Tom Kha Gai * Kylling, kokosmelk, galangal og sopp
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 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plastikk
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Skyll risen i kaldt vann, ha på dobbel mengde
vann som ris og en klype salt. Kok opp, og la
småkoke under lokk i ca. 20 min.

- Se tips og triks. Fjern først skinnet før
kyllingen kuttes i jevne biter. Kutt galangal
i tynne skiver. Sitrongress kuttes i fire.
Kutt halve chilien i skiver, resten deles i
to på langs. Riv sopp tynt med fibrene.
Grovhakk koriander.

4 - Se tips og triks. Tilsett kyllingbiter, galangal,
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til kyllingen, kniv, liten kjele og en stor kjele.

sitrongress, chilien som er delt i to, sopp og limeblader i den kokende kokos- og kyllingkraften.
La dette trekke rett under kokepunktet i ca. 12
- 15 minutter til kyllingen er gjennomtrukket og
mør.

- Ha i fishsauce og saften av en halv lime
(Stor familiekasse tilsetter saften av en hel
lime), den resterende limen kuttes i båter.
Smak til med salt.
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- Ha suppe i en suppeskål, ha på
chili og koriander. Skvis lime over.
Server ris på siden.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha kyllingkraft og kokosmelk i en kjele og
kok opp.

- Til servering trenger du kyllingsuppe,
limebåter, ris, koriander og resten av chilien.

Tom Kha Gai

Kylling, kokosmelk, galangal og sopp
Tore: “At dette er en av de mest kjente rettene
fra Thailand er forståelig!”
Ingredienser
Liveche kyllinglårfilet
Galangal
Sitrongress
Fishsauce
Lime
Limeblader
Østerssopp
Tilberedningstid

Kyllingkraft
fra Gårdsand
Birds eye chili
Kokosmelk
Koriander
Ris

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk.
Kan inneholde spor av melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Stek kyllingskinnet i ovnen på 180 garder til
det er sprøtt for litt krønsj på toppen av suppen.

- Galangal er en plante som er mye brukt i Laos
og det thailandske kjøkken, særlig i retter som
Tom Yum og som i denne retten, Tom Kha Gai.
Den kan minne om ingefær i utseende, men er
veldig annerledes på smak.

Sommelieren Sara anbefaler

- Chilien som følger med er av den sterkeste
typen så ta av suppe til barna før du
har i chili.

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

- Riesling, riesling, riesling! Denne hvitvinsdruen
er en kameleon og kommer i mange utgaver:
hvitvinene varierer fra knusktørre til dessertsøte.
Med så mye smak og spice trenger du en
halvtørr variant. Med det menes en vin som
smaker både tørt og søtt på en gang. Vinens
lette sødme balanserer det sterke i maten og
gjør kombinasjonen til sann ganefryd. Chile har
mange gode varianter, det samme har Pfalzregionen i Tyskland.

Tom Kha Gai * Chicken, coconut milk, galangal and mushrooms
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/

1 - Get: a cutting board, a cutting board made

of plastic for the chicken, a knife, a small and a
large saucepan.
Rinse the rice in cold water, add twice
the amount of water and a pinch of salt.
Bring to a boil and simmer under lid
for approx. 20 min.
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- See tips and tricks. Add chicken pieces,
galangal, lemongrass, the chili which is divided
in two, mushrooms and lime leaves in the boiling
coconut and chicken stock. Let this poach just
below the boiling point for approx. 12 - 15
minutes until the chicken is soaked and tender.

2 - See tips and tricks. First remove the skin before
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6 - For serving, you need chicken soup, lime,

cutting the chicken into even pieces. Cut galangal
into thin slices. Lemongrass is cut into four. Cut
half the chili into slices, the rest is divided in half
lengthwise. Tear the mushrooms along the fibers.
Coarsely chop coriander.

