Ovnsbakt torskeloin * Bacalaogryte, Kokkelørens Bacalaosaus og sorte oliven
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 stekebrett, skjærebrett, kniv og
en stor kjele.
Forvarm ovnen til 200oC varmluftfunksjon.
Krydre fisken med salt og pepper på begge
sider og sett til side i romtemperatur.

2

- Potet skives i tre på langs. Løk kuttes
i skiver (Stor familiekasse kutter 2 stk.
løk). Chili finhakkes. Oliven og persille
grovhakkes. NB. ta vare på olivenoljen
som olivenene ligger i – denne skal
brukes i retten.

3

- Se tips og triks. Legg potet, løk, chili
og oliven utover i en vidbunnet kjele. Tilsett
olivenoljen og 1,5 dl vann (har du liten
familiekasse tilsetter du totalt 2,5 dl vann, stor
familiekasse tilsetter totalt 3 dl vann). Krydre
med salt.

4 - Tilsett Bacalaosausen. Kok opp på høy
varme mens du rister forsiktig på gryta.
Pass på så det ikke svir seg. Grønnsakene
skal dekkes av sausen, hvis de ikke dekkes,
tilsett en skvett vann. Skru ned varmen
og sett på lokk. La det stå og småkoke
i ca. 25 minutter. Gryta er klar når
potetene er møre.

6

7

- Legg kapersen på tørkepapir og klem ut
all overflødig væske.
Ha 4 ss. stekeolje i en varm stekepanne. Stek
kapers i ca. 4 – 5 minutter til de har blitt
sprø. Rør med jevne mellomrom. Ha over på
tørkepapir når de er ferdig stekt.

- Til servering trenger du bacalaogryta,
fisken, hakket persille og sprø kapers.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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5

- Ha litt stekeolje på fisken og bak den
i ovnen når gryta begynner å bli ferdig.
Dette tar ca. 8 - 10 minutter avhengig
av tykkelsen.

8

- Ha en god porsjon gryte i en dyp
tallerken, pass på å få med alle grønnsakene.
Legg fisken i midten oppå, dryss over persille
og kapers.

Ovnsbakt torskeloin

Bacalaogryte, Kokkelørens Bacalaosaus og sorte oliven
Tore: “Her har vi byttet ut klippfisk med torsk i vår versjon av portugisisk Bacalao”
Ingredienser
Torskeloin
Kokkelørens
Bacalaosaus
Oliven med
olivenolje

Tilberedningstid

Potet
Løk
Chili
Kapers
Persille

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk.
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 chili.

- Bacalao er på norsk en klippfiskrett med
opprinnelse i Portugal. Tradisjonen forteller
at den ble introdusert i Kristiansund av
fiskeoppkjøpere fra Baskerland i Spania på
begynnelsen av 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

- Denne retten er veldig god også dagen etter
den er laget. Grønnsakene i gryta får enda
mer smak. Gryta kan varmes eller spises kald.
Denne er medium spicy, ønsker du mer trøkk så
ha i en chili til.

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

- Ordet bacalao på spansk (bacalao) og
portugisisk (bacalhau) betyr rett og slett torsk,
og fersk, usaltet torsk omtales som bacalhau
fresco. Bacalao er i den latinske verden et mye
mer omfattende begrep enn på norsk, og kan
oversettes som en klippfiskrett.

- Portugal er Bacalao-land nummer én på
denne planeten. Portugisere spiser mer
bacalao (av norsk torsk) enn noe annet
folkeslag. Mitt beste tips er derfor å drikke det
samme som dem: hvitvin på Alvarinho-druen.
Nærmere havet kommer du neppe.

Oven-baked cod loin * Bacalao stew, Kokkeløren’s Bacalao sauce and black olives
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 baking tray, cutting board, knife
and a large pot.
Preheat the oven to 200C on hot air
function. Season the fish with salt and
pepper on both sides and set aside at
room temperature.

3 - See tips and tricks. Place the potato, onion,
chili and olives in a wide-bottomed saucepan.
Add the olive oil and 1.5 dl of water (if you
have the small family box, add a total of 2.5
dl of water, large family box adds a total of 3
dl of water). Season with salt.

6

- Place the capers on paper towels and
squeeze out any excess liquid.
Add 4 ss. frying oil in a hot frying pan. Fry
capers for approx. 4 - 5 minutes until they
have become crispy. Stir periodically. Cover
with paper towels when they are done baking.

2

- Slice the potato into three pieces
lengthwise. Slice onions (Large family box cuts
2 onions). Finely chop chili. Coarsely chop
olives and parsley. NB! Keep the olive oil that
the olives come in – you will use it shortly.

