Ovnsbakt kveite * Sitronglasert hvit asparges og sprø spekeskinke

1

- Finn frem: skjærebrett, kniv,
aspargesskreller, 2 kjeler, 2 stekebrett.

2

- Krydre fisken med salt og legg
fisken med skinnsiden ned på et
stekebrett.

Forvarm ovnen til 180oC med
varmluftfunksjon. Ta ut smøret, kutt
det i terninger og la det stå ute til
temperering. Eggeplomme skilles
fra eggehvite. Du kan evt. bruke
eggehviten til noe annet, kanskje
marengs til 17. mai?

5-

Ha aspargesen i smørvannet
og småkok i 9 - 10 minutter med
snittsiden ned. Øs smørvannet over
aspargesen med en skje med jevne
mellomrom. Når den er ferdig kokt,
ta kjelen av platen.

3 - Legg skinken på et stekebrett med
bakepapir og stek i ovnen i ca. 7
minutter til den er sprø.

Kutt av de 3 nederste centimeterene
av aspargesen og skrell hele lengden
fra topp til bunn med lett hånd. Del
dem i to på langs.

4

- Ha 2 dl vann, 15 g sukker
(tilsvarer ca. 1 ss), 1 g salt (tilsvarer
ca. en halv ts), 10 g smør (1 toppet
teskje) og saften av ca. 1/3 sitron
i en kjele (Stor familiekasse dobler
mengdene av vann, salt og sukker og
tilsetter saften av en halv sitron).
Gi dette et raskt oppkok for at sukker
og salt skal løse seg opp.

6

- Mens aspargesen koker, sett
fisken i ovnen i ca. 12 minutter.
Kjernetemperaturen skal være 52
grader, sjekk fisken 2 minutter før
steketiden for å ha kontroll på at den
ikke blir overstekt.

7 - Se tips og triks. Mens fisken er i

ovnen, ha fløte i en liten kjele og la
det fosskoke på høy varme mens du
visper i 1 minutt. Ta det så av varmen.

8

- Pisk inn smøret i den varme
fløten. Ta ca. 1 ss smørterninger
av gangen. Ha i nye spiseskjeer
med smør etter hvert som det
blir pisket inn.

Når fisken er ferdigstekt løft av fisken
fra brettet uten å få med skinnet.

9 - Når alt smøret er vispet inn, sett kjelen på

platen igjen og varm opp under omrøring til du
ser den første boblen begynner å stige opp. Ta
av varmen igjen og pisk inn eggeplomme under
kraftig omrøring i ca. 30 sekunder til sausen
tykner. Tilsett 1 spiseskje sitronsaft og sett til
side med lokk (har du stor familiekasse tilsetter
du 2 ss sitronsaft).

10 - Til servering trenger du asparges, kveite

uten skinn, sausen, resten av sitronen i båter
og sprø spekeskinke.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

11

- Ha asparges på tallerken, legg kveite
oppå. Øs hollandaise over, avslutt med å
drysse sprø spekeskinke over.

Ovnsbakt kveite

Sitronglasert hvit asparges og sprø spekeskinke
Tore: “Hvit asparges i sesong er et av vårens store høydepunkter!”

Ingredienser
Kveite
Hvit asparges
Velhengt Tronfjell spekeskinke
Egg fra Ek gård
Rørossmør
Sitron
Fløte

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, egg og 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

- Bruk stoppeklokke på mobilen eller komfyren
når du reduserer fløten.

- Den hvite aspargesen skiller seg fra den
grønne ved at den gror under jorda, og derfor
mangler farge. Den har en noe rikere og søtere
smak enn den grønne, og et tykt skall som må
skrelles før bruk. Hvit asparges er en fantastisk
delikatesse.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Hvit, mineralsk asparges har et vidunderlig
aromabilde som passer som hånd i hanske
med en stram, tørr og tysk Riesling. Gjerne fra
Nahe eller Rheingau som lager Riesling som
spiller på de samme strengene når det kommer
til mineralpreg.

Oven-baked halibut * Lemon glazed white asparagus and crispy ham
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,
asparagus peels, 2 pots, 2 baking
trays.

2

- Season the fish with salt and
place the fish with the skin side down
on a baking tray.

