
Falafel 
Tabouleh, hvitløk- og mynteyoghurt og salatost fra Gangstad gårdsysteri
Tore: “Falafel er for meg den ultimate vegetarmaten”

Kikerter
Tomat
Bulgur
Kokkelørens hvitløk-  
   og mynteyoghurt
Kokkelørens persille- 
   og sitronolje 
Kokkelørens 
   kryddermiks

Agurk 
Salatost fra Gangstad gårdsysteri 
Rødløk - Matkasse str. 2 Voksne og 
   Liten Familiekasse bruker en halv rødløk  
   Stor Familiekasse bruker en hel

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Har du ikke foodprosessor, kan du bruke en 
blender, da anbefales det å kjøre i omganger. 
Har du ikke blender kan du bruke stavmikser, 
men pass på å mikse godt til du får  
en glatt masse.

Visste du at...
Falafel er en populær rett i Midtøsten, og har 
sine røtter helt tilbake til Faraoenes rike, 2000 
år f.Kr.

Kikerter er en svært næringsrik belgfrukt 
i erteblomstfamilien, og er proppfull av 
proteiner og kostfiber, og er en god kilde  
til folat og mineraler.

Inneholder: Melk og hvete.
Kan inneholde spor av skalldyr og nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Deilige dufter og smaker fra Midtøsten. 
Visste du at Libanon lager utrolig bra vin? 
Flere er inne på Vinmonopolet, både røde 
og hvite. De røde vinene byr ofte på en 
sødmefull, nesten tørket fruktighet og et 
bakteppe av eksotiske krydder som kanel, 
nellik og stjerneanis. Hånd i hanske til  
en rett som denne.

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett, sil, kniv, blande-
bolle, kjøkkenmaskin/stavmikser, kjele og 
stekepanne. 

Ha kikerter i en sil. Skyll med kaldt vann og 
la det renne godt av. 

3 - Ha kikerter, halvparten av den hakkede 
rødløken og 1/2 ts salt i en foodprosessor 
(Stor og Liten Familiekasse tilsetter  
1 ts. salt), se tips og triks. Kjør dette 
sammen i 1 - 2 minutter til en glatt masse. 
Tilsett kryddermiksen og 1 ss av persille- 
og sitronoljen (Stor og Liten familiekasse 
tilsetter 2 ss av persille- og sitronoljen. 
Kjør dette videre i et par minutter til alt er  
blandet godt sammen.

2 - Finkutt en halv rødløk, stor familiekasse 
kutter en hel rødløk.

4 - Ha bulgur i en kjele. Ha 
på 3 dl vann (liten familiekasse 
tilsetter totalt 4,5 dl vann, stor 
familiekasse tilsetter 6 dl vann). 
Kok opp og la småkoke i 10 
minutter til vannet er absorbert.

5 - Kutt tomat og en halv 
agurk i terninger (Stor og 
Liten Familiekasse kutter  
en hel agurk).

7 - Ha 3 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek falaflene i  
ca. 2 minutter på hver side 
til de får en gyllen og fin 
farge. Hold et øye med  
dem – de svir seg fort.

6 - Bruk en skje til å lage runde, 
flate kaker av falafelblandingen. 
Rull dem i hendene og press 
dem til flate, runde kaker på  
ca. 2 cm tykkelse.

8 - Ha bulgur, agurk, tomat, resten av 
rødløken og persilleolje i en bolle. Miks 
dette godt sammen og smak til med salt.

9 - Til servering trenger du falafel, 
bulgursalat, fetaost og hvitløk- og 
mynteyoghurt.

10 - Legg bulgursalat i midten av tallerken. 
Dryss på fetaost. Legg falafel på toppen og 
avslutt med yoghurtdressing rundt.

Falafel  *  Tabouleh, hvitløk- og mynteyoghurt og salatost fra Gangstad gårdsysteri

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

Bakte perlepoteter 
Calabresepølse fra Felloni Spekehus og Kokkelørens ranchdressing
Tore: “Norske poteter er en delikatesse!”

Norske småpoteter 
Calabresepølse 
   fra Felloni Spekehus
Kokkelørens 
   ranchdressing 
Hjertesalat
Bakt paprika
Reddik

Rødløk - Matkassene str. 2 Voksne 
   og Liten Familiekasse bruker 1 løk, 
   Stor Familiekasse bruker 2 løk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Det blir mye god pølsekraft igjen i pannen 
etter steking. Dette er nydelig som ekstra  
saus over retten.

