Ovnsbakt torskeloin * Spinat- og eplesalat og potet med pepperrot
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, stekebrett,
tallerken, salatbolle, rivjern og stekepanne.
Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon.
Ha fisken på stekebrett, dryss på litt stekeolje
og krydre med salt og nykvernet sort pepper.
Se tips og triks.

4

- Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Ha i potetterninger. Stek under omrøring til
de har blitt myke. Dette tar ca. 4 - 5 minutter.
Tilsett så fløte og pepperrrot paste, rør godt
sammen og gi et raskt oppkok. Ta pannen av
varmen og smak til med salt og nykvernet sort
pepper.Sett i stekeovnen i 4 - 5 minutter.

2 - Stek spinaten i en rykende varm stekepanne

3

5

6

med 1 ss stekeolje i ca. 1 minutt til den faller
sammen. Spre deretter spinaten utover på en
tallerken for avkjøling. Hell av overflødig veske
fra spinaten som danner seg på tallerken.

- Sett fisken i ovnen samtidig som
potetgratengen går inn. Fisken trenger ca. 8 10 minutter.

- Finhakk sjalottløk og kutt potet i jevne
terninger.

- Riv eple på rivjern. Bland det inn i spinaten
sammen med sjalottløk og solsikkekjerner. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper.

Obs! håndtaket blir glovarmt, surr et
kjøkkenhåndkle rundt håndtaket og la det være
på hele tiden etter at du har tatt stekepannen
ut av ovnen.

7

- Til servering trenger du potetgrateng, fisk og
spinatsalat.

8 - Legg spinatsalaten på den ene siden

av tallerken. Legg potetgrateng på den andre siden.
Legg fisken oppå gratengen.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Ovnsbakt torskeloin

Spinat- og eplesalat og potet med pepperrot
Tore: “Pepperrot er nydelig til fisk!”
Ingredienser
Torskeloin
Spinat
Rørosfløte
Potet
Solsikkekjerner
Kokkelørens
pepperrot paste
Tilberedningstid

Eple
Sjalottløk (obs. det er sjalottløk på to retter
bruk halvparten til hver rett)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk og fisk.
Kan inneholde spor av gulten, 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

- Det kan være godt å brune fisken først. Varm
en stekepanne til den er rykende varm. Brun
fisken kun på den siden som er smurt inn
med olje i ca. 1 minutt, den skal få en gyllen
stekeskorpe, men ikke gjennomstekes.

- Pepperrot er en staude i Korsblomstfamilien. Planten
er sannsynligvis fra sydøstlig Europa og vestlig Asia.
Den er nå populær verden rundt. Den er opp til 1,5
meter høy, og dyrkes primært for den store, hvite,
koniske roten.

Sommelieren Sara anbefaler

- Enkleste måte å sjekke om potetterningene er
ferdig er ved å bite i dem.

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

- Prøv eplecider til maten denne uken! Dette er på
ingen måte klissete eller søte saker, men seriøse
håndtverksprodukter med sunn og intenst smak av
eple. Mange er tørre, syrlige og svakt bitre og passer
dermed utmerket til mye forskjellig mat.
Velg en sider med tydelig råvarepreg som
kan speile eple- og spinatsalaten.

Baked cod loin * Spinach and apple salad, and potato with horseradish
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

- Get: cutting board, knife, baking tray,
plate, salad bowl, grater and frying pan.
Preheat the oven to 200C on hot air function.
Put the fish on a roasting tray, sprinkle with a
little frying oil and season with salt and freshly
ground black pepper. See tips and tricks.

4

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Add potatoes. Cook while stirring
until soft. This takes approx. 4 - 5 minutes.
Add cream and horseradish paste, stir well
and give it a quick boil. Take the pan off the
heat and season with salt and freshly ground
black pepper. Place in the oven for 4 - 5
minutes.

2

- Fry the spinach in a steaming-hot frying
pan with 1 tablespoon frying oil for approx.
1 minute until it collapses. Then spread the
spinach on a plate for cooling. Pour off excess
liquid from the spinach that forms on the plate.

3 - Finely chop shallots and cut potato into even

5

6

- Put the fish in the oven at the same time
as the the potato gratin. The fish needs approx.
8 - 10 minutes.

cubes.

- Grate apple on grater. Mix it into the spinach
along with shallots and sunflower kernels. Season
with salt and freshly ground black pepper.

Note! The handle gets very hot, wrap a towel
around the handle and leave it on at all times
after removing the frying pan from the oven.

7

- For serving you need potato gratin, fish and
spinach salad.