Preheat the oven to 180oC with hot air
function. Take out the butter, cut it into
cubes and leave it outside to temper.
Egg yolk is separated from egg white.
You can possibly use the egg white for
something else, maybe meringue until

3 - Place the ham on a baking tray

with baking paper and bake in the
oven for approx. 7 minutes until
crispy.
Cut off the bottom 3 inches of the
asparagus and peel the entire length
from top to bottom with a light hand.
Divide them in half lengthwise.

17 May?

5

- Put the asparagus in the butter
water and simmer for 9 - 10 minutes
with the cut side down. Pour the butter
water over the asparagus with a
spoon at regular intervals. When it
is done cooking, take the pan off the
plate.

4

- Put 2 dl water, 15 g sugar
(equivalent to about 1 tbsp), 1 g salt
(equivalent to about half a teaspoon),
10 g butter (1 topped teaspoon) and
the juice of approx. 1/3 lemon
in a saucepan (Large family box
doubles the amounts of water, salt
and sugar and add the juice of half
a lemon).
Bring to a rapid boil so that the sugar
and salt dissolve.

6

- While the asparagus is cooking,
put the fish in the oven for approx.
12 minutes. The core temperature
should be 52 degrees, check the fish
2 minutes before the cooking time to
make sure that it is not overcooked.

7 - See tips and tricks. While the fish

is in the oven, keep the cream in a
small saucepan and let it simmer
on high heat while whisking for 1
minute. Then take it off the heat.

8

- Whisk the butter into the hot
cream. Ta ca. 1 tablespoon butter
cubes at a time. Add new tablespoons
of butter as it goes
being whipped in.

When the fish is done, lift the fish off
the board without getting the skin.

9 - When all the butter has been whipped in,

put the pan back on the plate and heat while
stirring until you see the first bubble start to
rise. Remove from the heat again and whisk
in the egg yolk while stirring vigorously for
approx. 30 seconds until the sauce thickens.
Add 1 tablespoon of lemon juice and set aside
with a lid (if you have a large family box, add
2 tablespoons lemon juice).

10 - For serving you need asparagus, halibut

without skin, the sauce, the rest of the lemon in
boats and crispy bacon.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO
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- Put asparagus on the plate, place the
halibut on top. Pour the hollandaise over,
finish by sprinkling crispy bacon over.

Oven-baked halibut

Lemon glazed white asparagus and crispy ham
Tore: “White asparagus in season is one of the great highlights of spring!”

Ingredients
Halibut
White asparagus
Well hung Tronfjell bacon
Eggs from Ek farm
Røros butter
Lemon
Cream

Time

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips an tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Use a stopwatch on your mobile phone or
cooker when reducing the cream.

Den hvite aspargesen skiller seg fra den
grønne ved at den gror under jorda, og derfor
mangler farge. Den har en noe rikere og søtere
smak enn den grønne, og et tykt skall som må
skrelles før bruk. Hvit asparges er en fantastisk
delikatesse.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Hvit, mineralsk asparges har et vidunderlig
aromabilde som passer som hånd i hanske
med en stram, tørr og tysk Riesling. Gjerne fra
Nahe eller Rheingau som lager Riesling som
spiller på de samme strengene når det kommer
til mineralpreg.

Burrito med okseknoke fra Prima Jæren * Ovnsbakte grønnsaker og Rørosrømme
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, skjærebrett av
plast til kjøttet, stekebrett, medium kjele.
Forvarm ovnen til 220oC med varmluftfunksjon
med overvarme. Del paprika og rødløk i to og
kutt i tynne stimler. Sil maisen.

2

- Ha løk, paprika og mais på et
stekebrett. Ha på 2 ss stekeolje, salt og
nykvernet sort pepper og bland godt.
Stek i ovnen i ca. 10 minutter.

3

- Kutt kjøttet i terninger. Ha kjøttet i
kjelen sammen med kraften. Varm opp til
kjøttet er gjennomvarmt.

4

5

6

- Til servering trenger du okseknoke, bakte
grønnsaker, Salsa Roja, Rørosrømme, fefferoni
og lefser.

- Varm lefsene som anvist på pakken.
Vi synes steking i pannen blir best.