4

- Add the Bacalao sauce. Bring to a boil
over high heat while gently shaking on the
pan. Be careful not to burn it. The vegetables
should be covered by the sauce, if they are not
covered, add a splash of water. Turn down the
heat and put on the lid. Let simmer for approx.
25 minutes. The stew is ready when the
potatoes are tender.

7

- For serving, you need the bacalao
stew, the fish, chopped parsley and
crispy capers.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

5 - Put some frying oil on the fish and bake it
in the oven when the stew starts to finish. This
takes approx. 8 - 10 minutes depending on
thickness.

8

- Serve a good portion of casserole in a
deep plate, be sure to get all the vegetables.
Place the fish in the middle on top, sprinkle
with parsley and capers.

Oven-baked cod loin

Bacalao stew, Kokkeløren’s Bacalao sauce and black olives
Tore: “Here we have replaced clipfish with cod in our version of Portuguese Bacalao”
Ingredients
Cod loin
Kokkeløren’s
Bacalao sauce
Olives with
olive oil

Time

Potato
Onion
Chili
Capers
Parsley

Difficulty

Contains: Fish.
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 variation, stop
adding chili.

- Bacalao er på norsk en klippfiskrett med
opprinnelse i Portugal. Tradisjonen forteller
at den ble introdusert i Kristiansund av
fiskeoppkjøpere fra Baskerland i Spania på
begynnelsen av 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

- This dish is also great the day after it is made.
The vegetables get even more flavor. The stew
can be heated or eaten cold. This is medium
spicy, if you want more punch then add another
chili.

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

- Ordet bacalao på spansk (bacalao) og
portugisisk (bacalhau) betyr rett og slett torsk,
og fersk, usaltet torsk omtales som bacalhau
fresco. Bacalao er i den latinske verden et mye
mer omfattende begrep enn på norsk, og kan
oversettes som en klippfiskrett.

- Portugal er Bacalao-land nummer én på
denne planeten. Portugisere spiser mer
bacalao (av norsk torsk) enn noe annet
folkeslag. Mitt beste tips er derfor å drikke det
samme som dem: hvitvin på Alvarinho-druen.
Nærmere havet kommer du neppe.

Mee goreng * Nudler, egg og brokkolini
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, sil, kjele, stor
stekepanne(r) stekespade, miksebolle og visp.

2

- Ha egg i en miksebolle, ha i salt og
nykvernet sort pepper. Rør sammen.

3

- Kok nudler i 6 minutter. Sil og skyll med
kaldt vann til de er avkjølt. Rør inn 1 ss stekeolje
i nudlene til slutt.

Sett på vann til koking av nudler. Kutt
brokkolini og vårløk i ca 1 cm biter.
Riv østersopp med fibrene i tynne strimler Kutt
lime i båter.

4-

Se tips og triks. Mens nudlene
koker: varm en stor stekepanne med
2 ss stekeolje Ha i eggemassen
og spre ut til en tynn omelett. Stek
i ca. 4 minutter til all massen er
stivnet, underveis i stekingen kan
du løfte på kantene på omeletten
og vri på pannen slik at eggemasse
blir fordelt under og raskere stekt
ferdig.

8

5

Når omeletten er ferdig
stivnet legg den på et steke
brett. Rull den opp som en
pannekake og kutt i strimler
på ca. 1,5 cm tykkelse.

- Ha i vårløk og brokkolini og stek videre
under omrøring i ca. 2 minutter. Ha så i nudler
og mee goreng-saus. Stek videre mens du rører
i ca. 1 minutt til alt er godt blandet sammen og
nudlene er varme. Avslutt med å blande inn
eggstrimler og bønnespirer.

6

Samle sammen følgende
ingredienser foran deg: mee
goreng saus, vårløk, brokkolini,
eggstrimler, bønnespirer, nudler, og
østersopp.

9

- Til servering trenger du mee goreng nudler
og limebåter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7-

Varm en stor stekepanne
på medium pluss varme. (LF og
SF varmer 2 stekepanner). Ha i
6 ss stekeolje. Stek østersopp i
ca. 3 - 4 minutter til de er brunet.

- Ha nudler i en dyp skål. Legg limebåt på
siden. Klem over limesaft og spis.

Mee goreng

Nudler, egg og brokkolini
Tore: “En fyldig og deilig nudel-rett fra Indonesia”
Ingredienser
Eggnudler
Mee goreng saus
Brokkolini
Vårløk

Tilberedningstid

Bønnespirer
Østersopp
Lime
Egg fra Flemming Egg

Vanskelighetsgrad

Allergener: hvete, soya, sulfitt, bløtdyr, egg.
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

Stor familiekasse bør bruke 2 stekepanner.

