Rødløk
Mango
Lime
Chili

Quinoafrø
Sesamsaus 
Koriander - Obs. det er koriander i alle 
   rettene denne uken, bruk 1/3 i denne.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Hvis du ikke ønsker rå fisk kan du bake 
fisken i ovnen og servere quinoaen og 
grønnsakene som en salat ved siden av.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Torrontes, riesling og gewurztraminer er 
alle navn på hvitvinsdruer. Fellesnevneren 
er masse smak, moden frukt og en svak 
honningsødme selv i de tørre vinene. 

Kul og velsmakende kombinasjon  
til pokésalat.

Visste du at...
Poké er en fiskesalat med opprinnelse fra 
Hawaii, den skiller seg fra ceviche ved 
bruk av soyasaus og sesam i marinaden. 
Sesamsausen består av soya, ingefær, 
sesamolje, hvitløk og brunt sukker.

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

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Se: tips og triks. Finn frem skjærebrett, 
skjærebrett av plastikk til fisken, kniv, 
blandebolle, desilitermål og en kjele. 

Kutt laks i ca. 2 x 2 cm store terninger.

3 - Bland limejuicen godt inn i laksebitene.  
Sett i kjøleskap til marinering i 25 minutter.

5 - Ha quinoaen i en kjele. 
Ha på 2 dl vann (liten familie 
tilsetter 3 dl vann, stor 
familiekasse tilsetter 4 dl vann). 
Kok opp og la småkoke under  
lokk i 12 - 15 minutter. 

10 - Legg quinoa i en dyp skål. 
Ha pokésalaten over og avslutt  
med hakket koriander.

2 - Press saften av limen (Stor familiekasse 
presser 2 stk. lime).

7 - Smak til quinoaen 
med salt og spre ut på en  
tallerken for avkjøling.

6 - Mens quinoaen koker, fin-
hakk chili og rødløk (Matkasse str. 
2 Voksne og Liten Familie kutter 
en halv rødløk, Stor Familiekasse 
kutter en hel rødløk), skrell og 
kutt agurk i terninger (Matkassen 
str. 2 Voksne kutter en halv agurk. 
Stor - og Liten Familiekasse 
kutter en hel agurk). Kutt 
mango i terninger og grovhakk 
koriander. Obs! Se mengde  
koriander i ingredienslisten

4 - Mens fisken står i kjøleskapet, 
ha quinoafrøene i et litermål. 
Fyll på med vann og rør rundt 
til de har blitt godt skylt. La 
frøene synke til bunnen og  
hell forsiktig av vannet.

8 - Når fisken er ferdig marinert, hell av 
overflødig limejuice fra laksebitene. Tilsett 
mango, rødløk, chili, agurk og sesamsaus. 
Bland dette godt sammen.

9 - Til servering trenger du pokésalaten, 
quinoafrø og koriander.

Pokésalat  *  Lakseloin fra Frøya, mango og quinoafrø

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



Enchiladas
Oksekjøtt fra Strøm-Larsen, autentisk molesaus og Rørosost
Tore: “Molesaus har en helt unik god smak, kan du gjette den hemmelige ingrediensen?”
(se «Visste du at» på baksiden av oppskriften for svar)

Oksekjøttdeig 
   fra Strøm-Larsen
Tortillalefse 
   fra Como Mexico
Kokkelørens 
   molesaus
Rørosost fra 
   Galåvolden gård

Bakte sorte bønner
Kokkelørens 
   salsa roja
Koriander
   Obs. Det er koriander i alle 
   retter denne uken. Bruk 1/3 
   av korianderen i denne retten.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant, ha 
på mindre av molesausen, både i 
kjøttblandingen og oppå lefsene før steking.

Visste du at...
Den hemmelige ingrediensen i molesausen 
er: mørk sjokolade! Mole er en meksikansk 
kakaobasert saus, for anvendelse til fremfor 
alt kyllingretter og enchiladas. Mole lages 
med malt kakao, chili og hønsebuljong. 
Det finnes et utall ulike oppskrifter med 
hovedgruppene svart-, rød- og grønnmole. 
Svartmole er typisk for Oaxaca mens 
rødmole eller mole poblano (fra Puebla) er 
den mest populære i dagens Mexico.

Inneholder: Melk, peanøtter, soya, mandler, selleri og hvete.
Kan inneholde spor av andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler

Et fyldig, avkjølt IPA-øl har det som skal til 
for å hamle opp med en så smaksrik og 
fyldig rett som denne. Her får du både 
friskhet, krydder og lett bitterhet, i tillegg 
til en spennende touch av tropisk frukt som 
vil kle denne mexikanske retten godt.

