
2 - Mens potetene koker, kutt kålen i terninger. 
Sjalottløk og hvitløk finkuttes.

5 - Dryss melet jevnt over kålen og bland 
det godt inn. Tilsett melken og kok opp under 
konstant omrøring. La koke i ca. 5 - 6 minutter. 
Følg med, dette brenner seg lett. 

Smak til med salt og nykvernet sort pepper og 
sett til side.

7 - Til servering trenger du karbonadene, kokte 
poteter, kålstuing, tyttebær og sausen.

1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, 3 kjeler, 
stekebrett.

Forvarm ovnen til 180oC varmluftsfunksjon. Ha 
på kaldt vann på potetene og sett til koking, i 
ca. 20 minutter.

3 - Fordel karbonadene på et brett og sett i 
ovnen. Karbonadene er ferdige og skal kun 
varmes opp, ca. 10 minutter.

8 - Legg karbonadene på tallerkenen, ha 
kålstuingen, potetene og tyttebær ved siden av. Øs 
sausen over. 

4 - Ha smør, kål, sjalottløk, hvitløk og en klype 
salt i en kjele. Stek dette under omrøring på 
medium-pluss varme i ca. 5 minutter. 

Pass på at det ikke får farge, det skal  
kun bli blankt. 

6 - Ha sausen i en kjele og varm den  
opp under omrøring.

Økologiske Røros-karbonader  *  Rørte norske tyttebær og Kokkelørens estragonsaus

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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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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Økologiske Røros-karbonader  
Rørte tyttebær og Kokkelørens estragonsaus
Tore: “Av og til må vi bare ha litt skikkelig husmannskost!”

Økologiske karbonader fra   
   Røroskjøtt
Mandelpotet
Kokkelørens rørte tyttebær
Spisskål
Rørosmelk

Røros-smør
Hvitløk
Kokkelørens estragonsaus
Sjalottløk
Hvetemel

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Vår sommelier Emelie anbefaler
Karbonadenes distinkte, deilige smak trenger 
en rødvin med kraft og moden frukt. Syrlige 
tyttebær vil ha en vin med høy friskhet, mens 
estragonen ønsker seg en vin med smak av noe 
urteaktig og grønt. Kan man få alt dette i én og 
samme flaske? 

Svaret på det er JA, og regionen vi skal til er 
Rhone i Frankrike. Her lages vidunderlige 
viner på Syrah-druen. Røde viner som 
både lukter og smaker av rødt kjøtt, sort 
pepper, krekling, lyng og bjørnebær. Alt 
dette vil være med å fremheve smakene i  
denne heilnorske retten.

Tips og triks 
Kålstuingen kan lages på forhånd, den 
tåler å stå i kjøleskapet noen dager. Du 
kan også tilsette muskat til stuingen for en  
mer krydret smak.

Visste du at...
Gårdsbrukene som leverer til Røroskjøtt befinner 
seg fra Tydal i nord til Rendalen i sør. Gjennom 
samarbeid med Røros Slakteri AS, kan slaktene 
spores tilbake til hver enkelt produsent. Røroskjøtt 
har dermed en unik tilgang på kortreist, 
lokalprodusert kjøtt.

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

Ingredienser

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