8

- Put the spinach salad on one side of the plate. Put
potato gratin on the other side. Place the fish on top of
the gratin.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Baked Cod loin

Spinach and apple salad, and potato with horseradish
Tore: “Horseradish is delicious for fish!”
Ingredients
Cod loin
Spinach
Røros Cream
Potato
Sunflower Kernels
Kokkelørens
pepperrot paste
Time

Apple
Shallot (note that there are shallots in
two dishes, use half for each dish)

Difficulty

Contains: Milk and fish.
May contain traces of gulten, 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

- It’s nice to sear the fish first. Heat a frying
pan until it is piping hot. Sear the fish only
on the side lubricated with oil for approx. 1
minute, it should get a golden roast but not
fried.

- Pepperrot er en staude i Korsblomstfamilien. Planten
er sannsynligvis fra sydøstlig Europa og vestlig Asia.
Den er nå populær verden rundt. Den er opp til 1,5
meter høy, og dyrkes primært for den store, hvite,
koniske roten.

Sommelieren Sara anbefaler

- The easiest way to check if the potatoes are
done is to bite down on them.

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

- Prøv eplecider til maten denne uken! Dette er på
ingen måte klissete eller søte saker, men seriøse
håndtverksprodukter med sunn og intenst smak av
eple. Mange er tørre, syrlige og svakt bitre og passer
dermed utmerket til mye forskjellig mat.
Velg en sider med tydelig råvarepreg som
kan speile eple- og spinatsalaten.

Miso- og honningglaserte kyllingklubber * Pak choi og nudler
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 kniv, skjærebrett, kjele,
stekepanne, sil og ildfast form.
Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon.
Sett på vann til koking av nudler.

4

- Når kyllingen er gjennomstekt,
ta ut formen, hell på miso- og
honningsausen og vend den
sammen med kyllingen. Sett formen
med kyllingen tilbake i ovnen i 5
minutter.

2

- Ha kyllingklubber i en ildfast form.
Ha på 2 ss stekeolje og en liten klype
salt. Vend godt sammen og bak i ovnen i
ca. 30 minutter til de er gjennomstekt.

5

- Ha nudlene i det kokende
vannet i 3 minutter.

8 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.

Stek pak choi under omrøring i ca. 2 minutter,
se tips og triks. Ha i sukkererter, vårløk og chili
og stek videre under omrøring i ca. 2 minutter.
Smak til med salt.

3

- Mens kyllingen er i ovnen. Kutt pak choi
i fire båter på langs, kutt vårløk og sukkerert i
tynne strimler og finhakk chili.

6 - Sil nudlene.

9

- Til servering trenger du kyllingklubber,
nudler og grønnsaker.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7

- Ta kyllingen ut av ovnen. Ha
nudlene i den ildfaste formen og
vend de godt inn i sausen.

10

- Ha nudler i en dyp skål, legg på
kyllingklubber og avslutt med grønnsaker på
toppen.

Miso- og honningglaserte kyllingklubber
Pak choi og nudler

Tore: “Miso har en fantastisk rik og dyp smak som går veldig
godt til kylling!”
Ingredienser
Kyllingklubber
fra Hovelsrud gård
Kokkelørens
Miso- og honningsaus
Eggnudler

Tilberedningstid

Pak choi
Vårløk
Chili
Sukkererter

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, egg, hvete og sesam.
Kan inneholde spor av bygg, peanøtter, hasselnøtter, mandler og pistasjenøtter
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, ha chili på
toppen til slutt i stedet for i stekepannen.

- Miso er en tradisjonell japansk smakstilsetning som brukes i forbindelse med
flere typer tilberednings- metoder både i
det tradisjonelle og i det moderne japanske
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de to
grunningrediensene i misosuppe, som tar
navnet sitt fra nettopp miso.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Kome-miso, hvor hovedingrediensene er
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest
utbredte typen miso, og er den mest brukte
varianten i store deler av Japan. Den er lett
tilgjengelig over hele Japan, og er også den
typen man hovedsakelig ser tilgjengelig utenfor
Japan. Det er denne misotypen som får sette sitt
preg på kyllingretten denne uken.

- Denne umami-bomben lengter etter en rikere,
fatlagret hvitvin med modne fruktnoter!
Både viner laget av Chardonnay eller
Semillon fra USA eller Australia vil være fine
kompanjonger til denne smaksreise!

Miso and honey glazed chicken drumsticks * Pak choi and noodles
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 - You’ll need: knife, cutting board, saucepan,
frying pan, strainer and ovenproof dish.

Preheat the oven to 200oC with hot air function.
Put on water for cooking noodles.

