
1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, 
stekespade, liten kjele, medium kjele, visp og et 
litermål. 

Forvarm ovnen til 200oC. Ha kyllingkraft i en 
liten kjele og varm opp uten å koke. Hell over 
1,5 dl av kraften (stor familiekasse bruker 2 
pakker kyllingkraft). fra kjelen i et litermål (stor 
familiekasse heller over 3 dl i et litermål).). La 
resten av kraften være igjen i den lille kjelen.

6 - Gi kyllingkraften i den lille kjelen et 
kjapt oppkok. 

2 - Kutt sopp i skiver, finhakk sjalott- 
løken, grovhakk persille. Ha sherry- og 
soppsoyakraften i kyllingkraften i 
den lille kjelen.

4 - Mens fisken er i ovnen. Ha kyllingkraften 
fra litermålet i en kjele og tilsett 4 dl vann (stor 
familiekasse tilsetter 8 dl). Ha polentaen i kraften 
og kok opp under konstant omrøring. Tilsett 
jordskokkpureen og la dette koke under omrøring i 4 
minutter. Smak til med salt nykvernet sort og pepper. 
Legg deretter på lokk og sett til side. 

3 - Ha fisken på et stekebrett, krydre med salt 
og nykvernet sort pepper. Ha på litt stekeolje 
og bak i ovnen i ca. 8 - 10 minutter til den er 
gjennomstekt.

5 - Ha 3 ss stekeolje i en varm stekepanne. Stek soppen 
i noen minutter til den er gyllen. Ha i sjalottløk og stek 
videre i ca. 1 minutt. Smak til med salt og nykvernet sort 
pepper. Vend inn persillen rett før alt er klart til servering. 
Spar noen blader til pynt.

7 - Til servering trenger du jordskokkpolenta, 
torsk, sopp, kyllingkraft, valnøtter og resten av 
persillen.

8 - Ha jordskokkpolentaen i bunnen av en dyp tallerken. 
Legg fisken oppå i midten. Legg sopp på fisken. Strø 
nøtter rundt. Avslutt med kyllingkraft over. Server resten av 
kyllingkraften ved siden.

Ovnsbakt torsk *  Polenta med jordskokk fra Ulsrudbakken gård

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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Ovnsbakt torsk
Polenta med jordskokk fra Ulsrudbakken gård
Tore: “Jordskokk er en av mine favorittgrønnsaker!”

Ingredienser

Torskeloin
Polenta
Kyllingkraft 
   fra Gårdsand
Kokkelørens 
   honning- og miso-
   glaserte valnøtter

Sjalottløk (obs. det er sjalottløk på to 
retter bruk halvparten til hver rett)
Kokkelørens 
   jordskokkpuré
Aromasopp
Kokkelørens 
   sherry og soppsoyakraft
Persille 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- En lagret fastost, aller helst norsk, vil 
passe godt til polentaen for enda mer 
smak og fylde.

Visste du at...
- Polenta er en grov eller finmalt tykk maisgrøt. 
Polenta er opprinnelig et italiensk ord, som 
stammer fra latinske ord for avskallet eller 
knust korn.

Inneholder: Melk, hvete, fisk, soya, sulfitt og valnøtter. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
Kan inneholde spor av bygg, peanøtter og andre nøtter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Ovnsbakt torsk med polenta, sopp og jordskokk. 
Kan man få mere smak av høst inn i en rett? Neppe. 
Men man kan maksimere godfølelsen ved å velge 
riktig vin til! Tenk at denne retten har en tvillingsjel 
på Vinmonopolet. Vinstilen du bør gå for kommer fra 
Ungarn og er laget på hvitvinsdruen furmint. Disse 
tørre tokaji-vinene er friske og konsentrerte med stor 
personlighet. De smaker gjerne av bakte sitroner, 
ristede nøtter, sopp, salt og søte aprikoser - smaker 
som vil kle denne retten så godt. Og best av alt: 
flere slike viner er nå tilgjengelige i Vinmonopolets 
basisutvalg. Denne kombinasjonen viser hvordan 
umamirik mat kan finne sin beste venn i en vin med 
beslektet smaksbilde. Gled deg til en høstlig og 
annerledes kombinasjon. 

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



1 - Find a cutting board, knife, frying pan, 
spatula, small pot, medium pot, whisk and 
measuring jug. 