Mee goreng (som betyr “stekte nudler”),
er en indonesisk nudelrett som selges
på gaten fra såkalte «street-hawkers»
til eksklusive restauranter.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Hvis retten ikke er sterk nok og du ønsker litt
ekstra styrke kan du hakke en rød chili og ha
over på slutten.

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

Her trenger vi en kompanjong i glasset
som klarer å plukke opp alle de forskjellige
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også litt
fart i form av frisk syre. Dette for å rense ganen,
og kunne nyte hver munnfull enda litt mer.
Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. være
en Chardonnay fra Australia, eller en Sauvignon
Blanc fra Chile. For den som vil feire litt ekstra så
vil Champagne være et ypperlig valg til denne
smaksrike retten. Urolig for at vinen skal bråke
med eggene? Grunnet smaksbrygger i maten,
f.eks. sopp, kan man unngå den metalliske smak
som ellers kan oppstå mellom vin og egg.

Mee goreng * Noodles, eggs and broccoli
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: cutting board, knife, strainer, saucepan,
large frying pan(s), spatula, mixing bowl and
whisk.

2

- Put eggs in a mixing bowl, add salt and
freshly ground black pepper and mix.

3

- Boil noodles for 6 minutes. Strain and
rinse with cold water until cool. Finally, stir 1
tablespoon of frying oil into the noodles.

Set water to boil noodles. Cut broccoli and
spring onion into about 1 cm pieces. Tear the
oyster mushrooms along the fibers into thin
strips. Cut lime into wedges.

4-

See tips and tricks. While the
noodles are cooking: heat a large
frying pan with 2 tablespoons of
frying oil. Add the egg mass and
spread into a thin omelette. Fry for
approx. 4 minutes until all the mass
has hardened, during the frying
you can lift the edges of the omelette
and turn the pan so that the egg
mass is distributed underneath and
finishes cooking faster.

8

5

When the omelette has
hardened, place it on a baking tray.
Roll it up like a pancake and cut into
strips approx. 1.5 cm thick.

- Add spring onion and broccoli and
continue to cook, stirring, for approx. 2 minutes.
Then add in the noodles and mee goreng sauce.
Continue to cook while stirring for approx. 1
minute until everything is mixed well and the
noodles are hot. Finish by mixing in egg strips
and bean sprouts.

6 - Gather the following ingredients
in front of you: mee goreng
sauce, spring onion, broccoli,
egg strips, bean sprouts, noodles,
and oyster mushrooms.

9

- For serving you need mee goreng noodles
and limes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7-

Heat a large frying pan
on medium plus heat. (LF and
SF heat 2 frying pans). Add
6 tablespoons of frying oil.
Fry oyster mushrooms for approx.
3 - 4 minutes until browned.

- Put noodles in a deep bowl. Lay the lime
wedges on the side. Squeeze over lime juice and
eat.

Mee goreng

Noodles, eggs and broccoli
Tore: “A rich and delicious noodle dish from Indonesia”
Ingredients
Egg noodles
Mee goreng sauce
Broccoli
Spring onions

Time

Bean sprouts
Oyster mushrooms
Lime
Eggs from Flemming Egg

Difficulty

Allergens: wheat, soy, sulfite, mollusks, eggs.
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

Large family box should use 2 frying pans.

Mee goreng (som betyr “stekte nudler”),
er en indonesisk nudelrett som selges
på gaten fra såkalte «street-hawkers»
til eksklusive restauranter.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

If the dish is not strong enough and you want a
little extra strength, you can chop a red chili and
have over at the end.

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

Her trenger vi en kompanjong i glasset
som klarer å plukke opp alle de forskjellige
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også litt
fart i form av frisk syre. Dette for å rense ganen,
og kunne nyte hver munnfull enda litt mer.
Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. være
en Chardonnay fra Australia, eller en Sauvignon
Blanc fra Chile. For den som vil feire litt ekstra så
vil Champagne være et ypperlig valg til denne
smaksrike retten. Urolig for at vinen skal bråke
med eggene? Grunnet smaksbrygger i maten,
f.eks. sopp, kan man unngå den metalliske smak
som ellers kan oppstå mellom vin og egg.

Larb Mo * Salatwrap, Kokkelørens peanøttsaus og ingefær- og chilipaste
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 - Mens risen koker, ha 2 ss stekeolje i en varm

1

- Finn frem to kjeler, stekepanne, rivjern,
skjærebrett og kniv.

stekepanne. Brun og hakk opp svinekjøttdeigen.
Stek til all væske er fordampet.

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

3

4 - Riv agurk og gulrot på rivjern eller

- Se tips og triks. Skru ned varmen
og tilsett ingefær- og chilipaste og ristet
rispulver. Stek dette i ca. 2 minutter, tilsett
larb-sausen, bland godt sammen og
sett til side.

med en mandolin. Del isbergsalaten
i to og separer den i store blader.
Hakk mynte grovt.

