
1 - Finn frem skjærebrett, kniv,  to stekebrett, 
to kjeler, stekepanne og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 190oC med varmluftsfunksjon. 
Vask og kutt gulbeter i jevne tynne båter.

3 - Fordel bacon på et eget stekebrett med 
bakepapir og stek i ovnen sammen med 
betene i ca. 10 minutter til baconet er crispy.

2 - Vend betene inn med litt stekeolje, salt og 
nykvernet sort pepper. Ha dem på et stekebrett 
og bak i ovnen i 20 – 25 minutter til de er møre.

4 - Mens beter og bacon er i 
ovnen. Ha egg i en kjele og fyll 
på med kaldt vann. Sett på maks 
temperatur slik at det koker opp 
kjapt, skru ned litt og kok videre i 
6 minutter. Avkjøl i rennende kaldt 
vann og skrell. 

5 - Mens egget koker, splitt 
grønnkålen på langs gjennom 
stilken. Kutt deretter i grove biter.

7 - Mens grønnkålen steker, ha 
jordskokkpureen i en kjele og varm 
opp under omrøring.

6 - Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek grønnkålen under 
omrøring til den har falt sammen 
og fått litt stekefarge i kantene. 
Dette tar ca. 2 - 3 minutter. Smak 
til med salt.

8 - Ha gulbeter og grønnkål i en stor bolle. 
Ha på 2/3 av sennepsdressingen og vend 
dette godt sammen. Kutt baconet i grove biter.

9 - Til servering trenger du bacon, betesalat, 
egg, valnøtter, jordskokkpuré og resten av 
sennepdressingen.

10 - Legg jordskokkpureen i midten av 
tallerken. Legg beter og grønnkålen i en jevn 
sirkel rundt. Legg biter av bacon spredt rundt. 
Dryss på valnøtter. Legg egget oppå pureen 
og avslutt med å dryppe sennepsdressing 
rundt.

Salat med rotgrønnsaker  *  Sennepsdressing, bacon og gårdsegg

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/



Salat med rotgrønnsaker
Sennepsdressing, bacon og gårdsegg
Tore: “En rustikk og smaksrik høstrett”

Tørrsaltet bacon 
   fra Jæren Smak 
Kokkelørens 
   honningristede valnøtter 
Kokkelørens sennep- 
   og estragondressing
Gulbeter

Kokkelørens 
   jordskokkpuré med jordskokker
   fra Ulsrudbakken gård,
   se: "Visste du at" under.
Grønnkål fra Elstøen gartneri
Flemming Egg
 Matkasse str:
 2 voksne: 2 stk. egg
 Liten familie: 4 stk. egg
 Stor familie: 4 stk. eggTilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Egget kan også posjeres for den som ønsker 
en kokkefaglig utfordring:

Kok opp en kjele med vann og tilsett litt salt og 
2 ss eddik. Trekk så kjelen til side. Klekk ett egg 
oppi et lite glass eller en kopp så det blir enkelt 
å helle hele egget forsiktig oppi kjelen. Pass på 
at vannet er helt stille og rett under kokepunktet, 
ha så ett og ett egg forsiktig i. La eggene ligge 
i det varme vannet i ca. 4 minutter til de har 
begynt å bli faste. Når eggene er klare, kan de 
enkelt bli tatt ut med en hull-øse. 

Visste du at...
- Både honningen til valnøttene og 
sennepsdressingen og jordskokkene denne 
uken kommer fra Ulstrudbakken går som ligger 
i Østre Toten. Gården drives av Tåle Willerud 
og Irene Fosså.

Inneholder: Sennep, egg, valnøtter, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av gluten, peanøtter og andre nøtter. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg 
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette. 
Østerrike har to spennende rødvinsdruer du 
bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish. Begge 
vil fungere strålende til dette.

Ingredienser

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



1 - Finn frem kniv, skjærebrett, stekebrett, 
bakepapir og øse. 

Forvarm ovnen til 250oC med varmluftfunksjon.

7 - Dryss oreganodressing over pizzaen og 
jafs i deg. 

2 - Ha pizzabunnene på stekebrett med 
bakepapir.

4 - Fordel osten utover pizzaen. Sleggeterninger 
og syltet rødløk på toppen. Stek pizzaen i  
ca. 5 - 7 minutter, til osten er gyllen og bunnen 
er ferdig stekt.

3 - Se tips og triks. Fordel tomatsausen jevnt 
utover bunnen. La det være igjen ca. 2 cm kant 
uten saus.

5 - Del pizzaen i biter. 6 - Til servering trenger du pizza og 
oreganodressing.