4

- When the chicken is done,
remove the dish from the oven, pour
over the miso and honey sauce and
mix with the chicken. Put the dish
with the chicken back in the oven for
5 minutes.

8

2 - Have chicken drumsticks in an ovenproof

dish. Add 2 tablespoons frying oil and a small
pinch of salt. Mix well and bake in oven for
approx. 30 minutes until cooked through.

5 - Have the noodles in the boiling
water for 3 minutes.

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Fry pak choi while stirring for
approx. 2 minutes, see tips and tricks. Add
sweet peas, spring onions and chilli, and cook
while stirring for approx. 2 minutes. Season
with salt.

3

- While the chicken is in the oven. Cut pak
choi in four longitudinal boats, cut spring
onion and sweet peas into thin strips and
finely chop chili.

6 - Strain the noodles.

9 - For serving you need chicken drumsticks,
noodles and vegetables.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7

- Remove the chicken from
the oven. Add the noodles to
the ovenproof dish and turn
into the sauce.

10

- Put noodles in a deep bowl,
place chicken drumsticks on top and
finish with vegetables.

Miso and honey glazed chicken drumsticks
Pak choi and noodles

Tore: “Miso has a wonderfully rich and deep flavor that goes very
well with chicken!”
Ingredients
Chicken drumsticks
from Hovelsrud gård
Kokkeløren’s
miso and honey sauce
Egg noodles

Time

Pak choi
Spring onions
Chili
Sweet peas

Difficulty

Contains: Soy, egg, wheat and sesame.
May contain traces of barley, peanuts, hazelnuts, almonds and pistachios
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 variety, add
the chili on top at the end instead of
the frying pan.

- Miso er en tradisjonell japansk smakstilsetning som brukes i forbindelse med
flere typer tilberednings- metoder både i
det tradisjonelle og i det moderne japanske
kjøkken. Det er særlig kjent som en av de to
grunningrediensene i misosuppe, som tar
navnet sitt fra nettopp miso.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Kome-miso, hvor hovedingrediensene er
soyabønner og hvit ris, er den absolutt mest
utbredte typen miso, og er den mest brukte
varianten i store deler av Japan. Den er lett
tilgjengelig over hele Japan, og er også den
typen man hovedsakelig ser tilgjengelig utenfor
Japan. Det er denne misotypen som får sette sitt
preg på kyllingretten denne uken.

- Denne umami-bomben lengter etter en rikere,
fatlagret hvitvin med modne fruktnoter!
Både viner laget av Chardonnay eller
Semillon fra USA eller Australia vil være fine
kompanjonger til denne smaksreise!

«Byggotto» * Gulrotpuré, sprøstekt bacon og Nyr
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 - Ha på kyllingkraft (Stor familiekasse bruker 2 bokser

- Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plastikk til
kjøttet,, kniv, kjele, rivjern og stekepanne.

kyllingkraft) og 2,5 dl vann (har du liten familiekasse
tilsetter du totalt 4 dl vann, stor familiekasse tilsetter totalt
5 dl vann). Småkok i ca. 25 minutter til mesteparten av
vannet er fordampet. Rør med jevne mellomrom.

Finhakk sjalottløk. Fres byggkornene i 2 ss stekeolje på
medium pluss varme under omrøring i ca. 1 minutt. Ha i
sjalottløk og stek videre til den er blank.

3

- Mens byggrynene koker, plukk
estragonblader. Strimle bacon. Riv osten på
det groveste på et rivjern. Skjær av bunnen på
rosettkålen og plukk bladene fra stilken. Kast
stilken.

4

- Stek bacon under omrøring på medium
pluss varme med 1 ss stekeolje til det
er blitt sprøtt. Ha i rosettkålbladene og
stek videre i ca. 1 minutt. Smak til med
salt og pepper.

6

5

- Når byggkornene er ferdigkokt ha i
gulrotpuré og revet ost. Rør dette godt sammen
på medium varme i 1 - 2 minutter til osten er
smeltet inn. Smak til med salt.

7 - Legg «byggotto» utover på en flat tallerken. Legg
Nyr i midten, bacon- og kålblandingen i en sirkel rundt.
Avslutt med estragonblader over.

- Til servering trenger du «byggotto», bacon- og
kålblanding, estragonblader og Nyr.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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«Byggotto»

Gulrotpuré, sprøstekt bacon og Nyr
Tore: “Rosettkålen setter prikken over i-en i denne harmoniske retten”
Ingredienser
Byggryn
fra Duga
Kokkelørens
gulrotpuré
Tørrsaltet bacon fra
Jæren smak
Nyr fra
Grøndalen gård
Tilberedningstid

Fosheimost fra
Valdresmeieriet
Sjalottløk
Kyllingkraft fra
Gårdsand
Rosettkål
Estragon

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Bygg 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

- Får du en for kompakt «byggotto» kan du
tilsette en skvett vann.