- Fyll lefsa med godsakene og rull sammen.
Server eventuelt Rørosrømme og fefferoni ved
siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Burrito med okseknoke fra Prima Jæren
Ovnsbakte grønnsaker og Rørosrømme

Tore: “Mexicansk streetfood med de beste lokale råvarer!”

Ingredienser
Okseknoke fra
Prima Jæren
Rørosrømme
Rødløk
Paprika
Fefferoni

Tilberedningstid

Kokkelørens
Salsa Roja
Mais
Lefser fra
Como Mexico

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av hasselnøtt, mandler og pistasjnøtt.
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

Denne retten passer perfekt dagen etter hvis det
blir noen rester.

Burrito betyr «lite esel» på spansk. Noen
tror navnet refererer til byltene eslene
bærer da de kan minne om store burritoer.
Den moderne burritoen er sagt å stamme fra det
mexicanske samfunnet i USA.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Det finnes mange varianter av drikker og stiler
som vil fungere flott med denne retten. Men,
siden vi smaksmessig er i Mexico og vi på
Kokkeløren er store fan av autentiske smaker
og opplevelser er det egentlig kun enn ting som
gjelder her, og det er selvfølgelig øl! En frisk,
leskende og fruktig øl, gjerne med litt bitterhet,
vil være som hånden i hansken til denne
smaksfestivalen!
For dere som ønsker et alkoholfritt alternativ så
vil vi gjerne anbefale FRIPA, laget av de kule
folkene på bryggeriet Klokk & Co., kun
et par hyller lengre bort i butikken! ¡Salud

Burrito with beef bone from Prima Jæren * Oven-baked vegetables and Røros sour cream
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: knife, cutting board, plastic cutting
board for the meat, baking tray, medium pan.
Preheat the oven to 220oC with hot air function
with superheat. Divide peppers and red onions
in half and cut into thin strips. Sil corn.

2 - Put onions, peppers and corn on a baking

tray. Add 2 tablespoons frying oil, salt and
freshly ground black pepper and mix well.
Bake in the oven for approx. 10 minutes.

3

- Cut the meat into cubes. Put the meat in
the pan with the stock. Heat until the meat
is thoroughly heated.

4

5 - For serving, you need beef knuckles, baked

6 - Fill the lefsa with the goodies and roll up.

vegetables, Salsa Roja, Rørosrømme, pepperoni
and lefser.

- Heat the tortillas as instructed on the
package. We think frying in the pan is best.

Serve with Røros sour cream and pepperoni
next to it.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Burrito with beef knuckle from Prima Jæren
Oven-baked vegetables and Røros sour cream

Tore: “Mexican street food with the finest local ingredients!”

Ingredients
Beef knuckle from
Prima Jæren
Rørosrømme
Red onion
Paprika
Pefferoni

Time

Kokkelørens
Red Salsa
Corn
Lefser from
Como Mexico

Difficulty

Contains: Wheat, sulphite and milk.
May contain traces of hazelnut, almonds and pistachios.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

This dish is perfect the next day if there are
any leftovers.

Burrito betyr «lite esel» på spansk. Noen
tror navnet refererer til byltene eslene
bærer da de kan minne om store burritoer.
Den moderne burritoen er sagt å stamme fra det
mexicanske samfunnet i USA.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Det finnes mange varianter av drikker og stiler
som vil fungere flott med denne retten. Men,
siden vi smaksmessig er i Mexico og vi på
Kokkeløren er store fan av autentiske smaker
og opplevelser er det egentlig kun enn ting som
gjelder her, og det er selvfølgelig øl! En frisk,
leskende og fruktig øl, gjerne med litt bitterhet,
vil være som hånden i hansken til denne
smaksfestivalen!
For dere som ønsker et alkoholfritt alternativ så
vil vi gjerne anbefale FRIPA, laget av de kule
folkene på bryggeriet Klokk & Co., kun
et par hyller lengre bort i butikken! ¡Salud

Svin ytrefilet * Kokkelørens chimichurri, eple- og sellerisalat og hvit bønnepuré
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, visp,
stekepanne, stekespade, rivjern, blandebolle
og stekebrett/ildfast form.
Forvarm ovnen til 180 grader varmluftfunksjon.
Kutt stangselleri i tynne skiver. Finhakk hvitløk.
Sil bønnene.

