Høytidsburger * Blåskimmelost, tørrsaltet bacon og rød coleslaw
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, kniv, blandebolle,
stekebrett, stekepanne, og en ildfast form.
Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon.
Del burgerbrødene i to. Del potetene i to.

4

- Fordel bacon på et stekebrett med
bakepapir og stek i ovnen sammen med
potetene i ca. 10 minutter til de er gylne.

2

- Ha potetene i en ildfast form. Ha på litt
stekeolje og salt. Stek i ovnen til de har fått farge
og er møre tvers igjennom. Dette tar ca. 15 - 20
minutter.

3

5 - Se tips og triks. Stek burgerne 3 - 4 minutter

6

på hver side til de er gjennomstekt.

7

- Til servering trenger du burgerne,
burgerbrød, rød coleslaw, majones, poteter,
daddelpuré blåskimmelost og sprøstekt bacon.

8

- Når potetene begynner å blir ferdigstekt,
stek burgerbrødene i ovnen i 1 - 2 minutter. Pass
på – de brenner seg lett.

- Legg først den underste delen av
burgerbrødet på tallerkenen. Ha så coleslaw
oppå og burgeren over. Ha på daddelpuréen
og bacon. Lukk herligheten. Potetene legges
ved siden av sammen med resten av colesawmajonesen.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha rødkålen i en skål, krydre med salt,
pepper og en klype sukker, ha på 2/3 av
majonesen og bland godt.

Høytidsburger

Blåskimmelost, tørrsaltet bacon og rød coleslaw
Tore: “Smakskombinasjonene blåmuggost, bacon og dadler er
virkelig en høytidsburger verdig!”
Ingredienser
Burgerbrød fra
Brødbakerne
Høyryggburgere fra
Strøm Larsen
Tørrsaltet bacon fra
Jæren Smak
Kokkelørens
coleslaw-majones
Tilberedningstid

Kokkelørens
daddelpuré
Perlepoteter fra
Bjertnæs & Hoel
Selbu Blå
Rødkål

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg, melk, sennep og sulfitt. Kan inneholde spor av 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

- Legg på blåskimmelosten når det er et par
minutter igjen av steketiden.

- Mange er hevdet å være oppfinneren
av hamburgeren, men som rett oppnådde
den
universell
annerkjennelse
under
verdensutstillingen i St. Louis i 1904.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Til en så høytidelig hamburger som dette
fortjener du noe staselig i glasset. Dette er
store smaker med salt fra bacon og blåmuggost, samt en deilig daddelsødme. Her trengs
en rik vin som smaker mye og som har nok
sødme til å balansere både salt og søtt.
Er det én gang i året det passer med Amarone
(Italias fyldigste rødvin), så er det til jul. Mer
høytidelig blir det neppe. Skål for årets kanskje
heftigste kombinasjon!

Holiday burger * Blue cheese, dry salted bacon and red coleslaw
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: a cutting board, knife, mixing bowl,
baking tray, frying pan and an ovenproof dish.
Preheat the oven to 200C on hot air
function. Divide the buns in half. Divide the
potatoes in half.

4 - Spread the bacon on a baking tray with

baking paper and bake in the oven along
with the potatoes for approx. 10 minutes until
golden.

2

- Put the potatoes in an ovenproof
dish. Add a little frying oil and salt. Bake
in the oven until they have taken on color
and are tender throughout. This takes
approx. 15 - 20 minutes.

3 - Put the cabbage in a bowl, season with salt,

5

6 - When the potatoes are nearly done, bake

- See tips and tricks. Bake the
patties for 3 - 4 minutes on each side
until cooked through.

7 - For serving, you need the patties, buns, red
coleslaw, mayonnaise, potatoes, date puree,
blue cheese and crispy bacon.

the buns in the oven for 1 - 2 minutes. Be careful
- they burn easily.

8 - First place the bottom part of the bun on the

plate. Spread on coleslaw and place the patty
on top. Top with date puree and bacon. Crown
it. Place potatoes on the side along with the rest
of the colesaw mayonnaise.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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pepper and a pinch of sugar, add 2/3 of the
mayonnaise and mix well.

Holiday burger

Blue cheese, dry salted bacon and red coleslaw
Tore: “The flavor combinations blue cheese, bacon and dates are
truly worthy a holiday burger!”
Ingredients
Burger buns from
Brødbakerne
Chuck roll burgers from
Strøm Larsen
Dry salted bacon from
Jæren Smak
Kokkeløren’s
coleslaw mayonnaise
Time

Kokkeløren’s
date puree
Pearl potatoes from
Bjertnæs & Hoel
Selbu Blå cheese
Red cabbage

Difficulty

Contains: Wheat, eggs, milk, mustard and sulphite. May contain traces of 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

- Add the blue cheese when there are a few
minutes left of the baking time.

