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

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. 
Skrell potet, eller for en raskere og sunnere 
variant, behold skallet på. Ha i en kjele med 
kaldt usaltet vann. Kok til de er møre, ca. 20 
minutter.

2 - Mens potetene koker, skyll jordskokkene i 
kaldt vann. Del i jevne båter. Vend i litt stekeolje 
og krydre med salt og nykvernet sort pepper. 
Bak i ovnen på nederste rille i 20 - 25 minutter 
til de er møre.

5 - Ha melk, smør og skivet hvitløk i en kjele og 
gi det et oppkok. Sett til side.

6 - Når potetene er møre sil av vannet og la
dampe på svak varme i ca. 1 minutt. Ha i 
hvitløksmelken. Mos dette sammen med en 
visp. Pisk deretter kraftig til det blir en puré. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper når 
konsistensen er slik du ønsker.

3 - Ta kyllinglårene ut av pakken. Fjern 
overfl ødig fett og kraft. Legg dem med skinn-
siden opp på et stekebrett. Se Tips og triks. 
Stek i ovnen på øverste rille i ca. 20 minutter til 
de er gjennomvarme.

7 - Ha plommesausen i en liten kjele. Gi den et 
rask oppkok under omrøring.

4 - Kutt hvitløk i tynne skiver.

8 - Til servering trenger du potetpuré, 
plommesaus, jordskokker og kyllinglår.

9 - Legg potetpuré på siden av tallerken. Legg 
jordskokker pent utover på andre siden. Legg 
kyllinglåret inntil potetpuréen og plommesausen 
ved siden.

Kyllinglårconfi t fra Gårdsand *  Jordskokker og plommesaus med norske plommer

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
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Kyllinglårconfit fra Gårdsand
Jordskokker og plommesaus med norske plommer
Tore: “plommer, sichuanpepper, ingefær og soya- sammen skaper de smaksfest!”

Kyllingconfi t 
   fra Gårdsand
Jordskokker 
Kokkkelørens 
   plommesaus med plommer  
   fra Hovelsrud gård

Potet
Rørosmelk
Hvitløk
Rørossmør (Obs. det er smør 
på to retter, bruk halvparten til 
denne retten)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For ekstra brunet kyllingskinn skru på overvarme 
de siste 5 minuttene av  steketiden.

Visste du at...
- Jordskokken er roten til mye godt og kan 
heve måltidet til gastronomiske høyder. Den 
var ganske utbredt i Norge før poteten kom, 
men havnet litt i skyggen av nykommeren. 
Den inneholder ikke stivelse, men har 
ellers mange av de samme bruksområdene 
som poteten. Jordskokk har en søtlig 
og nøtteaktig aroma.

Inneholder: Melk, sulfi tt, soya, hvete. 
Obs. Vi anbefaler å skylle alle grønnsakene før bruk.

Drikke til maten
Husets sommelier Emelie anbefaler
- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og vin. 
Noe annet vi må ha med i bakhodet er sausen 
med sine saftige, syrlige plommer og orientalske 
krydder, og ikke minst, jordskokken som bidrar 
med både sødme og et jordlig aromapreg. Vi er 
altså på jakt etter en lett kropp med delikate og 
forsiktige tanniner. Samtidig trenger vi friskhet, 
ordentlig med syre og et knepp med sødme for 
å balansere alle nydelige tilbehør - og vi trenger 
krydder! 

Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig 
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer 
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller på 
det sistnevnte.

Ingredienser

Gi din vurdering
Skann QR-koden og gi din vurdering
av retten! :-)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, to store kjeler, 
stekepanne, slikkepott, rivjern og blandebolle. 

Sjalottløk fi nhakkes, østerssopp rives i tynne 
strimler, osten rives på det groveste på et rivjern 
og sjampinjong kuttes i terninger. Vask og tørk 
spinat.

3 - Stek sjampinjongterningene på medium 
varme i ca. 2 minutter. Bruk 2 ss stekeolje.Tilsett 
risen og den fi nhakkede løken og stek videre 
under omrøring i 1 - 2 minutter.

5 - Mens risen småkoker skal østerssoppen  
stekes i en varm stekepanne med stekeolje. 
Krydre soppen med salt og nykvernet sort 
pepper.