- Rosettkål er en krysning av rosenkål og
grønnkål. Produktet er utviklet gjennom 15 år
ved hjelp av tradisjonelle krysningsmetoder.
Resultatet er en vakker grønnsak med en
spennende smak.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Nyr er en ferskost som produseres på
Grøndalen Gård som ligger i Auli rett utenfor
Oslo. Gården drives av Hans Arild Grøndahl
og Anne Birte Olsen. Grøndalen gård drives
økologisk. Den økologiske melken kommer fra
19 glade kuer. På Grøndalen gård får kuene
lov til å ta vare på egen kalv i to måneder
etter fødselen. Hans Arild og Anne Birte sier at
kuene deres er lykkelige og har et glimt i øyet
fordi de får være mødre for kalvene sine og får
en oppvekst som er så naturlig som mulig.

- Gewurztraminer er en hvitvinsdrue som både
lukter og smaker mye. Baconets salte og røkte
smak går som hånd i hanske til disse vinene.
Velg gjerne en ung variant ettersom friskheten
forsvinner fort i disse vinene. Liker du viner med
høyere syre går du for en moden pinot gris fra
Alsace i Frankrike.

«Byggotto» * Carrot puree, crispy bacon and Nyr
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

- Get: a cutting board, plastic cutting board for the
meat, knife, saucepan, grater and frying pan.

- Add chicken stock (Large family box uses 2 boxes
of chicken stock) and 2.5 dl of water (if you have a small
family box, add a total of 4 dl of water, a large family
box adds a total of 5 dl of water). Simmer for approx.
25 minutes until most of the water has evaporated. Stir
periodically.

Finely chop shallots. Fry the barley grains in 2 tablespoons
of frying oil on medium-plus heat while stirring for
approx. 1 minute. Add the shallots and continue to cook
until shiny.

3 - While the barley is cooking, pick tarragon
leaves. Shred bacon. Grate the cheese on a
coarse grater. Remove the bottom of the
rosette cabbage and pick the leaves from the
stem. Discard the stem.

4 - Fry bacon while stirring on medium-plus

heat with 1 tablespoon frying oil until crispy.
Add the rosette cabbage leaves and continue
to cook for approx. 1 minute. Season with salt
and pepper.

6

5

- When the barley is cooked, add the
carrot puree and grated cheese. Mix well on
medium heat for 1 - 2 minutes until the cheese
is melted. Season with salt.

7 - Place the “byggotto” on a flat plate. Put Nyr in
the middle, the bacon and cabbage mixture in a circle
around. Finish with tarragon leaves.

- For serving, you need «byggotto», bacon and
cabbage mixture, tarragon leaves and Nyr.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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«Byggotto»

Carrot puree, crispy bacon and Nyr
Tore: “The rosette cabbage adds the finishing touch to this harmonious dish”
Ingredients
Barley from
Duga
Kokkeløren’s
carrot puree
Dry salted bacon from
Jæren Smak
Nyr from
Grøndalen farm
Time

Fosheimost from
Valdresmeieriet
Shallots
Chicken stock from
Gårdsand
Rosette cabbage
Tarragon

Difficulty

Contains: Barley and 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

- If you get too compact a “byggotto”, add a
splash of water.

- Rosettkål er en krysning av rosenkål og
grønnkål. Produktet er utviklet gjennom 15 år
ved hjelp av tradisjonelle krysningsmetoder.
Resultatet er en vakker grønnsak med en
spennende smak.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Nyr er en ferskost som produseres på
Grøndalen Gård som ligger i Auli rett utenfor
Oslo. Gården drives av Hans Arild Grøndahl
og Anne Birte Olsen. Grøndalen gård drives
økologisk. Den økologiske melken kommer fra
19 glade kuer. På Grøndalen gård får kuene
lov til å ta vare på egen kalv i to måneder
etter fødselen. Hans Arild og Anne Birte sier at
kuene deres er lykkelige og har et glimt i øyet
fordi de får være mødre for kalvene sine og får
en oppvekst som er så naturlig som mulig.

- Gewurztraminer er en hvitvinsdrue som både
lukter og smaker mye. Baconets salte og røkte
smak går som hånd i hanske til disse vinene.
Velg gjerne en ung variant ettersom friskheten
forsvinner fort i disse vinene. Liker du viner med
høyere syre går du for en moden pinot gris fra
Alsace i Frankrike.