Pizza  *  Slegge spekepølse fra Ask gård og Kokkelørens oreganodressing

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/



Pizza
Slegge spekepølse fra Ask gård og Kokkelørens oreganodressing

Tore: “Sleggespekepølse er helt nydelig på pizza!”

Italiensk surdeigsbunn
Kokkelørens
   pizzasaus
Slegge spekepølse fra
   Ask gård

Kokkelørenes 
   oreganodressing
Rørosost
   fra Galåvolden gård
Syltet rødløk

NB! Pizzabunnene må oppbevares i kjøleskapet.

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ønsker du at en av pizzaene skal være helt 
hvit, tilsetter du 1 toppet ss creme fraiche til 
organodressingen slik at du får 1 hvit variant. 
Tomatsausen som blir til overs kan du bruke til 
dipp ved siden av.

Visste du at...
- På ASK Gård i Nordmarka lages fantastisk  
spekemat inspirert av italiensk håndverk. Ask 
bruker ingen kunstige tilsetnings-stoffer - bare 
kjøtt, fett og urter. Sånt blir det god spekemat av!

Inneholder: Melk, hvete og sulfitt. Kan inneholde spor av sesam og soya
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Det finnes så mye godt å velge blant når det 
kommer til pizza! Selv åpner jeg gjerne en litt 
kremet, frisk og boblete flaske fra Champagne 
som en liten hyllest til denne fantastiske pizzaen. 
Som Tore selv sier; Champagne passer til alt! 
Ønsker man røde dråper og en litt mer klassisk 
kombinasjon, se etter en saftig og frisk vin av 
enten druen Barbera eller Toscanas stolthet, 
Sangiovese. Velger dere hvit saus til pizzaen så 
er den litt ukjente, søritalienske vinen Greco di 
Tufo en veldig spennende kandidat.

Ingredienser

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



1 - Finn frem kjele, skjærebrett, 
kniv, skjærebrett av plast, 
blandebolle, sil, en stor tallerken 
og stekepanne. 

Ha ris i en kjele. Tilsett dobbel 
mengde vann som ris. Kok 
opp og la småkoke under lokk  
i ca. 20 minutter.

3 - Riv gulrot på den groveste 
delen av et rivjern. Finsnitt kål og 
vårløk og kutt lime i båter. 

2 - Mens risen koker, sil rekene 
og hakk igjennom dem en gang 
slik at du får store biter.

5 - Obs. se antall egg angitt i 
ingredienslisten. Pisk eggene godt 
sammen.

4 - Sil risen for alt overflødig 
vann, spre den utover en stor 
tallerken for avkjøling.

6 - Varm en stor stekepanne 
til medium pluss varme, har du 
liten- eller stor familiekasse bør 
du bruke to stekepanner. Ha i 2 
ss stekeolje og stek gulrot og kål 
under omrøring i 2 minutter.

8 - I samme stekepanne(r), 
ha i 2 ss stekeolje og stek risen 
på medium pluss varme under 
omrøring i ca. 1 - 2 minutter.

7 - Ha de stekte grønnsakene 
over i en skål

9 - Tilsett egg og rør godt inn i risen,  
stek under omrøring i 1-2 minutter til  
eggene har stivnet.

10 - Tilsett grønnsakene, spesialsaus, 
vårløk, reker og saften av en limebåt (stor 
familiekasse tilsetter 2 limebåter). Bland 
alt godt sammen mens pannen fortsatt står  
på varm plate.

11 - Til servering trenger du fried rice, 
peanøtter og resten av limebåtene.

Fried rice  *  Lyngenfjord reker, gårdsegg og vår egen spesialsaus

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/



Fried rice
Lyngenfjord reker, gårdsegg og vår egen spesialsaus
Tore: “Dette er sunn og smaksrik comfortfood!”

Lyngenfjord reker
Egg fra Flemming Egg
   Matkasse str:
   2 voksne: 2 stk. egg
   Liten familie: 3 stk. egg
   Stor familie: 4 stk. egg
Kokkelørens spesialsaus

Ris
Lime
Peanøtter
Spisskål fra Vang gård
Gulrot
Vårløk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Sørg for å ha ordentlig god varme under 
stekingen, da får du det beste resultatet.

Visste du at...
- Flemming Egg, får egg fra flere tusen egg-
produserende høner på ulike gårder i Vestfold, 
og kan dermed alltid levere ferske egg til butikker 
i hele Vestfold, samt Kokkeløren!