Preheat the oven to 200oC. Put the chicken stock 
in a small pot, and heat up without boiling. Pour 
1,5 dl of the stock (large family box uses 2 packs 
of chicken stock) into a measuring jug (3 dl for 
the “big family size”). Leave the rest of the stock 
in the small pot. 

6 - Bring the chicken stock in the small 
pot quickly to boil. 

2 - Slice mushrooms, finely chop shallots 
and roughly chop parsley. Put the cherry 
and soy-mushroom stock into the chicken 
stock in the small pot. 

4 - While the fish is in the oven. Put the chicken stock 
from the measuring jug into a pot and add 4 dl water 
(the “big family size” adds 8 dl). Add the polenta, 
and bring to boil while constantly stirring. Add the 
Jerusalem artichoke puré, and let simmer for 4 minutes 
while stirring. Season with salt and freshly ground black 
pepper. Cover with a lid and set aside. 

3 - Place the fish on a baking tray. Season 
with salt and freshly ground black pepper. 
Add some cookig oil, and bake in the oven for 
about 8 - 10 minutes, until cooked through. 

5 - Put 3 tbsp. cooking oil in a hot frying pan. Fry the 
mushrooms for a couple of minutes, until golden. Add 
shallots and fry for 1 more minute. Season with salt and 
freshly ground black pepper. Mix in the parsley before 
serving the dish. Save some of the leaves for garnish. 

7 - For dining, you need Jerusalem artichoke 
polenta, cod, mushroom, chicken stock, walnuts 
and the rest of the parsley. 

8 - Put the polenta in the bottom of a deep plate. 
Place the fish on top in the middle. Put mushrooms on top of 
the fish. Sprinkle pecans around the dish. Finish with pouring 
chicken stock over the dish. Serve the 
rest of the chicken stock on the side. 

Roasted cod  *  Polenta with Jerusalem artichokes from Ulsrudbakken gård

NB. If you have the “big family size”, double all the amounts given in the recipe.  
The sizes we offer are: “2 adults”, “small family size” (2 adults and 2 small children) and “big family size” (4 adults).

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Roasted cod
Polenta with Jerusalem artichokes from Ulsrudbakken gård
Tore: “Jerusalem artichokes is one of my favourite vegetables!”

Ingredients

Cod
Polenta
Chicken stock 
   from Gårdsand
Kokkelørens 
   honey and miso
   glazed walnuts

Shallots (note that there are shallots in 
two dishes, use half for each dish)
Kokkelørens Jerusalem     
   artichoke puré
Aroma mushrooms
Kokkelørens 
   cherry and
   soy-mushroom stock
Parsley 

Time Difficulty

Tips and tricks 
- A matured cheese, preferably Norwegian, 
will give the polenta more flavour and 
richness. 

Visste du at...
- Polenta er en grov eller finmalt tykk maisgrøt. 
Polenta er opprinnelig et italiensk ord, som 
stammer fra latinske ord for avskallet eller 
knust korn.

Contains: Milk, wheat, fish, soy, sulfite and walnuts. 
May contain traces of barley, peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Ovnsbakt torsk med polenta, sopp og jordskokk. 
Kan man få mere smak av høst inn i en rett? Neppe. 
Men man kan maksimere godfølelsen ved å velge 
riktig vin til! Tenk at denne retten har en tvillingsjel 
på Vinmonopolet. Vinstilen du bør gå for kommer fra 
Ungarn og er laget på hvitvinsdruen furmint. Disse 
tørre tokaji-vinene er friske og konsentrerte med stor 
personlighet. De smaker gjerne av bakte sitroner, 
ristede nøtter, sopp, salt og søte aprikoser - smaker 
som vil kle denne retten så godt. Og best av alt: 
flere slike viner er nå tilgjengelige i Vinmonopolets 
basisutvalg. Denne kombinasjonen viser hvordan 
umamirik mat kan finne sin beste venn i en vin med 
beslektet smaksbilde. Gled deg til en høstlig og 
annerledes kombinasjon. 



1 - Finn frem: skjærebrett, skjærebrett av plast 
til pølsen, kniv, blandebolle, en liten og en stor 
kjele, dørslag, rivjern, stekepanne og tallerken.

Sett over pastavann til koking. Husk å salte 
vannet. Grovhakk spinat, finhakk sjalottløk og 
hvitløk. Kutt nduja i terninger. Riv osten på det 
fineste på et rivjern.

3 - Ha spagettien i det kokende vannet.  
Kok i 5 minutter.