- Add the fish sauce and the juice of half a
lime (Large family box adds the juice of a whole
lime), the remaining lime is cut into wedges.
Season with salt.
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- Put soup in a soup bowl, add chili and
coriander. Squeeze lime over. Serve rice
on the side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Put chicken stock and coconut milk in a
saucepan and bring to a boil.

rice, cilantro and the rest of the chili.

Tom Kha Gai

Chicken, coconut milk, galangal and mushrooms
Tore: “No wonder this is one of the most famous dishes from Thailand!”
Ingredients
Liveche chicken
thigh fillet
Galangal
Lemongrass
Fish sauce
Lime
Lime leaves
Time

Oyster mushrooms
Chicken stock
from Gårdsand
Birds eye chili
Coconut milk
Cilantro
Rice
Difficulty

Contains: Fish.
May contain traces of milk.
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

- Bake the chicken skin in the oven at 180
degrees until crispy for a little crunch on top of
the soup.

- Galangal er en plante som er mye brukt i Laos
og det thailandske kjøkken, særlig i retter som
Tom Yum og som i denne retten, Tom Kha Gai.
Den kan minne om ingefær i utseende, men er
veldig annerledes på smak.

Sommelieren Sara anbefaler

- This chili is of the stronger type so set some
soup aside for the kids before you add the chili.

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

- Riesling, riesling, riesling! Denne hvitvinsdruen
er en kameleon og kommer i mange utgaver:
hvitvinene varierer fra knusktørre til dessertsøte.
Med så mye smak og spice trenger du en
halvtørr variant. Med det menes en vin som
smaker både tørt og søtt på en gang. Vinens
lette sødme balanserer det sterke i maten og
gjør kombinasjonen til sann ganefryd. Chile har
mange gode varianter, det samme har Pfalzregionen i Tyskland.

Pizza * Tronfjell spekeskinke, pesto og Rørosost
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 stekebrett.
Forvarm ovnen til 250oC med varmluftsfunksjon.
Ha pizzabunnene på stekebrett med bakepapir.

2 - Fordel pizzasaus over bunnene.

3 - Fordel ost utover, ha på soltørket tomat.
Stek i ovnen i 10 - 12 minutter.

4 - Når pizzaen er ferdig stekt, ha på spekeskinke og
pesto, og server.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pizza

Tronfjell spekeskinke, pesto og Rørosost
Tore: “Jeg er og blir en sann pizzaelsker!”
Ingredienser
Italiensk surdeigsbunn
Kokkelørens pizzasaus
Kokkelørens pesto med
Bufarost fra Valdresmeieriet

Tilberedningstid

Rørosost fra Galåvolden gård
Soltomat
Tronfjell spekeskinke

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av sesam, soya, peanøtter og andre nøtter.
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

- Har du “pizza-stein” kan du bruke denne ved
steking av pizzaen.

- Tronfjell spekeskinke er inspirert av italiensk
spekemat-tradisjon, men produseres på Tynset i
Hedmark og er altså «erkenorsk». Med sitt tørre
innlandsklima og friske fjelluft har Tynset et ideelt
utgangspunkt for langtidsmodning av spekemat.
Spekeskinkene modnes i 24 måneder, noe som
gir en mør og fløyelsmyk skinke som smelter på
tungen

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe
med klassiske kombinasjoner – det er en
grunn til at de smaker like godt hver gang
og aldri går av moten. Pizza med syrlig
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller
mest etter nettopp dette: en ung, fersk
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger
ikke finne opp hjulet hver gang – denne
klassiske kombinasjonen leverer bestandig.

Pizza * Tronfjell bacon ham, pesto and Røros cheese
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 a baking tray.
Preheat the oven to 250C with the hot air function.
Put the pizza bases on a baking tray with baking paper.

2 - Spread the pizza sauce over the bases.

3 - Distribute cheese, add sun-dried tomato.
Bake in the oven for 10 - 12 minutes.