Flemming distribuerer eggene selv slik at de 
alltid ankommer ferske, kortreiste, og av høy 
kvalitet.
Flemming Egg produserer egg fra frittgående 
høner og miljøinnredning.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En australsk og lett fatlagret hvitvin på 
chardonnay-druen har fylden som trengs. 
Velger du vin fra et kjølig område som f.eks. 
Margaret River eller Victoria, får du masse 
friskhet på kjøpet. Fedmen i denne retten vil 
elske dette.

Ingredienser

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



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

Preheat the oven to 190oC on hot 
air function. Wash and cut beets in  
evenly thin boats.

3 - Spread the bacon on a separate baking 
tray with baking paper and bake in the oven 
together with the beets for approx. 10 minutes 
until the bacon is crispy.

2 - Turn the beets in a little frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Put them on a 
baking tray and bake in the oven for 20 - 25 
minutes until tender.

4 - While the beets and bacon 
are in the oven. Put eggs in a 
saucepan and fill with cold water. 
Set maximum temperature so that 
it comes to a boil quickly, turn 
down a little and cook for another 
6 minutes. Cool in running cold  
water and peel.

5 - While the egg is cooking, 
split the kale lengthwise 
through the stem. Then cut into  
coarse pieces.

7 - While the kale is frying, 
have the Jerusalem artichoke 
puree in a saucepan and  
heat while stirring.

6 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a hot frying pan. Fry the kale 
while stirring until it has collapsed 
and gained a little frying color at 
the edges. This takes approx. 2 - 3 
minutes. Season with salt.

8 - Put beets and kale in a large bowl. Add 
2/3 of the mustard dressing and mix well. Cut 
the bacon into rough pieces.

9 - For serving, you need bacon, beet salad, 
eggs, walnuts, Jerusalem artichoke puree and 
the rest of the mustard dressing.

10 - Place the Jerusalem artichoke puree in 
the center of the plate. Place the beets and 
kale in an even circle. Scatter pieces of bacon 
around. Sprinkle with walnuts. Place the egg 
on top of the puree and finish by dripping 
mustard dressing on the circle.

Salad with root vegetables  *  Mustard dressing, bacon and farm eggs

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/



Salad with root vegetables
Mustard dressing, bacon and farm eggs
Tore: “A rustic and tasty autumn dish”

Dry salted bacon
   from Jæren Smak
Kokkeløren’s
   honey roasted walnuts
Kokkeløren’s mustard
   and tarragon dressing
Gulbeter

Kokkeløren’s
   Jerusalem artichoke puree with Jerusalem
   artichokes from Ulsrudbakken farm,
   see: "Did you know that" below.
Kale from Elstøen gartneri
Flemming Egg
 Lunch box size:
 2 adults: 2 pcs. egg
 Small family: 4 pcs. egg
 Large family: 4 pcs. eggTime Difficulty

Tips and tricks 
- The egg can also be poached for those who 
want a culinary challenge:

Boil a saucepan of water and add a little salt 
and 2 tablespoons of vinegar. Then pull the pot 
aside. Hatch one egg in a small glass or cup so 
it is easy to pour the whole egg carefully into 
the pan. Make sure that the water is completely 
still and just below the boiling point, then have 
one egg at a time carefully in. Let the eggs lie 
in the warm water for approx. 4 minutes until 
they have started to solidify. When the eggs 
are ready, they can be easily removed with  
a slotted spoon.

Did you know...
- Both the honey for the walnuts and the mustard 
dressing and Jerusalem artichokes this week 
come from Ulstrudbakken går which is located 
in Østre Toten. The farm is run by Tåle Willerud 
and Irene Fosså.

Contains: Mustard, eggs, walnuts, sulfite and milk.
May contain traces of gluten, peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Jordlige, friske og lett salte smaker. Velg 
en ung, saftig og fruktig rødvin til dette. 
Østerrike har to spennende rødvinsdruer du 
bør teste ut: Zweigelt og Bläufrankish. Begge 
vil fungere strålende til dette.

Ingredients

Give your opinion
Scan the QR code and give your rating
of the dish! :-)



1 - Get: a knife, cutting board, baking tray, 
baking paper and a ladle.

Preheat the oven to 250oC with 
hot air function.

7 - Sprinkle oregano dressing over  the pizza 
and dig in.

2 - Place the bottoms on a lined baking tray.

4 - Distribute the cheese. Sledge dices and 
pickled red onions. Bake the pizza for  approx. 
5 - 7 minutes, until the cheese is golden and the 
bottom is done.

3 - See tips and tricks. Spread the sauce evenly 
on the bottom. Leave about 2 cm of edge without 
sauce.

5 - Slice the pizza 6 - For serving you need pizza and dressing.