2 - Ha steinsoppkraften i en kjele, tilsett 7 dl 
vann og gi et oppkok (for “liten familiekasse” 
tilsettes 10 dl vann og Stor familiekasse tilsetter 
14 dl).

6 - Når risen har kokt i 20 minutter, bland 
smøret (Obs. bruk halvparten av smøret) og 
osten godt inn. Smak eventuelt til med mer salt.

4 - Ha på den varme kraften. La det småkoke i 
20 minutter og rør med jevne  mellomrom med 
en slikkepott.

7 - Vend inn 1 ss av gremolataen i 
spinaten. Stor familiekasse vender inn 2 ss av 
gremolataen.

8 - Til servering trenger du risotto, spinatsalat, 
gremolata og østerssopp. 

9 - Ha først risottoen på tallerken. Fordel 
gremolata jevnt utover risottoen. Ha den stekte 
soppen over. Legg en liten håndfull spinat i 
midten av tallerkenen, resten kan serveres på 
siden som en salat.

Sopprisotto  *  Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet

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/
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Sopprisotto 
Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet
Tore: “En umamibombe av en rett!”

Risottoris
Sjalottløk
Sjampinjong
Østerssopp
Kokkelørens 
   steinsoppkraft

Spinat
Bufarost fra Valdresmeieriet
Rørossmør (Obs. det er smør på to retter, 
bruk halvparten til denne retten)
Kokkelørens gremolata

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Risottoen har en tendens til å etterkoke og 
den bør derfor serveres med en gang den er 
ferdig. Den skal være fl øyelsmyk og saftig.

Visste du at...
- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full av 
kostfi ber, vitamin A (betakaroten), B-vitaminet 
folat, vitamin C, vitamin K og kalium. I tillegg 
er den er kilde til vitamin E, B6, kobber og 
magnesium.

Gi din vurdering
Skann QR-koden og gi din vurdering
av retten! :-)

Inneholder: Soya, hvete, sulfi tt og melk.
Kan inneholde spor av hasselnøtter, mandler og pistasjnøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Selv om det er vemodig å innrømme at 
sommeren ligger bak oss og at høsten er et 
faktum, er det likevel fryktelig stas å kunne 
ønske rødvinssesongen velkommen. Frem med 
ullpledd og store vinglass – det er høst! 

Nebbiolo, høstens egen drue trives best i 
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner 
du duft og smak av trøffel, tørket sopp, nype, 
tjære og røde plommer. Nebbiolo-vin må 
være skapt for sopprisotto. Vær raus med 
både smør og ost – disse vinene er kraftige og 
krever mat med litt motstand.

Ingredienser



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, plast-
skjærebrett til fi sken, blender, blandebolle, 
grønnsaksskreller og mandolin eller ostehøvel. 

Sett på vann til koking av nudler. Kutt torsk 
i biter. Finkutt vårløk og separer det grønne 
fra det hvite. Skill eggeplommen fra hviten og 
bruk evt. hviten til noe annet (stor familiekasse 
skiller 2 egg).

7 - Ha nudler, vårløk, gulrot, agurk og 1 ss 
av sweet chilisausen (stor familiekasse tilsetter 
2 ss chiisaus) i en miksebolle og bland godt 
sammen. Smak til med salt.

8 - Til servering trenger du fi skekaker, 
nudelsalat og sweet chili saus. 

6 - Obs. ta av båndet rundt nudlene før 
koking .Kok nudlene i ca. 3 minutter. Sil av 
vannet og vend inn 1 ss stekeolje.

5 - Mens fi skekakene steker, skrell og strimle 
agurk og gulrot med en mandolin eller 
ostehøvel. 

3 - Form 8 runde og fl ate kaker av fi ske- 
massen (liten familiekasse lager 12 kaker, stor 
familiekasse lager 16 kaker).

9 - Ha salat på tallerken, legg på fi skekaker 
og server sweet chili i skål ved siden. 