- Mange er hevdet å være oppfinneren
av hamburgeren, men som rett oppnådde
den
universell
annerkjennelse
under
verdensutstillingen i St. Louis i 1904.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Til en så høytidelig hamburger som dette
fortjener du noe staselig i glasset. Dette er
store smaker med salt fra bacon og blåmuggost, samt en deilig daddelsødme. Her trengs
en rik vin som smaker mye og som har nok
sødme til å balansere både salt og søtt.
Er det én gang i året det passer med Amarone
(Italias fyldigste rødvin), så er det til jul. Mer
høytidelig blir det neppe. Skål for årets kanskje
heftigste kombinasjon!

Svin indrefilet * Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
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

- Mens grønnsakene er i ovnen,
kutt smør i terninger og la stå ute
til temperering. Skill eggeplommen
fra hviten, og ha eggplomme i en
liten skål (stor familiekasse skiller
to egg). Bruk evt. eggehviten til noe
annet, f.eks marengs.

3

- Fjern den hvite senen på
indrefileten med en skarp kniv.
Ha 1 ss stekeolje i en varm
stekepanne. Brun svinefilet kjapt
på alle sider, dette bør ikke ta
mer enn ett minutt totalt. Krydre
med salt og nykvernet sort
pepper. Bak i ovnen sammen med
grønnsakene i 12 – 15 minutter, til
kjernetemperaturen er 60oC.

4

5

- Pisk inn smøret i den
varme fløten, ca. 1 ss terninger
av gangen, til alt smøret er
blandet inn fløten.

6

- Når alt smøret er vispet inn,
sett kjelen på platen igjen og varm
opp under omrøring til rett under
kokepunktet. Ta av varmen og pisk
inn eggeplomme under kraftig
omrøring i ca. 30 sekunder til
sausen tykner. Tilsett choron-basen
og visp godt inn. Smak til med salt.
Sett sausen til side med lokk.

7

- Når svinet er ferdig bakt,
ta det ut av ovnen og dekk
med aluminiumsfolie. La det
stå og hvile mens du fortsetter
på neste steg.

8

9 - Ha 2 ss stekeolje i en varm

10 - Kutt svinefileten i skiver.

11

12

- Finn frem kniv, skjærebrett, sil,
ildfast form, stekebrett, stekepanne,
liten kjele, skjærebrett av plast til
kjøttet, blandebolle og visp.
Forvarm ovnen til 180oC med
varmluftfunksjon. Del gulrot og
pastinakk i to på langs og deretter
i halvmåner. Vend inn med 2
ss stekeolje, krydre med salt og
pepper og bak i ovnen i 15 minutter
til de er møre.

stekepanne.
Stek
linser
og
rotgrønnsaker
i
1
minutt,
smak til med salt og dryss
ruccola på toppen.

- Til servering trenger
du lun linse- og rotfruktsalat,
svinefilet og choronsaus.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Se tips og triks. Mens kjøttet
er i ovnen, ha fløte i en liten
kjele og la det fosskoke i 60
sekunder på høy varme mens du
visper kontinuerlig. Ta deretter
kjelen av varmen.

- Grovhakk
sil linser.

ruccola

og

- Legg salat på ene siden av
tallerken. Legg skiver av svinefilet
på andre siden. Ha godt med
saus over svinet.

Svin indrefilet

Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
Tore: “Choronsaus er en av mine personlige favorittsauser”
Ingredienser
Svin indrefilet fra
Strøm Larsen
Gulrot
Pastinakk
Linser
Rørossmør

Tilberedningstid

Fløte
Ruccola
Egg fra Ek gård
Kokkelørens
choronbase

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, 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

- Bruk stoppeklokken på mobilen når du koker inn
fløte for at det skal bli riktig.