Ingredienser



1 - Finn frem stekepanne, sil, ildfast form, 
skjærebrett, stekespade og kniv. 

Forvarm ovnen til 180oC med varmluft-
funksjon. Sil bønnene. Stek kjøttdeigen på 
høy varme med 2 ss stekeolje i en stekepanne 
til den er brunet og gjennomstekt.  
Hakk den opp med stekespaden.

3 - Ta pannen av varmen og fordel kjøttet 
i fire like store deler (liten familie-kasse 
fordeler til seks deler og  stor familie kasse 
fordeler til åtte deler).

2 - Se tips og triks. Ha på bønner og 2/3 
av molesausen. Varm dette opp og smak til 
med salt og nykvernet sort pepper.

4 - Fordel kjøttblandingen jevnt på 
tortillalefsene og rull dem sammen.

5 - Legg tortillalefsene inntil hverandre  
i en ildfast form.

7 - Finhakk stilkene og grovhakk bladene 
på korianderen. Obs. husk at bare  
1/3 skal benyttes til denne retten.

6 - Smør på resten av molesausen og 
ha på den revne osten. Bak i ovnen i  
15 minutter til osten er smeltet og gyllen.

8 - Til servering trenger du enchiladas, 
salsa roja og koriander.

9 - Ha enchilada på tallerken. Dryss over 
koriander og salsa roja.

Enchiladas  *  Oksekjøtt fra Strøm-Larsen, autentisk molesaus og Rørosost

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!
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Gul Thai Curry 
Liveche kyllinglårfilet, grønnsaker og ris
Tore: “En eksotisk og smakfull rett fra Thailand med krydder som varmer”

Liveche kyllinglårfi-
let
Kokosmelk
Squash
Løk
Gul paprika
Limeblad
Currypaste

Ris
Gulrot
Koriander - Obs! Det er koriander
   i alle rettene denne uken, bruk 
   1/3 i denne retten.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Denne retten mangler hverken farge, 
lukt eller smak. Til et slikt fyrverkeri av 
en matrett, trengs en superaromatisk vin 
som virkelig kan stå opp for seg selv ved  
siden av kruttsterk curry. 

Det er særlig tre druetyper som skiller seg 
ut som velegnede «krydder-viner», og litt 
avhengig av hvor sterk du liker maten din, 
bør du velge en hvitvin på én av dem: Pinot 
Gris, Torrontés eller Gewurztraminer. Alle 
tre druer gir aromatiske, spennende viner 
med en interessant krydret ettersmak, i 
stigende rekkefølge. Klassiske valg til Thai 
Curry. Et iskaldt, lett sødmefullt hveteøl vil 
også smake nydelig. 

Tips og triks 
Currypasten er litt sterk, så til barn kan det 
være lurt å redusere mengden paste.

Ønsker du en mer spicy rett kan du tilsette et 
par thai-chili i curryen. 

Visste du at...
Kokosmelk er en søt, melkeaktig, hvit væske 
laget av kjøttet fra modne kokosnøtter. På 
tross av navnet er kokosmelk et melkefritt 
alternativ til våre kjente meieriprodukter.

Betegnelsen kokosmelk kan også brukes 
om den vannaktige væsken inni nøtta. 
Denne væsken, når den er funnet i en 
ung kokosnøtt, kan mer nøyaktig kalles 
kokosvann eller kokosjuice. I Malaysia 
og Indonesia kalles kokosmelk santan, og  
i Filippinene kalles det gata.

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

Ingredienser



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

Krydre kyllingen med salt og pepper på 
begge sider og sett til side.

4 - Varm opp en stekepanne på medium 
pluss varme med 2 ss stekeolje. Legg 
kyllingen med skinnsiden ned. Stek den ca. 7 
minutter til skinnet er sprøtt, press ned med en 
stekespade slik at hele skinnet blir stekt. Snu 
den og stek videre i ca. 4 - 5 minutter og legg 
kyllingen over på en tallerken til hviling. Ikke 
vask stekepannen.

7 - Kutt kyllingen på langs i midten. Del så 
hver av disse i biter. 

2 - 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, sett på lokk og la småkoke i 20 - 25 
minutter til vannet er absorbert.

5 - Mens kyllingen hviler, stek paprika, 
squash, løk og gulrot i et par minutter i 
samme panne som kyllingen ble stekt i. Se 
tips og triks. Ha på currypasten og bland  
den inn i grønnsakene.

8 - Til servering trenger du curryen, kylling, 
ris og koriander.

9 - Ha ris i en dyp bolle, ha curry over. 
Legg stekt kyllinglår med skinnsiden 
opp på toppen. Dryss hakket koriander  
over det hele.