2 - Ha eggeplomme i en skål, bruk evt. hviten 
til noe annet (liten- og stor familiekasse skiller 
2 egg). Ha yoghurt, revet ost og godt med 
nykvernet sort pepper i skålen med egg. Rør 
dette godt sammen.

4 - Mens pastaen koker, stek 
spinaten i en rykende varm 
stekepanne med 1 ss stekeolje i ca. 
1 minutt til den faller sammen. Ha 
deretter spinaten på en tallerken.

8 - Vend den stekte spinaten inn i pastaen. 
Smak til med salt.

10 - Ha pasta på en tallerken. Ha den 
sprøstekte ndujaen på toppen.

9 - Til servering trenger du pasta og den stekte 
ndujaen.

6 - Ta 1 dl av pastavannet over 
i en skål (Liten familiekasse tar av 
1,5 dl vann og stor familiekasse tar 
av 2 dl). Sil pastaen og ha den rett 
tilbake i kjelen.

5 - Ha 1 ss stekeolje i en liten 
kjele. Stek Nduja-spekepølsen på 
høy varme under omrøring til den 
er sprøstekt.

7 - Ha yoghurt-eggeblandingen 
og pastavannet over den varme 
pastaen i kjelen. Sett kjelen 
tilbake på platen på lav varme. 
Rør kraftig med en slikkepott  
i 1 - 2 minutter til dette blander seg 
godt og tykner litt.

Pasta  *  Rørosyoghurt og Nduja fra Felloni spekehus

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Pasta
Rørosyoghurt og Nduja fra Felloni spekehus

Tore: “Den kraftige nduja-pølsen og den milde yoghurten 
utfyller hverandre perfekt!”

Spagetti fra La Piersante
Nduja-pølse fra 
   Felloni spekehus
Rørosyoghurt
Spinat
Hvitløk 
Sjalottløk (obs. det er 
sjalottløk på to retter bruk 
halvparten til hver rett)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant: dropp å ha på 
nduja-spekepølsen, den er skikkelig sterk!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område  
– det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
Nduja er en spesielt krydret, smørbar 
svinekjøttpølse fra regionen Calabria i Sør-Italia. 
Det ligner sobrassada fra Balearene i Spania, og 
er løst basert på den franske andouille. Den ble 
introdusert til Italia på 1200-tallet av Angevins.

Fosheimost fra Valdresmeieriet 
Egg fra 
  Flemming Egg
  Matkasse str:
  2 voksne: 1 stk. egg
  Liten familie: 2 stk. egg
  Stor familie: 2 stk. egg

Inneholder: hvete, melk, egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

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



1 - Get: cutting board, plastic cutting board for 
the sausage, knife, mixing bowl, a small and 
a large saucepan, colander, grater, frying pan 
and plates .

Set pasta water for boiling. Remember to salt 
the water. Coarsely chop spinach, finely chop 
shallots and garlic. Dice nduja. Grate the cheese 
on the finest on a grater.

3 - Put the spaghetti in the boiling water. Cook 
for 5 minutes.

2 - Have egg yolk in a bowl, use the white 
for something else (small and large family box 
separates 2 eggs). Put yogurt, grated cheese 
and plenty freshly ground black pepper in the 
bowl with eggs. Stir well.

4 - While the pasta is cooking, 
fry the spinach in a steaming hot 
frying pan with 1 tablespoon of 
frying oil for approx. 1 minute until 
it collapses. Then place the spinach 
on a plate.

8 - Turn the fried spinach into the pasta. Season 
with salt.

10 - Put pasta on a plate. Place the crispy 
nduja on top.

9 - For serving, you need pasta and the fried 
nduja.

6 - Take 1 dl of the pasta water 
into a bowl (Small family box takes 
1.5 dl of water and large family 
box takes 2 dl). Strain the pasta 
and keep it straight back in the 
pan.

5 - Put 1 tablespoon of frying oil 
in a small saucepan. Fry the Nduja 
bacon sausage on high heat while 
stirring until crispy.

7 - Put the yoghurt-egg mixture 
and the pasta water over the hot 
pasta in the pan. Put the pan back 
on low heat. Stir vigorously with a 
spatula for 1 - 2 minutes until well 
mixed and thickened.

Pasta  *  Røros yoghurt and Nduja from Felloni spekehus

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer these boxes: 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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pasta
Røros yoghurt and Nduja from Felloni spekehus

Tore: “The powerful nduja sausage and the mild yoghurt complement each 
other perfectly!”

