«Chennai» fiskecurry * Torsk, chennaisaus, sukkererter og ris
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/

1

2

- Kutt torsk i jevne terninger. Ha på salt
og 1 strøken ts av krydderblandingen (Stor
familiekasse tilsetter 2 ts av krydder-blandingen).
Vend dette godt sammen.

3 - Del chili i to på langs. Kutt sukkerert i skiver.

4

- Ha 4 ss stekeolje i en medium varm kjele.
Stek krydderblandingen, og curry-blader under
omrøring i ca. 1 minutt.

5 - Se tips og triks. Ha i løk og chili. Stek videre

6 - Ha chennaisausen og kokosmelk i kjelen. La

7

8 - Til servering trenger du fiskecurry og ris.

9

- Finn
skjærebrett,
fisken, kniv.

frem: to kjeler, blandebolle,
skjærebrett
av
plast
til

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

- Ha i torsk og sukkererter, vend dette godt
inn. Gi det et oppkok. Sett ned til lav varme, la
trekke i 3-4 minutter til fisken er ferdig. Smak
til med salt.

under omrøring i ca. 3 minutter til løken er
blank.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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småkoke i ca. 4 minutter.

- Ha fiskecurryen i en dyp skål. Server risen
ved siden av.

«Chennai» fiskecurry

Torsk, chennaisaus, sukkererter og ris
Tore: “Nydelig og aromatisk fiskegryte fra India”

Ingredienser
Torsk
Brun ris
Grønn chili
Sukkererter
Kokosmelk

Tilberedningstid

Kokkelørens chennaisaus
Chennaikrydder med curryblader
Løk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk og sennep.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Lag curryen uten chili hvis den skal spises av
barn som er sensitive til sterk mat.

- Chennai er en havneby på Koromandelkysten
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er
hovedstad i delstaten Tamil Nadu. Navnet ble
offisielt endret til Chennai i 1996, men det eldre
navnet Madras er fremdeles i alminnelig bruk.
Chennai er et kulturelt og økonomisk senter med
svært stolte mattradisjoner.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Riktignok er vi godt i gang med rødvinssesongen, men denne retten hyler virkelig etter
en kald og krydret hvitvin på gewüztraminerdruen. Vanskelig navn men herregud så godt til
indisk. Vinens duft og smak sender tankene rett
til eksotiske kryddermarkeder.
Dette må være så nært man kommer «the perfect
match». Alsace i Frankrike har mange gode,
det samme har Chile. Velg gjerne en halvtørr
variant.

«Chennai» fish curry * Cod, chennai sauce, sugar peas and rice
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/

1

2 - Evenly dice cod. Add salt and 1 teaspoon

3

4

- Put 4 tablespoons of frying oil in a
medium-hot pan. Fry the spice mixture
and
curry
leaves
while
stirring
for
approx. 1 minute.

5

- See tips and tricks. Add onion and chili.
Continue cooking while stirring for approx. 3
minutes until onion is shiny.

6 - Add the chennai sauce and coconut milk to

7

8 - For serving you need fish curry and rice.

9

- Get: two saucepans, mixing bowl, cutting
board, plastic cutting board for the fish, knife.

of the spice mixture (Large family box adds 2
teaspoons of the spice mixture). Mix well.

- Divide the chili in half lengthwise. Slice
peas.

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

- Add cod and sugar peas, turn over.
Bring to a boil. Set to low heat, let simmer
for 3-4 minutes until the fish is done.
Season with salt.
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the pan. Let simmer for approx. 4 minutes.

- Put the fish curry in a deep bowl. Serve the
rice on the side.

«Chennai» fish curry

Cod, chennai sauce, sugar peas and rice
Tore: “Beautiful and aromatic fish stew from India”

Ingredients
Cod
Brown rice
Green chili
Sugar peas
Coconut milk

Time

Kokkeløren’s chennai sauce
Chennai spices with curry leaves
Onion

Difficulty

Contains: Fish and mustard.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Make the curry without chili if you have
children sensitive to spicy food.