3 - Paprika, squash, løk og gulrot kuttes i 
terninger. Koriander grovhakkes. Obs! Se 
mengde koriander i ingredienslisten.

6 - Tilsett kokosmelk, limeblader. Kok 
opp og la småkoke på medium varme  
i ca. 5 minutter.

Gul Thai Curry  *  Liveche kyllinglårfilet, grønnsaker og ris

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!
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Poké salad
Salmon loin from Frøya, mango and quinoa seeds
Tore: “Super healthy and delicious fish salad originating from Hawaii”

Salmon loin
   from Frøya
Cucumber
Red onion
Mango
Lime
Chile

Quinoa seeds
Sesame sauce
Cilantro - Obs. there is cilantro in all
   dishes this week, use 1/3 here.

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you do not want raw fish, you can bake 
the fish in the oven and serve the quinoa 
and vegetables as a salad next to it.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Torrontes, riesling og gewurztraminer er 
alle navn på hvitvinsdruer. Fellesnevneren 
er masse smak, moden frukt og en svak 
honningsødme selv i de tørre vinene. 

Kul og velsmakende kombinasjon  
til pokésalat.

Visste du at...
Poké er en fiskesalat med opprinnelse fra 
Hawaii, den skiller seg fra ceviche ved 
bruk av soyasaus og sesam i marinaden. 
Sesamsausen består av soya, ingefær, 
sesamolje, hvitløk og brunt sukker.

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

Ingredients
(for 2 voksne)



1 - See tips and tricks. Get: cutting boards, 
cutting boards made of plastic for the 
fish, knife, mixing bowl, measuring cup  
and a saucepan.

Cut salmon into approx. 2 x 2 cm cubes.

3 - Mix the lime juice into the 
salmon pieces. Place in the fridge to  
marinate for 25 minutes.

5 - Put the quinoa in a saucepan. 
Add 2 dl water (Small Family 
adds 3 dl water, Large Family 
Box adds 4 dl water). Bring 
to a boil and simmer under lid  
for 12 - 15 minutes.

10 - LPut the quinoa in a deep bowl. 
Top with the poke salad and finish  
with chopped cilantro.

2 - Squeeze the juice off the lime (Large 
Family Box presses 2 limes).

7 - Season the quinoa 
with salt and spread out on  
a plate to cool.

6 - While the quinoa is cooking, 
finely chop the chili and red 
onion (box size 2 Adults and 
Small Family cuts half a red 
onion, Large Family Box cuts a 
whole red onion), peel and dice 
cucumber (box size 2 Adults 
cuts half a cucumber. Large - 
and Small Family Box cuts a 
whole cucumber). Dice mango 
and coarsely chop cilantro. 
Note! See amount of cilantro  
in the ingredients list.

4 - While the fish is in the fridge, 
add the quinoa seeds to a liter 
measure. Fill with water and stir 
until well rinsed. Let the seeds 
sink to the bottom and carefully 
pour off the water.

8 - When the fish is done marinating, pour 
off the excess lime juice from the salmon. 
Add mango, red onion, chili, cucumber 
and sesame sauce. Mix well.

9 - For serving, you need the poké salad, 
quinoa seeds and cilantro.

Poké salad  *  Salmon loin from Frøya, mango and quinoa seeds

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/



Enchiladas
Beef from Strøm-Larsen, authentic mole sauce and Røros cheese
Tore: “Mole sauce has a completely unique delicious taste, can you guess the secret ingredient?”
(see "Visste du at" on the back of the recipe for the answer)

Minced beef
   from Strøm-Larsen
Tortillas
   from Como Mexico
Kokkeløren’s
   molesaus
Røros cheese from
   Galåvolden Gård

Baked black beans
Kokkeløren’s
   salsa roja
Coriander
   Obs. There is coriander in each
   dish this week. Use 1/3
   of the cilantro in this dish.

Time Difficulty

Tips and tricks 
For a more child-friendly variant, add less of 
the mole sauce, both in the meat mix and on 
top of the tortillas before frying.

Visste du at...
Den hemmelige ingrediensen i molesausen 
er: mørk sjokolade! Mole er en meksikansk 
kakaobasert saus, for anvendelse til fremfor 
alt kyllingretter og enchiladas. Mole lages 
med malt kakao, chili og hønsebuljong. 
Det finnes et utall ulike oppskrifter med 
hovedgruppene svart-, rød- og grønnmole. 
Svartmole er typisk for Oaxaca mens 
rødmole eller mole poblano (fra Puebla) er 
den mest populære i dagens Mexico.

Contains: Milk, peanuts, soy, almonds, celery and wheat.
May contain traces of other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler

Et fyldig, avkjølt IPA-øl har det som skal til 
for å hamle opp med en så smaksrik og 
fyldig rett som denne. Her får du både 
friskhet, krydder og lett bitterhet, i tillegg 
til en spennende touch av tropisk frukt som 
vil kle denne mexikanske retten godt.