Spaghetti from La Piersante
Nduja sausage from
   Felloni spekehus
Røros yoghurt
Spinach
Garlic
Shallots (note that there are 
shallots in two dishes, use 
half for each dish)

Tips and tricks 
For a more child-friendly variant: skip the nduja 
sausage, it is very spicy!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En tørr, fruktig og middels fyldig rosévin, 
enten med eller uten bobler, vil smake 
nydelig til dette. Velg gjerne en som 
kommer fra et solrikt og varmt område  
– det salte i spekepølsen vil elske den modne 
fruktigheten som disse vinene gjerne har.

Visste du at...
Nduja er en spesielt krydret, smørbar 
svinekjøttpølse fra regionen Calabria i Sør-Italia. 
Det ligner sobrassada fra Balearene i Spania, og 
er løst basert på den franske andouille. Den ble 
introdusert til Italia på 1200-tallet av Angevins.

Fosheim cheese
  from Valdresmeieriet
Eggs from
  Flemming Egg
  Lunch box size:
  2 adults: 1 egg
  Small family: 2 eggs
  Large family: 2 eggs

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

Time Difficulty

Ingredients

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, 
stekebrett, stekespade, øse, slikkepott, visp, 
litermål og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 190oC med varmluftfunksjon. 
Ha dashi-blandingen, melblandingen og 
160 ml vann i en bolle, visp dette godt 
sammen (liten familiekasse tilsetter 215 
ml vann, og stor familiekasse tilsetter  
320 ml vann).

4 - Ha eggene i røren og visp dette godt 
sammen. 
Obs:
2 voksne: 2 stk. egg
Liten familiekasse: 2 stk. egg
Stor familiekasse: 4 stk. egg

3 - Mens baconet er i ovnen, grovhakk 
ingefær. Finsnitt vårløk. Fjern stilken på kålen 
og kast den, og kutt kålen i tynne strimler med 
en kniv eller mandolin.

2 - Fordel bacon på et stekebrett med 
bakepapir og stek i ca. 10 minutter til baconet 
er sprøtt.

6 - Se tips og triks. Ha 3 ss stekeolje i en 
medium pluss varm stekepanne. Fordel 
røren ut i pannen med en øse til en rund 
pannekake som er ca. 2 cm tykk. Det skal bli 
2 pannekaker (liten familiekasse fordeler røra 
til 3 pannekaker, stor familiekasse skal få 4 
pannekaker). Stek i ca. 4 - 5 minutter til den er 
gyllen og sprø i kantene. Hold et øye med den 
slik at den ikke blir for hardt stekt.

5 - Ha i kål, 2/3 deler av ingefæren og 2/3 
vårløken, og en klype salt i røren. Vend dette 
godt sammen med en slikkepot.

7 - Snu pannekaken og stek videre i  
4 - 5 minutter.

8 - Til servering trenger du pannekaker, 
stekt bacon skåret i grove biter, majones, 
okonomiyakisaus, katsoubushi og resten av 
vårløken og ingefæren.

9 - Legg pannekaken på en flat tallerken. 
Smør den godt inn med okonomiyakisaus, 
legg striper av majones i sikksakk mønster. 
Fordel bacon utover. Dryss over vårløk, resten 
av ingefæren og katsoubushi. 

Okonomiyaki  *  Tørrsaltet bacon & Kokkelørens ingefærmajones

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/



Okonomiyaki 
Tørrsaltet bacon & Kokkelørens ingefærmajones
Tore: “Jeg elsker japanske smaker!”

Spisskål
Syltet ingefær
Tørrsaltet bacon 
   fra Jæren Smak
Egg fra Flemming egg
   Matkasse str:
   2 voksne: 2 stk. egg
   Liten familie: 2 stk. egg
   Stor familie: 4 stk. egg

Kokkelørens 
   dashi-blanding   
Kokkelørens 
   melblanding
Kokkelørens 
   okonomiyakisaus
Kokkelørens ingefærmajones
Vårløk
Katsoubushi

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Bruk to stekepanner – da går det dobbelt så 
fort!

Visste du at...
- Navnet «okonomiyaki»  kommer av ordene 
okonomi som betyr «det du liker» og yaki som 
betyr «grill». Områdene Kansai og Hiroshimaer 
mest kjent for denne pannekaken, men den er 
vanlig i hele Japan. 