- Chennai er en havneby på Koromandelkysten
i India, ved Bengalbukta. Den er Indias fjerde
største by med 4,3 mill. innbyggere, og er
hovedstad i delstaten Tamil Nadu. Navnet ble
offisielt endret til Chennai i 1996, men det eldre
navnet Madras er fremdeles i alminnelig bruk.
Chennai er et kulturelt og økonomisk senter med
svært stolte mattradisjoner.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Riktignok er vi godt i gang med rødvinssesongen, men denne retten hyler virkelig etter
en kald og krydret hvitvin på gewüztraminerdruen. Vanskelig navn men herregud så godt til
indisk. Vinens duft og smak sender tankene rett
til eksotiske kryddermarkeder.
Dette må være så nært man kommer «the perfect
match». Alsace i Frankrike har mange gode,
det samme har Chile. Velg gjerne en halvtørr
variant.

Kokkelørens coq au vin * Kyllingklubber fra Hovelsrud og rødvinskraft
NB. Dersom du har stor familiekasse skal alle mengdene som er oppgitt i oppskriften alltid dobles.
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-2/

1 - Finn frem skjærebrett, kniv,

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

4 - Ha på sopp, løk og gulrot og stek dette
videre i 2 - 3 minutter.

7 - Hakk persille.

2 - Kutt gulrot i terninger. Del løken i to på

langs gjennom roten. Rens bort det som er av
jord på soppen.

5 - Ha på rrødvinskraft og gi det et oppkok.
Sett den i ovnen i ca. 15 - 20 minutter til
kyllingen er gjennombakt. Etter dette skal
den hvile i
5 minutter når den er tatt ut av ovnen.
Obs! håndtaket blir veldig varmt, surr et
kjøkkenhåndkle rundt håndtaket og la det
være på hele tiden.

8 - Til servering trenger du coq au vin,
potetpuré og persille.
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3 - Varm en stekepanne til den er god og varm.

Ha i 2 ss stekeolje. Brun kyllingen på begge sider.
Dette tar ca. 4 minutter.

6 - Når potetene er ferdig kokt. Sil av vannet og

la dampe på svak varme i ca. 1 minutt. Ha i hvitløk
(obs. se mengde hvitløk i ingredienslisten), melk
og smør (Obs. se mengde smør i ingredienslisten).
Mos dette sammen med en visp. Pisk deretter kraftig
til du får en glatt og fin puré. Smak til med salt og
nykvernet sort pepper når konsistensen er slik du
ønsker.

9 - Legg potetpuré på siden i en dyp tallerken.

Ha på kyllingklubber. Øs over med rødvinskraft og
grønnsaker og avslutt med hakket persille.

Kokkelørens coq au vin

Kyllingklubber fra Hovelsrud og rødvinskraft
Tore: “Retter som denne blir klassikere av en grunn!”
Ingredienser
Kyllingklubber
fra Hovelsrud gård
Kokkelørens
rødvinskraft
Rørossmør (obs. det er smør
på to retter bruk halvparten til
hver rett)
Tilberedningstid

Sjampinjong
Sølvløk
Gulrot
Persille
Mandelpotet
Hvitløk (Obs. det er hvitløk på
to retter, bruk halvparten til
hver rett)

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Blir det noe igjen er denne retten
vel så god dagen etter.

- Det hevdes at retten coq au vin
stammer helt tilbake til Julius Cæsars tid,
men oppskriften er ikke dokumentert før
tidlig på 1900-tallet. Det er imidlertid bred enighet
om at retten har eksistert lenge før
det. En liknende rett laget med hvitvin dukket opp i
en kokebok fra 1864.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Fugl langtidskokt i rødvin smaker godt
sammen med en ung, middels fyldig og
fruktig rødvin, uten for mye snerp. Franske
Côtes du Rhone-viner er midt i blinken her.
Italienske barbera og dolcetto-viner likeså.

Kokkeløren's Coq au Vin * Chicken clubs from Hovelsrud and red wine reduction
NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe.

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-2/

1 - You'll need: cutting board, knife, frying
pan and a medium saucepan.

Preheat the oven to 200C with hot air function. Peel a squash, grate it and squeeze the
juice. Put in a saucepan with cold unsalted
water. Cook until tender, about 20 minutes.

4 - Add mushrooms, onions and carrots and
cook for 2 - 3 minutes.

7 - Chop parsley.

2 - Cut carrot into cubes. Divide the onion in
half lengthwise through the root. Clean away
any dirt from the mushrooms.