6

5

- Ha peanøttsausen i en kjele og gi
den et kjapt oppkok under omrøring.
Sett til side.

7 - I salatbladene har du først i ris, så kjøttdeig

- Til servering trenger du
kjøttdeig, gulrot, agurk, mynte, ris,
salatblader og peanøttsaus.

og deretter agurk og gulrot. Avslutt med
peanøttsaus og mynte.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Larb Mo

Salatwrap, Kokkelørens peanøttsaus og ingefær- og chilipaste
Tore: “«Larb» fra østen er kanskje ukjent for mange, men skikkelig godt er det!”
Ingredienser
Økologisk svinekjøttdeig
fra Spikkerud gård
Agurk
Gulrot
Mynte
Isbergsalat
Ristet rispulver
Brun ris

Kokkelørens
ingefær- og chilipaste
Kokkelørens Larb-saus
Kokkelørens peanøttsaus

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, peanøtter, soya, hvete og sulfitt.
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

Chilipasten er sterk og larb-sausen er litt
avansert på smaken, så ta evt. unna litt kjøtt
før du tilsetter pasten og sausen dersom barn
skal spise det.

«Larb» er ansett for å være nasjonalretten
i Laos. Retten er også vanlig i Isan-regionen,
et område av Thailand hvor majoriteten av
befolkningen stammer fra Laos.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Larb kan lages med alle typer kjøtt og fisk og er
som i denne retten smakt til med fishsauce, lime
juice, ristet ris og friske urter. Den ristede risen
(khao khoua) er en svært viktig smakskomponent
i retten. Retten serveres vanligvis med kokt ris
og rå grønnsaker.

Halvtørr hvitvin på riesling-druen er som
skapt for denne retten. Det er noe med disse
asiatiske smakene – de smaker både mer og
bedre med riesling ved sin side.
Den lette sødmen i de halvtørre vinene
balanserer spicy chili og intens ingefær, mens
rieslings velkjente og høye syre matcher frisk
lime. Dette er en kombinasjon jeg alltid vender
tilbake til.

Larb Mo * Salad Wrap, Kokkelørens peanut sauce and ginger and chili paste
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: two saucepans, a frying pan, a grater, a cutting
board and a knife.

2 - While the rice is cooking, put 2 tablespoons of frying

oil in a hot frying pan. Sear and chop up the pork mince.
Cook until all liquid has evaporated.

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

3

- See tips and tricks. Turn down the heat
and add the ginger and chili paste and
toasted rice powder. Bake this for approx.
2 minutes, add the larb sauce, mix well
and set aside.

4

- Grate cucumber and carrot on a grater or
with a mandolin. Divide the iceberg lettuce in
half and separate it into large leaves. Roughly
chop mint.

6 - For serving, you need minced meat, carrot,

cucumber, mint, rice, lettuce leaves and peanut
sauce.

7

- Put the peanut sauce in a saucepan and
bring to a rapid boil while stirring. Set aside.

- In the salad leaves: first add rice, then
minced meat and then cucumber and carrot.
Finish with peanut sauce and mint.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Larb Mo

Salad Wrap, Kokkelørens peanut sauce and ginger and chili paste
Tore: ““Larb” from the east may be unknown to many, but it is really good!”
Ingredients
Organic minced pork
from Spikkerud Gård
Cucumber
Carrot
Mint
Iceberg lettuce
Toasted rice powder
Brown rice
Time

Kokkeløren’s
ginger and chili paste
Kokkeløren’s Larb Sauce
Kokkeløren’s peanut sauce

Difficulty

Contains: Fish, peanuts, soy, wheat and sulfite.
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

The chili paste is hot and the larb sauce is a little
advanced taste-wise, so set aside some meat
before adding the paste and sauce if children
are going to eat it.

«Larb» er ansett for å være nasjonalretten
i Laos. Retten er også vanlig i Isan-regionen,
et område av Thailand hvor majoriteten av
befolkningen stammer fra Laos.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Larb kan lages med alle typer kjøtt og fisk og er
som i denne retten smakt til med fishsauce, lime
juice, ristet ris og friske urter. Den ristede risen
(khao khoua) er en svært viktig smakskomponent
i retten. Retten serveres vanligvis med kokt ris
og rå grønnsaker.

Halvtørr hvitvin på riesling-druen er som
skapt for denne retten. Det er noe med disse
asiatiske smakene – de smaker både mer og
bedre med riesling ved sin side.
Den lette sødmen i de halvtørre vinene
balanserer spicy chili og intens ingefær, mens
rieslings velkjente og høye syre matcher frisk
lime. Dette er en kombinasjon jeg alltid vender
tilbake til.