Inneholder: Fisk, egg, hvete, bløtdyr (østers) soya, selleri, sulfitt og sennep.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Når vi nå vet at vi skal spise en rett som 
betyr «okonomi» - det du liker, så tenker 
jeg at vinanbefalingen bør gå i samme spor. 
Tore elsker japanske smaker, jeg eeelsker 
Champagne. Men, det har kommet et annet 
land på musserende-kartet som vi bør følge 
med på. Vinmonopolet tar inn flere gode 
musserende fra England som uten tvil har 
det som skal til for å konkurrere med flere 
av vinhusene i Champange, og ikke minst, 
matche hele Okonomiyakins smaksspekter. 
Spør etter en Blanc de Noirs som innebærer 
at vinen er blitt laget utelukkende av den blå  
druen Pinot Noir.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser

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



1 - Get: a cutting board, knife, frying pan, 
baking tray, spatula, ladle, whisk, liter 
measure and mixing bowl.

Preheat the oven to 190C with the hot air 
function. Put the dashi mixture, flour mixture and 
160 ml water in a bowl, whisk well (small family 
box adds 215 ml water, and large family box  
adds 320 ml of water).

4 - Put the eggs in the batter and whisk well.
Note:
2 adults: 2 eggs
Small family box: 2 eggs
Large family box: 4 eggs

3 - While the bacon is in the oven, coarsely 
chop the ginger. Finely chop spring onions. 
Remove the stalk of the cabbage and discard, 
cut the cabbage into thin strips with a knife or 
mandolin.

2 - Spread the bacon on a baking tray 
with baking paper and bake for approx. 10 
minutes until the bacon is crispy.

6 - See tips and tricks. Put 3 tablespoons of 
frying oil in a medium-plus hot frying pan. 
Distribute the batter in the pan with a ladle to 
a round pancake that is approx. 2 cm thick. 
You should make 2 pancakes (small family 
box distributes the mixture for 3 pancakes, 
large family box will get 4 pancakes). Fry 
for approx. 4 - 5 minutes until golden and 
crispy at the edges. Keep an eye on it so that 
it doesn’t overcook.

5 - Add to the batter: the cabbage, 2/3 of 
the ginger and 2/3 of the spring onion, and a 
pinch of salt. Mix well with a spatula.

7 - Flip the pancake over and cook for 
another 4 - 5 minutes.

8 - For serving, you need pancakes, fried 
bacon cut into coarse pieces, mayonnaise, 
okonomiyaki sauce, katsoubushi and the rest 
of the spring onion and ginger.

9 - Place the pancake on a flat plate. 
Cover generously with okonomiyaki 
sauce, add strips of mayonnaise in a 
zigzag pattern. Spread the bacon over. 
Sprinkle with spring onions, the rest of the  
ginger and katsoubushi.

Okonomiyaki  *  Dry-salted bacon & Kokkeløren’s ginger mayonnaise

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/



Okonomiyaki 
Dry-salted bacon & Kokkeløren’s ginger mayonnaise
Tore: “I love Japanese flavours!”

Cabbage
Pickled ginger
Dry-salted bacon
   from Jæren Smak
Eggs from Flemming egg
   Box size:
   2 adults: 2 eggs
   Small family box: 2 eggs
   Large family box: 4 eggs

Kokkeløren’s
   dashi blend
Kokkeløren’s
   flour mixture
Kokkeløren’s
   okonomiyaki sauce
Kokkeløren’s ginger mayonnaise
Spring onions
Katsoubushi

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Use two frying pans – it’s twice as fast!

Visste du at...
- Navnet «okonomiyaki»  kommer av ordene 
okonomi som betyr «det du liker» og yaki som 
betyr «grill». Områdene Kansai og Hiroshimaer 
mest kjent for denne pannekaken, men den er 
vanlig i hele Japan. 

Contains: Fish, eggs, wheat, molluscs (oysters), soy, celery, sulfite and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Når vi nå vet at vi skal spise en rett som 
betyr «okonomi» - det du liker, så tenker 
jeg at vinanbefalingen bør gå i samme spor. 
Tore elsker japanske smaker, jeg eeelsker 
Champagne. Men, det har kommet et annet 
land på musserende-kartet som vi bør følge 
med på. Vinmonopolet tar inn flere gode 
musserende fra England som uten tvil har 
det som skal til for å konkurrere med flere 
av vinhusene i Champange, og ikke minst, 
matche hele Okonomiyakins smaksspekter. 
Spør etter en Blanc de Noirs som innebærer 
at vinen er blitt laget utelukkende av den blå  
druen Pinot Noir.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients

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