- Midsummer Hot Sauce er Norges første, og en
av verdens beste fermenterte hot-sauces. Vi bruker
den i choronesausen. Sausen produseres på Den
lille sausefabrikken ved Badedammen i Stavanger.
Gode råvarer, balanse, kompleksitet og lagring
på tretønner er noe av det som kjennetegner
Midsummer Hot Sauce.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Til denne retten trenger vi dels litt syre i
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og
jordlig preg som plukker opp den fantastiske
smaken av rotgrønnsakene.
Sangiovese-druen er en mester på å snakke med
tomat og urter, i tillegg er den en saftig og fruktig
drue som ikke blir altfor tung til indrefileten. Se
gjerne etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem
i Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Pork tenderloin * Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with Midsummer hot sauce
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/

1

2 - While the vegetables are in the

3

- Remove the white tendon on
the tenderloin with a sharp knife.
Put 1 tablespoon of frying oil in a
hot frying pan. Sear the tenderloin
quickly on all sides, this should
not take more than one minute in
total. Season with salt and freshly
ground black pepper. Bake in the
oven together with the vegetables
for 12 - 15 minutes, until the
core temperature is 60C.

4

5

- Whisk the butter into the hot
cream, approx. 1 tablespoon of
cubes at a time, until all the butter
is mixed into the cream.

6

- When all the butter has been
whipped in, put the pan back on
the plate and heat while stirring
until just below the boiling point.
Remove from heat and whisk in the
egg yolk while stirring vigorously
for approx. 30 seconds until the
sauce thickens. Add the choron
base and whisk well. Season with
salt. Set the sauce aside under lid.

7

- When the pork is done
baking, remove from the oven
and cover with aluminum foil.
Let it rest while continuing on
to the next step.

8

9

10

11

12

- Get: a knife, cutting board,
strainer, ovenproof dish, baking
tray, frying pan, small saucepan,
plastic cutting board for the meat,
mixing bowl and whisk.
Preheat the oven to 180C with
hot air function. Divide carrot
and parsnip in half lengthwise
and then into crescents. Turn
in with 2 tablespoons of frying
oil, season with salt and pepper
and bake in the oven for
15 minutes until tender.

- Put 2 tablespoons of frying
oil in a hot frying pan. Fry lentils
and root vegetables for 1 minute,
season with salt and sprinkle
arugula on top.

oven, cut the butter into cubes and
leave outside to temper. Separate
the egg yolk from the white, and
keep the yolk in a small bowl (large
family box separates two eggs).
If possible, use the egg white for
something else, maybe meringue?

- Cut
into slices.

the

pork

fillet

- For serving, you need warm
lentil and root vegetable salad,
pork fillet and choron sauce.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

- See tips and tricks. While
the meat is in the oven, have the
cream in a small saucepan and let
it simmer for 60 seconds on high
heat while whisking continuously.
Then remove from heat.

- Roughly chop arugula and
strain the lentils.

- Place salad on one side of
the plate. Place slices of pork fillet
on the other side. Have plenty of
sauce over the pork.

Pork tenderloin

Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with Midsummer hot sauce
Tore: “Choron sauce is one of my personal favorite sauces”
Ingredients
Pork tenderloin from
Strøm Larsen
Carrot
Parsnips
Lentils
Røros butter

Time

Cream
Ruccola
Eggs from Ek farm
Kokkeløren’s
Choron base

Difficulty

Contains: Eggs, 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

Use the stopwatch on your phone when cooking
cream to get it right.

Midsummer Hot Sauce er Norges første, og en av
verdens beste fermenterte hot-sauces. Vi bruker
den i choronesausen. Sausen produseres på Den
lille sausefabrikken ved Badedammen i Stavanger.
Gode råvarer, balanse, kompleksitet og lagring
på tretønner er noe av det som kjennetegner
Midsummer Hot Sauce.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Til denne retten trenger vi dels litt syre i
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og
jordlig preg som plukker opp den fantastiske
smaken av rotgrønnsakene.
Sangiovese-druen er en mester på å snakke med
tomat og urter, i tillegg er den en saftig og fruktig
drue som ikke blir altfor tung til indrefileten. Se
gjerne etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem
i Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Rød curry * Torsk, Kokkelørens currypaste og sitrongress
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 og skjærebrett av
plastikk til fisken, kniv, en mellomstor kjele,
bolle, og stekepanne.

2

- Del paprika, løk og squash i to og kutt i
strimler. Sitrongresset bankes og deles i to.

3

- Kutt fisken i jevne terninger.
Krydre med salt.

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Ha på
dobbel mengde vann og en klype salt. Kok opp
risen på sterk varme uten lokk. Skru ned varmen
og sett på lokk. La risen småkoke i 20 - 25
minutter til vannet er absorbert.

4

- Se tips og triks. Stek grønnsakene med
litt stekeolje. Etter et par minutter har du i
currypaste, sitrongress og lime-blader. Stek
videre i ca. 1 minutt. Currypasten brenner seg
lett – så pass på!