Visste du at...
Grunnleggeren av Felloni spekehus, Andreas 
Felloni lærte seg å produsere spekemat 
fra sin Italienske familie og tok med seg  
kunnskapen til Norge.

Gjennom produktene i Felloni Spekehus er 
familiearven ført videre. I 2015 åpnet han 
produksjonslokale i Årnes med tanke på å 
skape spekevarer til matentusiaster og de 
som ønsker en ekte italiensk matopplevelse  
med norske kvalitetsråvarer.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
Den litt pikante, spicy smaken i pølsen vil 
være perfekt til en fruktig Witbier, eller 
en APA (som bærer litt tydeligere preg av 
bitterhet enn Wit’en). Det finnes et hav 
av mikrobryggerier i Norge, og denne 
retten gir oss sjansen til å utforske disse 
litt mer. Perfekt timing før sesongen er  
skikkelig i gang! 

Vi ser altså etter et friskt øl med mye frukt, 
humle og litt bitterhet.

Ingredienser



1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av 
plast til pølsene, kniv, en medium stekepanne 
og en ildfast form. 

Forvarm ovnen til 200oC med 
varrmluftfunksjon. Skrell og kutt rødløken i 
båter og del potetene i to. 

4 -  Stek pølsene i en medium varm stekepanne 
med 2 ss stekeolje i ca. 5  minutter på hver side.  
De skal bli gjennomstekte, men saftige.

3 - Mens potetene er i ovnen, kutt hjertesalat 
i biter, kutt reddik i tynne skiver og kutt 
paprika i små strimler.

5 - Kutt pølser i jevne skiver og legg  
opp på potetformen

2 - Ha potet og løk i en ildfast form 
ha på 1 ss stekeolje og salt og vend 
godt sammen. Stek til potetene er møre,  
ca. 15 - 20 minutter.

6 - Til servering trenger du potet- og 
pølseform, hjertesalat, bakt paprika,  
reddik og ranchdressing.

7 - Legg potet, pølse og bakt løk utover 
på en flat tallerken. Fordel hjertesalatbiter, 
reddikskiver og paprika jevnt utover. 
Avslutt med ranchdressing i striper  
over det hele.

Bakte perlepoteter  *  Calabresepølse fra Felloni Spekehus og Kokkelørens ranchdressing

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

Pasta med pesto 
Tørrsaltet bacon og Bufarost fra Valdremeieriet
Tore: “Vår egen pesto sammen med det beste av norsk lokalmat”

Pasta fra La Piersante
Kokkelørens pesto
Tørrsaltet bacon
Bufarost fra Valdresmeieriet
Spinat

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Pestoen smitter pastaen med sin grønne, 
urteaktige smak. En frisk rett som får oss til 
å tenke på sommeren - vi trenger friskhet i 
glasset også! Vinho Verde, de «grønne» 
vinene fra det nordlige Portugal, vil passe 
prima til denne retten. Velg deg en ung 
hvitvin på druen Alvarinho og kjenn hvordan 
alt smaker av vår. 

Tips og triks 
Har du rester smaker denne nydelig til  
lunsj dagen etter.

Visste du at...
“Handlaga ost av stølsmjølk. Bufarost er ein 
fast ost som er ysta for hand av heilmjølk frå 
glade kyr på stølsbeite i fjellet. Eigenskapane 
til stølsmjølka frå Valdres er så spesielle at 
det har vorte skrive ein egen doktorgrad om 
ho, og samansetninga av mjølka gjer at osten 
vært i særklasse.” 

Hilsen, 
Valdresmeieiet

Ingredienser

Inneholder: Egg, hvete, melk, sulfitt. 
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.



2 - Ha pastaen i det kokende vannet og la 
det koke i ca 6 minutter.

7 - Til servering trenger du pastaen med 
pesto, baconet med spinaten og osten.

5 - Ha deretter pestoen i pastaen 
og bland godt. Smak til med salt og  
nykvernet sort pepper.

6 - Når baconet har blitt sprøtt vender 
du inn spinaten. La det steke i ett minutt til 
spinaten har falt sammen.

1 - Finn frem, skjærebrett, kniv, to kjeler, sil, 
stekepanne og rivjern. Evt. salatslynge til 
vasking av spinaten.

Sett over vann til pastakoking med litt salt. 
Kutt bacon i små terninger.

8 - Ha pastaen i en dyp tallerken og fordel  
den utover. Ha bacon- og spinatblandingen  
på toppen. Riv osten over.