4 - When the pizza is baked, add bacon ham and
pesto, and serve.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pizza

Tronfjell bacon ham, pesto and Røros cheese
Tore: “I am a true pizza-lover!”
Ingredients
Italian sourdough base
Kokkeløren’s pizza sauce
Kokkeløren’s pesto with
Bufarost from Valdresmeieriet

Time

Røros cheese from Galåvolden farm
Sun-dried tomato
Tronfjell bacon ham

Difficulty

Contains: Wheat, sulfite and milk.
May contain traces of sesame, soy, peanuts and other nuts.
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 a “pizza stone” you can use this
when baking the pizza.

- Tronfjell spekeskinke er inspirert av italiensk
spekemat-tradisjon, men produseres på Tynset i
Hedmark og er altså «erkenorsk». Med sitt tørre
innlandsklima og friske fjelluft har Tynset et ideelt
utgangspunkt for langtidsmodning av spekemat.
Spekeskinkene modnes i 24 måneder, noe som
gir en mør og fløyelsmyk skinke som smelter på
tungen

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe
med klassiske kombinasjoner – det er en
grunn til at de smaker like godt hver gang
og aldri går av moten. Pizza med syrlig
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller
mest etter nettopp dette: en ung, fersk
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger
ikke finne opp hjulet hver gang – denne
klassiske kombinasjonen leverer bestandig.

Fish and Chips * Syltet gulrot og Kokkelørens hjemmelagde remulade
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 - Finn frem: skjærebrett, skjærebrett av plastikk

til fisken, kniv, stekebrett, blandebolle, tallerken,
skål, stekepanne, kjøkkenpapir.
Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon.
Del potetene i små biter. Finhakk persillen og del
sitronen i to, ta ut eventuelle steiner. Gulroten og
rives på det groveste på et rivjern.

4 - Del hvert fiskestykke i jevnstore biter.

Kakk egget i en skål og visp det godt
sammen. Fordel brødkrummen utover
en flat tallerken. Vend fisken først i egget
deretter i brødkrummen.

2 - Ha potetene på et stekebrett. Dryss over

litt stekeolje, salt og nykvernet sort pepper.
Stek i ca. 15 - 20 minutter til de har fått farge
og blitt myke.

5

- Varm opp stekepannen til medium pluss
varme. Ha i rikelig med stekeolje, ca. 4 ss. Stek
fisken i ca. 3 minutter på hver side, til den er sprø
og gjennomstekt.

8 - Til servering trenger du fisken, potetene,
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- Mens potetene steker, ha revet gulrot i
en skål. Bland inn eddiken og halvparten av
den finhakkede persillen og smak til med salt
og nykvernet sort pepper.

6 - Ha den stekte fisken over på kjøkken-

papir så oljen renner av. Krydre med salt.

9 - Ha først gulrot på tallerkenen og fisken

gulrøttene, remuladen, sitronen og resten av
persillen.

ved siden av. Legg sitronen på siden og strø
over persille. Server potetene og remuladen
ved siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Fish and Chips

Syltet gulrot og Kokkelørens hjemmelagde remulade
Petter: “En klassisk rett fra England med vår egen vri”

Ingredienser
Torskefilet
Brødkrumme
Egg
fra Ek gård
Kokkelørens
remulade
Tilberedningstid

Poteter
Gulrøtter
Sitron
Persille
Eddiklake

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, bygg, rug, egg, fisk, sennep og sulfitt.
Kan inneholde spor av sesam og melk.
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 å få full utnyttelse av den crispy
paneringen bør fisken serveres så raskt
som mulig etter tilberedning.

- I Storbritannia, i Australia og på New Zealand blir
fish and chips vanligvis solgt i egne serveringssteder
eller buer. Disse serveringsstedene blir gjerne kalt
«chippies» eller «chip shops» i Storbritannia. Omtrent
25% av totalforbruket av hvit fisk og 10 prosent av
totalforbruket av potet i Storbritannia blir solgt ved slike
serveringssteder.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Retten har sin opprinnelse i England fra midten av
1800-tallet, blant arbeiderklassen. Det hadde sin
sammenheng med den store økningen i trålefiske og
utviklingen av jernbanen som knyttet havnene og
industriområdene sammen. Fersk fisk kunne dermed bli
transportert effektivt til svært befolkede områder.