2 - Kjør torsk i en hurtighakker eller food- 
processor i 30 sekunder (Se: tips og triks). 
Skrap fi sken ned fra kanten med en slikkepott 
og kjør i 30 sekunder til. Ha i det grønne 
av vårløken, maizenna, eggeplomme og 
currypaste. Kjør i 30 sekunder. Skrap ned fra 
kanten med en slikkepott og kjør i 30 sekunder 
til. 

4 - Ha 3 ss stekeolje i en medium pluss varm 
stekepanne. Stek fi skekakene i ca. 2 minutter 
på hver side til de er gjennomstekte.

Thai fiskekaker  *  Kokkelørens egen sweet chilisaus og nudelsalat

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/



Thai fiskekaker 
Kokkelørens egen sweet chilisaus og nudelsalat
Tore: “Denne sweet chilisausen er noe annet enn den du får på butikken!”

Torskefilet
Kokkelørens 
   rød curry paste
Kokkelørens 
   sweet chili saus
Gulrot

Agurk
Nudler 
Maizenna 
Vårløk
Egg fra Ek gård

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Har du ikke hurtighakker eller food processor, 
kan du bruke en blender, eller til nød en 
stavmikser.

- For en mer barnevennlig variant, ta av 
fi skeblanding uten vårløk og currypaste til 
deres fi skekaker

Visste du at...
- Det thailanske kjøkken, som fi skekakene i 
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket av 
mange matkuturer opp gjennom årene. 

Chili ble introdusert i thailandsk matlaging sent 
på 1600-tallet av portugisiske misjonærer som 
tidligere hadde bodd i Sør-Amerika.

Thailenderne tilpasset utenlandske oppskrifter 
til lokale forhold ved å erstatte enkelte av 
ingrediensene. For eksempel ble indisk ghee 
(klarnet smør) erstattet med kokosolje, og 
melkeprodukter ble erstattet med kokosmelk. 
Fra kineserne lærte de seg å fritere i olje 
og hurtigsteke i wok (stir frying). Portugal, 
Tyskland, Frankrike og Japan bidro med 
kulinarisk inspirasjon til det thailanske kjøkkenet 
på 1700-tallet. 

Inneholder: Fisk, egg og hvete.
Kan inneholde spor av hasselnøtter, mandler og pistasjnøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Da var det på tide for favorittdruen min å 
entre scenen enda enn gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også 
husk at den bør være lav på alkoholen siden 
fi skekakene er litt spicy. Tore sier han skal 
drikke et velkjent øl fra Thailand, slett ikke feil 
det heller! Det er bare å glede seg!

Ingredienser

Gi din vurdering
- Skann QR-koden og gi din vurdering
av retten! :-)



1 - Get: 2 saucepans, 2 baking trays, cutting 
tray, knife and whisk.

Preheat the oven to 200C on hot air function. 
Peel the potato, or for a faster and healthier 
variety, keep the peel on. Put in a saucepan with 
cold unsalted water. Cook until tender, approx. 
20 minutes.

2 - While the potatoes are cooking, rinse the 
Jerusalem artichokes in cold water. Divide into 
even boats. Turn in a little frying oil and season 
with salt and freshly ground black pepper. Bake 
in the oven on the bottom rack for 20 - 25 minutes  
until tender.

5 - Put milk, butter and sliced garlic in a 
saucepan and bring to a boil. Set aside.

6 - When the potatoes are tender strain the 
water and let steam on low heat for approx. 1 
minute. Add the garlic milk. Mash this together 
with a whisk. Then beat vigorously until it 
becomes a puree. Season with salt and freshly 
ground black pepper when the consistency is the 
way you want it.

3 - Take the chicken thighs out of the package. 
Remove excess grease and stock. Place them 
with the skin side up on a baking tray. See Tips 
and Tricks. Bake in the oven on the top rack for 
approx. 20 minutes until cooked through.

7 - Put the plum sauce in a small saucepan. 
Bring to boil while stirring.

4 - Cut garlic into thin slices.

8 - For serving, you need mashed potatoes, 
plum sauce, Jerusalem artichokes and chicken 
thighs.

9 - Place mashed potatoes on the side of the 
plate. Lay the artichokes neatly on the other 
side. Place the chicken thigh next to the mashed 
potatoes and plum sauce next to it.