5 - Add the red wine broth, and bring it to

a boil. Place in the oven for approx. 15 - 20
minutes until the chicken is cooked through.
After that, it should rest for 5 minutes when
taken out of the oven. Note! The handle gets
very hot, wrap a towel around the handle and
leave it on all the time.

8 - For serving you need coq au vin,
mashed potatoes and parsley.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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3 - Heat a frying pan until it is good and warm.

Add 2 tablespoons of frying oil. Sear the chicken
on both sides. This takes approx. 4 minutes.

6 - When the potatoes are cooked. Strain the

water and let it steam on low heat for approx 1
minute. Add garlic (note the amount of garlic in the
ingredient list), milk and butter (note the amount
of butter in the ingredient list). Mash this together
with a whisk. Then beat vigorously until you get a
smooth and fine puree. Season with salt and freshly
ground black pepper when the consistency is the
way you want it.

9 - Place mashed potatoes on one side of a deep

plate. Place chicken clubs on top. Sprinkle with red
wine reduction, vegetables and finish with chopped
parsley.

Kokkeløren's coq au vin

Chicken clubs from Hovelsrud and red wine stock
Tore: “Dishes like this become classics for a reason!”
Ingredients
Chicken thighs from Hovelsrud farm
Kokkeløren's wine reduction
Røross butter (note that there is butter in two dishes, use half for each
dish)

Time

Mushroom
Sølvløk
Carrot
Parsley
Almond potato
Garlic (Note that there is
garlic in two dishes, use half
for each dish)

Difficulty

Contains: Milk and sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- If you have leftovers, this is just as good
the next day.

- Det hevdes at retten coq au vin
stammer helt tilbake til Julius Cæsars tid,
men oppskriften er ikke dokumentert før
tidlig på 1900-tallet. Det er imidlertid bred enighet
om at retten har eksistert lenge før
det. En liknende rett laget med hvitvin dukket opp i
en kokebok fra 1864.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Fugl langtidskokt i rødvin smaker godt
sammen med en ung, middels fyldig og
fruktig rødvin, uten for mye snerp. Franske
Côtes du Rhone-viner er midt i blinken her.
Italienske barbera og dolcetto-viner likeså.

Pastagrateng * Blomkål, bacon og Rørosost
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/

1

2

- Obs. se mengden smør i ingredienslisten.
Smelt smør i den medium store kjelen og rør inn
mel med en visp. Ha i melk og kok opp under
kraftig omrøring. Kok i 2 minutter. Ta kjelen av
varmen og rør inn osten med visp til den er helt
smeltet.

3 - Ha 1 ss stekeolje i en varm stekepanne. Stek

4 - Ha pasta i det kokende vannet, rør rundt og

5

- Mens pastaen koker, ha 2 ss stekeolje i en
stor kjele, varm opp til medium pluss varme.
Ha i blomkål og stek under omrøring i ca. 4
minutter, tilsett purre og hvitløk og stek videre
i 1 minutt.

6

7

8 - Til servering trenger du pastagratengen.

9

- Finn frem: 2 store og 1 medium kjele,
stekepanne, skjærebrett, slikkepott, kniv, visp og
dørslag.
Forvarm ovnen til 190C med varmluftfunksjon
og sett på en stor kjele vann med en klype salt
til pastaen. Kutt purre i fire på langs og finhakk.
Kutt blomkålen i små buketter og finhakk hvitløk.
(obs. se mengden hvitløk i ingredienslisten)

kok i 5 minutter. Sil pastaen.

- Ha pastagratengen i en ildfast form og
dryss over brødkrummen. Bak dette i ovnen i ca.
25 minutter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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bacon under omrøring til den har fått farge.

- Se: tips og triks. Ha pastaen, bacon og
ostesausen i kjelen med grønnsaker. Smuldre
biter av Selbu Blå oppi kjelen. Vend dette godt
sammen med en slikkepott og smak til med salt
og nykvernet sort pepper.