Pizza  *  Sledge bacon sausage from Ask gård and Kokkeløren’s oregano dressing

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/



Pizza
Sledge bacon sausage from Ask gård  and Kokkeløren’s oregano dressing

Tore: “Sledge sausage is absolutely delicious on pizza!”

Italian sourdough base
Kokkeløren’s
    pizza sauce
Sledge bacon sausage
    from Ask farm

Kokkeløren’s 
    oregano dressing
Røros cheese from
    Galåvolden farm
Pickled red onion

NB! The pizza bases must be stored in the 
refrigerator.

Time Difficulty

Tips and tricks 
- If you want one of the pizzas to be completely 
white, add 1 topped tablespoon of sour cream 
to the organo dressing so that you get 1 white 
variant. You can use the remaining tomato sauce 
for dipping on the side.

Visste du at...
- 
At ASK Gård in Nordmarka, fantastic cured 
meats are made inspired by Italian craftsmanship. 
Ask uses no artificial additives - only meat, fat 
and herbs. That’s how good cured meat is made!

Contains: Milk, wheat and sulphite. May contain traces of sesame and soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Det finnes så mye godt å velge blant når det 
kommer til pizza! Selv åpner jeg gjerne en litt 
kremet, frisk og boblete flaske fra Champagne 
som en liten hyllest til denne fantastiske pizzaen. 
Som Tore selv sier; Champagne passer til alt! 
Ønsker man røde dråper og en litt mer klassisk 
kombinasjon, se etter en saftig og frisk vin av 
enten druen Barbera eller Toscanas stolthet, 
Sangiovese. Velger dere hvit saus til pizzaen så 
er den litt ukjente, søritalienske vinen Greco di 
Tufo en veldig spennende kandidat.

Ingredients

Give your opinion
Scan the QR code and give your rating
of the dish! :-)



1 - Get: a pot, cutting board, 
knife, plastic cutting board, 
mixing bowl, strainer, a large 
plate and frying pan.

Put rice in a saucepan. Add 
double the amount of water. Bring 
to a boil and simmer under lid for 
about 20 minutes.

3 - Grate carrot on the roughest 
part of a grater. Finely chop 
cabbage and spring onions and 
cut lime into wedges.

2 - While the rice is cooking, 
strain the prawns and chop 
them once so that you  
get large pieces.

5 - Note! See number of eggs 
indicated in the ingredient list. 
Beat the eggs.

4 - Strain the rice of all excess 
water, spread it over a large plate 
to cool.

6 - Heat a large frying pan to 
medium-plus heat, if you have 
a small or large family box you 
should use two frying pans. Add 
2 tablespoons frying oil and fry 
the carrot and cabbage while 
stirring for 2 minutes.

8 - In the same frying pan(s), 
add 2 tablespoons frying oil and 
fry the rice on medium-plus heat 
while stirring for approx. 1 - 2 
minutes.

7 - Transfer the fried vegetables 
to a bowl.

9 - Add eggs and stir well into the rice, fry 
while stirring for 1 - 2 minutes until the eggs 
are solidified.

10 - Add the vegetables, special sauce, spring 
onions, shrimp and the juice of a lime wedge 
(large family box uses 2 lime wedges). Mix 
everything well while the pan is still on the heat.

11 - For serving, you need fried rice, peanuts 
and the rest of the limes.

Fried rice  *  Lyngenfjord shrimp, farm eggs and our own special sauce

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/



Fried rice
Lyngenfjord shrimp, farm eggs and our own special sauce
Tore: “Healthy and tasty comfort food!”

Lyngenfjord shrimp
Eggs from Flemming Egg
   Box sizes:
   2 adults: 2 pcs. egg
   Small family: 3 pcs. egg
   Large family: 4 pcs. egg
Kokeløren's special sauce

Rice
Lime
Peanuts
Cabage from Vang gård
Carrot
Spring onions

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For the best result, make sure to use proper 
heat during the frying.

Did you know...
- Flemming Egg, gets eggs from several thousand 
egg-producing hens on various farms in Vestfold, 
and can thus always deliver fresh eggs to shops 
throughout Vestfold, as well as Kokkeløren!

Flemming distributes the eggs themselves so that 
they always arrive fresh, short-traveled, and of 
high quality.
Flemming Egg produces eggs from free-range 
hens and environmental decoration.

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En australsk og lett fatlagret hvitvin på 
chardonnay-druen har fylden som trengs. 
Velger du vin fra et kjølig område som f.eks. 
Margaret River eller Victoria, får du masse 
friskhet på kjøpet. Fedmen i denne retten vil 
elske dette.

Ingredients

Give your opinion
Scan the QR code and give your rating
of the dish! :-)
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