3 - Mens pastaen koker, ha bacon i en 
kjele med litt stekeolje. Stek til det er sprøtt  
på medium varme.

4 - Når pastaen er klar siler du av vannet.

Pasta med pesto  *  Tørrsaltet bacon og Bufarost fra Valdremeieriet

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



Falafel 
Tabouleh, garlic and mint yoghurt, and salad cheese from Gangstad Ysteri
Tore: “For me, falafel is the ultimate vegetarian food”

Chickpeas
Tomato
Bulgur
Kokkeløren’s garlic 
   and mint yogurt
Kokkeløren’s parsley
   and lemon oil
Kokkeløren’s
   spice mix

Cucumber
Salad cheese from Gangstad Ysteri
Red onion - Box size 2 Adults and
   Small Family Box uses half a red onion
   Large Family Box uses a whole onion

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you do not have a food processor, 
you can use a blender. In this case, we 
recommended running the puree in batches. 
If you do not have a blender, you can use a 
hand mixer, be sure to mix properly so you  
get a smooth mass.

Visste du at...
Falafel er en populær rett i Midtøsten, og har 
sine røtter helt tilbake til Faraoenes rike, 2000 
år f.Kr.

Kikerter er en svært næringsrik belgfrukt 
i erteblomstfamilien, og er proppfull av 
proteiner og kostfiber, og er en god kilde  
til folat og mineraler.

Contains: Milk and wheat.
May contain traces of shellfish and nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Deilige dufter og smaker fra Midtøsten. 
Visste du at Libanon lager utrolig bra vin? 
Flere er inne på Vinmonopolet, både røde 
og hvite. De røde vinene byr ofte på en 
sødmefull, nesten tørket fruktighet og et 
bakteppe av eksotiske krydder som kanel, 
nellik og stjerneanis. Hånd i hanske til  
en rett som denne.

Ingredients



1 - Get: a cutting board, strainer, knife, 
mixing bowl, food processor / hand mixer, 
saucepan and frying pan.

Have chickpeas in a strainer. Rinse with cold 
water and allow to drain.

3 - Put chickpeas, half of the chopped 
red onion and 1/2 teaspoon salt in a food 
processor (Large and Small Family Box adds 
1 teaspoon of salt), see tips and tricks. Run 
this for 1 - 2 minutes to a smooth puree. Add 
the spice mix and 1 tablespoon of the parsley 
and lemon oil (Large and Small Family Box 
adds 2 tablespoons of the parsley and lemon 
oil. Continue this for a few minutes until 
everything is well mixed.

2 - Finely chop half a red onion, Large 
Family box cuts a whole red onion.

4 - Put bulgur in a saucepan. 
Add 3 dl water (Small Family 
box adds a total of 4.5 dl 
water, Large Family box adds 
6 dl water). Bring to a boil and 
simmer for 10 minutes until the 
water is absorbed.

5 - Dice tomato and half 
a cucumber (Large and 
Small Family Box cuts  
one whole cucumber).

7 - Put 3 tablespoons of frying 
oil in a hot frying pan. Fry the 
falafels for approx. 2 minutes on 
each side until they get a nice 
and golden colour. Keep an eye 
on them - they burn quickly.

6 - Use a spoon to make round, 
flat cakes from the falafel 
mixture. Roll them in your hands 
and press them into flat, round 
cakes approx. 2 cm thick.

8 - Put bulgur, cucumber, tomato, the rest of 
the red onion and parsley oil in a bowl. Mix 
well and season with salt.

9 - For serving, you need falafel, 
bulgur salad, salad cheese, and  
garlic and mint yogurt.

10 - Place bulgur salad in the center 
of the plate. Sprinkle with feta cheese. 
Put falafel on top and finish with  
yogurt dressing around.

Falafel  *  Tabouleh, garlic and mint yoghurt, and salad cheese from Gangstad Ysteri

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 pearl potatoes  
Calabrese sausage from Felloni Spekehus and Kokkeløren’s ranch dressing
Tore: “Norwegian potatoes are a delicacy!”

Norwegian small potatoes
Calabrese sausage
   from Felloni Spekehus
Kokkeløren’s
   ranchdressing
Heart salad
Baked peppers
Radish

Red onion – Box size 2 Adults and  
   Small Family Box uses 1 onion,
   Large Family Box uses 2 onions

Time Difficulty

Tips and tricks 
There is a lot of good sausage fond left in 
the pan after frying. This is lovely as an extra 
sauce over the dish.