- Det er alltid gøy å tenke nytt og moderne,
men noen ting skal man ikke tulle med.
Fish and chips er en sånn ting, og det er lite
som kler denne retten bedre enn iskald øl.
Insisterer du likevel på å drikke vin til, synes
jeg det minste vi kan gjøre er å være tro
mot denne rettens engelske opphav. Prøv
en musserende vin fra landet som nå stadig
vinner over Champagne i internasjonale
blindsmakinger, nemlig England.

Fish and Chips * Pickled carrot and Kokkeløren’s homemade remoulade
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/

1 - Find: cutting board, plastic cutting board for
the fish, knife, baking tray, mixing bowl, plate,
bowl, frying pan, kitchen paper.
Preheat the oven to 200oC with hot air function.
Divide the potatoes into small pieces. Finely
chop the parsley and divide the lemon in half,
remove any stones. The carrot and grated on the
coarsest on a grater.
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- Divide each piece of fish into evenly
sized pieces. Kak the egg in a bowl and
whisk it well together. Spread the bread
crumbs over a flat plate. Turn the fish first
in the egg then in the breadcrumbs.

2 - Put the potatoes on a baking tray. Sprinkle
over a little frying oil, salt and freshly ground
black pepper. Fry for approx. 15 - 20 minutes
until they have acquired color and become soft.
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- Heat the frying pan to medium plus heat.
Add plenty of frying oil, approx. 4 tbsp. Fry the
fish for approx. 3 minutes on each side, until
crispy and well done.

8 - For serving, you need the fish, potatoes,
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- While the potatoes are frying, grate the
carrot a toast. Mix in the vinegar and half of
the finely chopped parsley and season with
salt and freshly ground black pepper.
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- Put the fried fish on kitchen paper so
the oil drains off. Season with salt.

9 - First have the carrot on the plate and

carrots, remoulade, lemon and the rest of
the parsley.

the fish next to it. Place the lemon on the
side and sprinkle with parsley. Serve the
potatoes and remoulade next to it.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Fish and Chips

Pickled carrot and Kokkeløren’s homemade remoulade
Petter: “A classic dish from England with our own twist”

Ingredienser
Cod fillet
Bread crumbs
Egg
from Ek farm
Kokkelørens
remulade
Time

Potatoes
Carrots
Lemon
Parsley
Eddiklake

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- To take full advantage of the crispy
breading, the fish should be served as
soon as possible after cooking.

- I Storbritannia, i Australia og på New Zealand blir
fish and chips vanligvis solgt i egne serveringssteder
eller buer. Disse serveringsstedene blir gjerne kalt
«chippies» eller «chip shops» i Storbritannia. Omtrent
25% av totalforbruket av hvit fisk og 10 prosent av
totalforbruket av potet i Storbritannia blir solgt ved slike
serveringssteder.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Retten har sin opprinnelse i England fra midten av
1800-tallet, blant arbeiderklassen. Det hadde sin
sammenheng med den store økningen i trålefiske og
utviklingen av jernbanen som knyttet havnene og
industriområdene sammen. Fersk fisk kunne dermed bli
transportert effektivt til svært befolkede områder.

- Det er alltid gøy å tenke nytt og moderne,
men noen ting skal man ikke tulle med.
Fish and chips er en sånn ting, og det er lite
som kler denne retten bedre enn iskald øl.
Insisterer du likevel på å drikke vin til, synes
jeg det minste vi kan gjøre er å være tro
mot denne rettens engelske opphav. Prøv
en musserende vin fra landet som nå stadig
vinner over Champagne i internasjonale
blindsmakinger, nemlig England.