Ingredients



1 - Get: a frying pan, strainer, ovenproof 
dish, cutting board, spatula and knife.

Preheat the oven to 180C on hot air function. 
Strain the beans. Fry the minced meat on 
high heat with 2 tablespoons of frying oil in 
a pan until browned and cooked through. 
Chop it up with the spatula.

3 - Remove the pan from the heat and 
divide the meat into four equal parts (Small 
Family Box divides into six parts and Large 
Family Box divides into eight parts).

2 - See tips and tricks. Add beans and 2/3 
of the mole sauce. Heat this and season 
with salt and freshly ground black pepper.

4 - Spread the meat evenly on the tortilla 
lips and roll them up.

5 - Place the tortillas next to each other in 
an ovenproof dish.

7 - Finely chop the stems and coarsely 
chop the leaves of the cilantro. Note! 
Remember that only 1/3 is for this dish.

6 - Distribute the rest of the mole sauce 
and sprinkle on the grated cheese. Bake in 
the oven for 15 minutes until the cheese is 
melted and golden.

8 - For serving, you need enchiladas, 
salsa roja and cilantro.

9 - Place the enchilada on the plate. 
Sprinkle with cilantro and salsa roja.

Enchiladas  *  Beef from Strøm-Larsen, authentic mole sauce 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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Yellow Thai Curry 
Liveche chicken thigh fillet, vegetables and rice
Tore: “An exotic and tasty dish from Thailand with warming spices”

Liveche chicken 
thigh fillet
Coconut milk
Squash
Onion
Yellow pepper
Lime leaves
Curry paste

Rice
Carrot
Cilantro - Note! There is cilantro
   in all dishes this week, use
   1/3 here.

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Denne retten mangler hverken farge, 
lukt eller smak. Til et slikt fyrverkeri av 
en matrett, trengs en superaromatisk vin 
som virkelig kan stå opp for seg selv ved  
siden av kruttsterk curry. 

Det er særlig tre druetyper som skiller seg 
ut som velegnede «krydder-viner», og litt 
avhengig av hvor sterk du liker maten din, 
bør du velge en hvitvin på én av dem: Pinot 
Gris, Torrontés eller Gewurztraminer. Alle 
tre druer gir aromatiske, spennende viner 
med en interessant krydret ettersmak, i 
stigende rekkefølge. Klassiske valg til Thai 
Curry. Et iskaldt, lett sødmefullt hveteøl vil 
også smake nydelig. 

Tips and tricks 
The curry paste is a bit spicy, so for 
the children you may want to reduce  
the amount of paste.

If you want an even more spicy dish, you can 
add a couple of Thai chilies to the curry.

Visste du at...
Kokosmelk er en søt, melkeaktig, hvit væske 
laget av kjøttet fra modne kokosnøtter. På 
tross av navnet er kokosmelk et melkefritt 
alternativ til våre kjente meieriprodukter.

Betegnelsen kokosmelk kan også brukes 
om den vannaktige væsken inni nøtta. 
Denne væsken, når den er funnet i en 
ung kokosnøtt, kan mer nøyaktig kalles 
kokosvann eller kokosjuice. I Malaysia 
og Indonesia kalles kokosmelk santan, og  
i Filippinene kalles det gata.

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

Ingredients



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

Season the chicken with salt and pepper on 
both sides and set aside.

4 - Heat a frying pan on medium-plus heat 
with 2 tablespoons frying oil. Place the 
chicken with the skin side down. Fry approx. 
7 minutes until the skin is crispy, press down 
with a spatula so that the whole skin is fried. 
Turn over and cook for approx. 4 - 5 minutes 
and place the chicken on a plate to rest. Do 
not wash the frying pan.

7 - Cut the chicken lengthwise in the middle. 
Then cut each of these into pieces.

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

5 - While the chicken is resting, fry the 
peppers, squash, onion and carrot for a 
few minutes in the same pan. See tips and 
tricks. Add the curry paste and mix into the 
vegetables.

8 - For serving you need the curry, chicken, 
rice and cilantro.

9 - Put rice in a deep bowl, have curry over. 
Place fried chicken thighs with the skin side 
up on top. Sprinkle chopped cilantro all over.

3 - Dice peppers, squash, onions and carrots. 
Coarsely chop cilantro. Note! See amount of 
cilantro in the ingredients list.

6 - Add coconut milk and lime leaves. Bring 
to a boil and simmer on medium heat for 
approx. 5 minutes.

Yellow Thai Curry  *  Liveche chicken thigh fillet, vegetables and rice

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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