5

- Ha på kokosmelken og gi det et
oppkok. La det koke i 4-5 minutter. Ha i
fiskebitene og vend godt om. Kok videre i
ca. 1 minutt til fisken er gjennomkokt.
Smak til med salt.

6

7 - Legg først risen på tallerkenen, ha på curry.

- Til servering trenger du curry, ris,
og cashewnøtter.

Dryss cashewnøttene over.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Rød curry

Torsk, Kokkelørens currypaste og sitrongress
Tore: “Rød, gul, grønn curry – vi elsker dem alle!”

Ingredienser
Torskefilet
Kokkelørens rød currypaste
Paprika
Løk
Squash
Limeblader

Tilberedningstid

Jasmin ris
Kokosmelk
Sitrongress
Cashewnøtter

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, peanøtter og cashewnøtter. Kan inneholde spor av 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

Ønsker du en mildere og mer barnevennlig variant så kan du redusere
mengden currypaste.

Det er kun de nederste 10 - 20 centimeterene
av sitrongresset som selges. Sitrongress kommer
opprinnelig fra India og Sri Lanka og hører til
gressfamilien. Det er innholdet av citralolje til bruk
i parfymeindustrien og medisin som gjør denne
planten attraktiv å dyrke. Men den kan også,
som i denne retten, brukes som krydder for å gi
en frisk sitronsmak.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Het, spicy, frisk, syrlig og varmende
er
adjektiver
som
beskriver
denne
Thai-klassikeren godt. Til dette trenger du noe
kaldt og leskende i glasset. Skal du ha vin til
anbefaler jeg å velge noe med rik fruktighet
og gjerne litt sødme som kan dempe og lindre
det hete fra chili og curry. Chilensk hvitvin på
Gewurztraminer-druen har dette. På kjøpet får
du også en spennende, spicy karakter som kan
leke med krydderet i maten.

Red curry * Cod, Kokkeløren’s curry paste and lemongrass
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/

1

- Get: a plastic cutting board and a cutting
board for the fisk, knife, a medium-sized
saucepan, bowl and frying pan.

2 - Divide peppers, onions and squash in half
and cut into strips. Beat the lemongrass and
divide in two.

3

- Cut the fish into even cubes.
Season with salt.

Rinse the rice and put in a saucepan. Add double
the amount of water and a pinch of salt. Boil the
rice on high heat without a lid. Turn down the
heat and put on the lid. Let the rice simmer for
20 - 25 minutes until the water is absorbed.

4 - See tips and tricks. Fry the vegetables with

5 - Add the coconut milk and bring to a boil. Let

6

7 - First put the rice on the plate, add the curry.

it cook for 4 - 5 minutes. Turn in the fish pieces.
Continue cooking for approx. 1 minute until the
fish is cooked through. Season with salt.

a little frying oil. After a few minutes, add curry
paste, lemongrass and lime leaves. Continue
to cook for approx. 1 minute. The curry paste
burns easily - so be careful!

- For serving, you need curry, rice
and cashews.

Sprinkle the cashews over.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Red curry

Cod, Kokkeløren’s curry paste and lemongrass
Tore: “Red, yellow, green curry - we love them all!”

Ingredients
Cod fillet
Kokkeløren’s red curry paste
Bell pepper
Onion
Squash
Lime leaves

Time

Jasmine rice
Coconut milk
Lemongrass
Cashews

Difficulty

Contains: Fish, peanuts and cashews. May contain traces of 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 want a milder and more childfriendly variant, you can reduce the amount
of curry paste.

Det er kun de nederste 10 - 20 centimeterene
av sitrongresset som selges. Sitrongress kommer
opprinnelig fra India og Sri Lanka og hører til
gressfamilien. Det er innholdet av citralolje til bruk
i parfymeindustrien og medisin som gjør denne
planten attraktiv å dyrke. Men den kan også,
som i denne retten, brukes som krydder for å gi
en frisk sitronsmak.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Het, spicy, frisk, syrlig og varmende
er
adjektiver
som
beskriver
denne
Thai-klassikeren godt. Til dette trenger du noe
kaldt og leskende i glasset. Skal du ha vin til
anbefaler jeg å velge noe med rik fruktighet
og gjerne litt sødme som kan dempe og lindre
det hete fra chili og curry. Chilensk hvitvin på
Gewurztraminer-druen har dette. På kjøpet får
du også en spennende, spicy karakter som kan
leke med krydderet i maten.