Chicken thigh confit from Gårdsand *  Jerusalem artichokes and plum sauce with Norwegian plums

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Chicken thigh confit from Gårdsand
Jerusalem artichokes and plum sauce with Norwegian plums
Tore: “Plums, Sichuan pepper, ginger and soy - together they create a flavourfest!”

Chicken confit
   from Gårdsand
Jerusalem artichokes
   from Ulsrudbakken Farm
Kokkkeløren’s
   plum sauce with plums from    
   Hovelsrud farm

Potato
Rørosmelk
Garlic
Røros butter (Note that there 
is butter on two dishes, use 
half for this dish)

Time Difficulty

Tips and tricks 
For extra browned chicken skin turn on top heat 
the last 5 minutes of the cooking time.

Visste du at...
- Jordskokken er roten til mye godt og kan 
heve måltidet til gastronomiske høyder. Den 
var ganske utbredt i Norge før poteten kom, 
men havnet litt i skyggen av nykommeren. 
Den inneholder ikke stivelse, men har 
ellers mange av de samme bruksområdene 
som poteten. Jordskokk har en søtlig  
og nøtteaktig aroma.

Contains: Milk, sulfite, soy, wheat.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Husets sommelier Emelie anbefaler
- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og vin. 
Noe annet vi må ha med i bakhodet er sausen 
med sine saftige, syrlige plommer og orientalske 
krydder, og ikke minst, jordskokken som bidrar 
med både sødme og et jordlig aromapreg. Vi er 
altså på jakt etter en lett kropp med delikate og 
forsiktige tanniner. Samtidig trenger vi friskhet, 
ordentlig med syre og et knepp med sødme for 
å balansere alle nydelige tilbehør - og vi trenger 
krydder! 

Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig 
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer 
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller på 
det sistnevnte.

Ingredients

Scan the QR code
and give your 
opinon on the 
dish! :-)



1 - Get: a cutting board, knife, two large 
saucepans, frying pan, spatula and mixing 
bowl.

Finely chop the shallots, tear the oyster 
mushrooms into thin strips and dice the 
champignon. Wash and dry spinach.

3 - Fry the champignon cubes on medium heat 
for approx. 2 minutes. Use 2 tablespoons of 
frying oil. Add the rice and the finely chopped 
onion and continue to cook while stirring for 1-2 
minutes.

5 - While the rice is simmering, fry 
the oyster mushrooms in a hot pan with 
frying oil. Season with salt and freshly  
ground black pepper.

2 - Add the porcini stock to a saucepan, add 7 
dl of water and bring to a boil (for “small family 
box” add 10 dl of water and Large family box 
add 14 dl).

6 - When the rice has cooked for 20 
minutes, mix in the butter (Note: use half of 
the butter) and the cheese. Taste with more  
salt if necessary.

4 - Add the hot stock. Let simmer 
for 20 minutes and stir periodically  
with a spatula.

7 - VTurn 1 tablespoon of the gremolata 
into the spinach. Large family box uses in 2 
tablespoons of gremolata.

8 - For serving you need risotto, spinach 
salad, gremolata and oyster mushrooms.

9 - First, place the risotto on the plate. Spread 
the gremolata evenly over the risotto. Put the 
fried mushrooms over. Put a small handful of 
spinach in the middle of the plate, the rest can 
be served on the side as a salad.

Mushroom risotto  *  Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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The boxes we offer are: 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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Mushroom risotto 
Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet
Tore: “An umami bomb of a dish!”

Risotto rice
Shallots
Champignon
Oyster mushrooms
Kokkeløren’s
   porcini stock

Spinach
Bufar cheese from Valdresmeieriet
Røros butter (Note there is butter on two 
dishes, use half for this dish)
Kokkeløren’s gremolata

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Risotto tends to aftercook and should 
therefore be served as soon as it is ready. It 
should be velvety soft and juicy.

Visste du at...
- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full av 
kostfiber, vitamin A (betakaroten), B-vitaminet 
folat, vitamin C, vitamin K og kalium. I tillegg 
er den er kilde til vitamin E, B6, kobber og 
magnesium.