Visste du at...
Grunnleggeren av Felloni spekehus, Andreas 
Felloni lærte seg å produsere spekemat 
fra sin Italienske familie og tok med seg  
kunnskapen til Norge.

Gjennom produktene i Felloni Spekehus er 
familiearven ført videre. I 2015 åpnet han 
produksjonslokale i Årnes med tanke på å 
skape spekevarer til matentusiaster og de 
som ønsker en ekte italiensk matopplevelse  
med norske kvalitetsråvarer.

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

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
Den litt pikante, spicy smaken i pølsen vil 
være perfekt til en fruktig Witbier, eller 
en APA (som bærer litt tydeligere preg av 
bitterhet enn Wit’en). Det finnes et hav 
av mikrobryggerier i Norge, og denne 
retten gir oss sjansen til å utforske disse 
litt mer. Perfekt timing før sesongen er  
skikkelig i gang! 

Vi ser altså etter et friskt øl med mye frukt, 
humle og litt bitterhet.

Ingredients



1 - Get: a cutting board, a cutting board 
made of plastic for the sausages, a knife, a 
medium frying pan and an ovenproof dish.

Preheat the oven to 200C on hot air function. 
Peel and cut the red onion into wedges and 
divide the potatoes in half.

4 -  Fry the sausages in a medium-hot frying 
pan with 2 tablespoons frying oil for approx. 
5 minutes on each side. They should be  
well done, but juicy.

3 - While the potatoes are in the oven, cut 
the lettuce into pieces, cut the radish into thin 
slices and cut the peppers into small strips.

5 - Cut sausages into even slices and place 
on top of the potato dish

2 - Put potatoes and onions in the ovenproof 
dish, add 1 tablespoon of cooking oil and 
salt, and mix. Cook until the potatoes are 
tender, approx. 15 - 20 minutes.

6 - For serving, you need the potato and 
sausage dish, lettuce, baked peppers, 
radishes and ranch dressing.

7 - Place the potato, sausage and baked 
onion on a flat plate. Distribute heart salad 
pieces, radish slices and peppers evenly. 
Finish with ranch dressing in stripes all over.

Baked pearl potatoes   *   Calabrese sausage from Felloni Spekehus and 
    Kokkeløren’s ranch dressing

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!
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Pasta with pesto 
Dry salted bacon and Bufar cheese from Valdremeieriet
Tore: “Our own pesto along with the best of Norwegian produce”

Pasta from La Piersante
Kokkeløren’s pesto
Dry salted bacon
Bufar cheese from Valdresmeieriet
Spinach

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
Pestoen smitter pastaen med sin grønne, 
urteaktige smak. En frisk rett som får oss til 
å tenke på sommeren - vi trenger friskhet i 
glasset også! Vinho Verde, de «grønne» 
vinene fra det nordlige Portugal, vil passe 
prima til denne retten. Velg deg en ung 
hvitvin på druen Alvarinho og kjenn hvordan 
alt smaker av vår. 

Tips and tricks 
If you have leftovers, this is great for lunch 
the next day.

Visste du at...
“Handlaga ost av stølsmjølk. Bufarost er ein 
fast ost som er ysta for hand av heilmjølk frå 
glade kyr på stølsbeite i fjellet. Eigenskapane 
til stølsmjølka frå Valdres er så spesielle at 
det har vorte skrive ein egen doktorgrad om 
ho, og samansetninga av mjølka gjer at osten 
vært i særklasse.” 

Hilsen, 
Valdresmeieiet

Ingredients

Contains: Eggs, wheat, milk, sulphite.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.



2 - Put the pasta in the boiling water and let 
boil for about 6 minutes.

7 - For serving, you need the pasta 
with pesto, the bacon with the spinach  
and the cheese.

5 - Mix the pesto with the pasta. Season 
with salt and freshly ground black pepper.

6 - When the bacon is crispy, fold in the 
spinach. Let it cook for one minute until the 
spinach has collapsed.

1 - Get: cutting board, knife, two saucepans, 
strainer, frying pan and grater. Possibly a 
salad sling for washing the spinach.

Set water for cooking pasta with some salt. 
Dice bacon.

8 - Put the pasta in a deep dish. Top 
with the bacon and spinach mixture.  
Grate the cheese over.

3 - While the pasta is cooking, put the 
bacon in a saucepan with a little frying oil. 
Cook until crispy over medium heat.

4 - When the pasta is ready, strain off  
the water.

Pasta with pesto  *  Dry salted bacon and Bufar cheese from Valdremeieriet

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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