- Sett
vel bekomme!

pastagratengen

på

bordet,

Pastagrateng

Blomkål, bacon og Rørosost
Tore: “Ostegratinert blomkål er jo bare helt nydelig!”
Ingredienser
Fusilli fra
La Piersante
Blomkål
Rørosost fra
Galåvolden gård
Bacon fra
Strøm Larsen
Selbu blå
Tilberedningstid

Rørossmør (Obs. det er smør på to retter,
bruk halvparten til hver rett)
Hvetemel med muskat
Rørosmelk
Brødkrumme
Hvitløk (Obs. det er hvitløk på to retter,
bruk halvparten til hver rett)
Purreløk
Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, rug, bygg, egg, melk.
Kan inneholde spor av sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For en mer barnevennlig variant, dropp å tilsette
blåskimmelosten. Lag gjerne denne retten i god
tid i forveien, den blir bare bedre av at smakene
får "satt seg".

- Rørosost er godkjent som Norsk Spesialitet. Det
er en smakfull kvitost laget av pasteurisert kumjølk
fra Galåen Samdrift. På Galåvolden gård er
de opptatt av bærekraftig produksjon, helt fra
start og ut til ferdig produkt til kunde. Sammen
med RenNeo arbeider de nå med å bidra til å
redusere klimautslippene i landbruket.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- En rett med så mye ost, salt og fedme
trenger en oppfriskende kompanjong ved
sin side. Hvitvin fra Jura i Frankrike er min
varmeste anbefaling, dette er viner som kan
sin ost! Druene chardonnay og savagnin
er gode valg.

Pasta gratin * Cauliflower, bacon and Røros cheese
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/

1 - Get: 2 large and 1 medium saucepan, frying

2

- Note the amount of butter in the
ingredient list. Melt butter in the medium
saucepan and stir in flour with a whisk.
Add milk and bring to a boil while stirring
vigorously. Cook for 2 minutes. Remove pan
from heat and stir in the cheese with a whisk
until completely melted.

3

4 - Add pasta to the boiling water, stir and cook

5

- While the pasta is cooking, have
2 tablespoons of frying oil in a large
saucepan, heat to medium-plus heat. Add
cauliflower and fry while stirring for approx.
4 minutes, add leeks and garlic and cook for
another 1 minute.

6

7

8 - For serving, you need the pasta gratin.

9

pan, cutting board, spatula, knife, whisk and
colander.
Preheat the oven to 190C on hot air function
and put on a large saucepan of water with
a pinch of salt to the pasta. Cut leeks in four
lengthwise and finely chop. Cut the cauliflower
into small bouquets and finely chop the garlic
(note the amount of garlic ingredient list).

for 5 minutes. Strain the pasta.

- Put the pasta gratin in an ovenproof dish
and sprinkle over the breadcrumbs. Bake this in
the oven for approx. 25 minutes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Put 1 tablespoon of frying oil in a hot
frying pan. Fry the bacon while stirring
until colored.

- See: tips and tricks. Put the pasta, bacon
and cheese sauce in the pan with the vegetables.
Crumble pieces of Selbu Blå in the pan. Turn
with a spatula and season with salt and freshly
ground black pepper.

- Put the pasta gratin on the table
and enjoy!

Pasta gratin

Cauliflower, bacon and Røros cheese
Tore: “Cheese-gratinated cauliflower is absolutely delicious!”
Ingredients
Fusilli from
La Piersante
Cauliflower
Røros cheese from
Galåvolden farm
Bacon from
Strøm Larsen
Selbu blå
Time

Røros butter (Note that there is butter on
two dishes, use half for each dish)
Wheat flour with nutmeg
Røros milk
Bread crumbs
Garlic (Note that there is garlic in two
dishes, use half for each dish)
Leeks
Difficulty

Contains: Wheat, rye, barley, eggs, milk.
May contain traces of sesame.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly variant, stop adding
the blue cheese. Feel free to make this dish in
advance, it gets even better when the flavors are
allowed to settle.

- Røros cheese is approved as a Norwegian
Specialty. It is a tasty white cheese made from
pasteurized cow's milk from Galåen Samdrift.
At Galåvolden farm, they are concerned with
sustainable production, right from the start
and out to the finished product to the customer.
Together with RenNeo, they are now working to
help reduce climate emissions in agriculture.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- En rett med så mye ost, salt og fedme
trenger en oppfriskende kompanjong ved
sin side. Hvitvin fra Jura i Frankrike er min
varmeste anbefaling, dette er viner som kan
sin ost! Druene chardonnay og savagnin
er gode valg.