Contains: Soy, wheat, sulfite and milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Selv om det er vemodig å innrømme at 
sommeren ligger bak oss og at høsten er et 
faktum, er det likevel fryktelig stas å kunne 
ønske rødvinssesongen velkommen. Frem med 
ullpledd og store vinglass – det er høst! 

Nebbiolo, høstens egen drue trives best i 
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner 
du duft og smak av trøffel, tørket sopp, nype, 
tjære og røde plommer. Nebbiolo-vin må 
være skapt for sopprisotto. Vær raus med 
både smør og ost – disse vinene er kraftige og 
krever mat med litt motstand.

Ingredients

Scan the QR code
and give your 
opinon on the 
dish! :-)



1 - You’ll need: knife, cutting board, plastic 
cutting board for the fish, blender, mixing 
bowl, vegetable peeler and mandolin or 
cheese slicer.

Put on water for cooking noodles. Cut cod into 
chunks. Fine-cut spring onions and separate 
the green from the white. Separate the egg 
yolk from the white and if necessary, use the 
white for something else (large family box 
separates 2 eggs).

7 - Add noodles, spring onion, carrot, 
cucumber and 1 tablespoon of the sweet chili 
sauce (large family box adds 2 tablespoons 
of chili sauce) to a mixing bowl and mix well.

8 - For serving you need fish cakes, noodle 
salad and sweet chili sauce.

4 - Cook the noodles for approx. 3 minutes. 
Strain from the water and turn in 1 tablespoon 
of frying oil.

5 - While the noodles are cooking, peel and 
shred cucumber and carrot with a mandolin or 
cheese grater.

3 - Shape 8 round and flat cakes of the fish 
paste (small family box makes 12 cakes, large 
family box makes 16 cakes).

9 - Have salad on plate, place on fish 
cakes and serve sweet chili in bowl  
next to it.

2 - Run cod in a food processor for 30 
seconds (See: tips and tricks). Scrape fish 
from the edge with a spatula and run for 
another 30 seconds. Add the green of the 
spring onion, cornstarch, egg yolk and curry 
paste. Run for 30 seconds. Scrape down 
from the edge with a spatula and run for  
another 30 seconds.

6 - Put 3 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot frying pan. Fry the fish 
cakes for approx. 2 minutes on each side until 
cooked through.

Thai fishcakes  *  Kokkeløren’s own sweet chili sauce and noodle salad

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

The boxes we offer are: 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/



Thai fishcakes 
Kokkeløren’s own sweet chili sauce and noodle salad
Tore: “This sweet chili sauce is different from the one you get at the store!”

Cod fillet
Kokkeløren’s
   red curry paste
Kokkeløren’s
   sweet chili sauce
Carrot

Cucumber
Noodles
Corn flour
Spring onions
Egg from Ek farm

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you do not have a food processor, 
you can use a blender or, for example,  
a hand mixer.

- For a more child-friendly variant, remove the 
fish mixture without spring onions and curry 
paste for their fish cakes

Visste du at...
- Det thailanske kjøkken, som fiskekakene i 
denne retten er inspirert av, har blitt påvirket av 
mange matkuturer opp gjennom årene. 

Chili ble introdusert i thailandsk matlaging sent 
på 1600-tallet av portugisiske misjonærer som 
tidligere hadde bodd i Sør-Amerika.

Thailenderne tilpasset utenlandske oppskrifter 
til lokale forhold ved å erstatte enkelte av 
ingrediensene. For eksempel ble indisk ghee 
(klarnet smør) erstattet med kokosolje, og 
melkeprodukter ble erstattet med kokosmelk. 
Fra kineserne lærte de seg å fritere i olje 
og hurtigsteke i wok (stir frying). Portugal, 
Tyskland, Frankrike og Japan bidro med 
kulinarisk inspirasjon til det thailanske kjøkkenet 
på 1700-tallet. 

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Da var det på tide for favorittdruen min å 
entre scenen enda enn gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også 
husk at den bør være lav på alkoholen siden 
fiskekakene er litt spicy. Tore sier han skal 
drikke et velkjent øl fra Thailand, slett ikke feil 
det heller! Det er bare å glede seg!

Ingredients

Scan the QR code
and give your 
opinon on the 
dish! :-)
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