4

- Obs. se: mengden bønner i
ingredienslisten. Ha bønner, hvitløk, smør og
melk i en kjele, varm opp på medium pluss
varme. Mos dette med vispen til du får en grov
stappe. Smak til med salt og nykvernet sort
pepper, sett til side.

2 - Ta kjøttet ut av pakken og krydre med salt
og pepper.

5 - Varm opp en stekepanne med 2 ss stekeolje

til medium pluss varme. Brun kjøttet i ca. 2
minutter på hver side i pannen. Ha det over på
et stekebrett eller i en ildfast form. Stek i ovnen i
8-10 minutter (kjernetemperatur på 65 grader).
Legg kjøttet over på en tallerken og la hvile i 5
minutter.

7

- Til servering trenger du svin ytrefilet,
bønnepuré, selleri- og eplesalat og chimichurri.

8

- Mens kjøttet hviler, riv eple på et grovt
rivjern. Ha det i en bolle sammen med
stangselleri og mandler. Ha på en halv
spiseskje chimichurri (Stor familiekasse
tilsetter 1 spiseskje chimichurri), en klype salt
og bland godt.

- Legg bønnepuréen litt til høyre
på tallerken og legg kjøttet og selleriog
eplesalaten
ved
siden.
Ha
på
chimichurri rundt.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

6

Svin ytrefilet

Hjemmelaget chimichurri, eple- og sellerisalat og hvit bønnepuré
Tore:

“Smakfullt kjøtt med den klassiske kombinasjonen eple og selleri”

Ingredienser
Svin ytrefilet
Stangselleri
Hvitløk
Eple
Ristede mandler
Rørosmelk

Tilberedningstid

Rørossmør
Kokkelørens
chimichurri
Hvite bønner (str. 2 voksne- og liten
familiekasse bruker 2 pakker. Stor familie
bruker 3 pakker bønner)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, mandler, selleri og sulfitt.
Kan inneholde spor av hvete, peanøtter og andre nøtter.
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

- Ikke denne gangen

- Chimichurri er en Sør-Amerikansk saus basert
på urter, hvitløk, olivenolje og rødvinsedikk,
opprinnelig fra Argentina og Uruguay. Navnet
kommer mest sann-synlig fra Baskerland, og
ordet Tximitxurri, løst oversatt til «en miks av
ulike ting uten noen bestemt rekkefølge», da det
var mange baskere som bosatte seg i Argentina
på 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Her tror jeg den aller beste matchen vil være
et smaksrikt og vel avkjølt øl. Saison er en lys
øltype med fruktig aroma, tydelig krydder- og
urtesmak (det trenger du til chimichurrien) og
akkurat nok friskhet til å matche denne retten.
Skål!

Pork tenderloin * Chef’s chimichurri, apple and celery salad and white bean puree
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

- Find: cutting board, knife, strainer, pot,
whisk, frying pan, frying pan, grater, mixing
bowl and baking tray / refractory form.
Preheat the oven to 180 degrees hot air
function. Cut celery sticks into thin slices.
Finely chop the garlic. Strain the beans.

4

- Note the amount of beans in the
ingredient list. Put beans, garlic, butter and
milk in a saucepan, heat on medium plus heat.
Mash this with the whisk until you get a coarse
stuffing. Season with salt and freshly ground
black pepper, set aside.

2

- Take the meat out of the package and
season with salt and pepper.

5

- Heat a frying pan with 2 tablespoons
frying oil to medium plus heat. Brown the meat
for approx. 2 minutes on each side of the pan.
Place it on a baking tray or in an ovenproof
dish. Bake in the oven for 8-10 minutes (core
temperature of 65 degrees).

7 - For serving, you need pork tenderloin, bean
puree, celery and apple salad and chimichurri.

8

on a coarse grater. Put it in a bowl with celery
sticks and almonds. Put on half a tablespoon
of chimichurri (Large family box adds 1
tablespoon of chimichurri), a pinch of salt and
mix well.

- Place the bean puree a little to the right
of the plate and place the meat and celery and
apple salad next to it. Wear chimichurri round.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

6 - While the meat is resting, grate the apple

Pork tenderloin

Chef’s chimichurri, apple and celery salad and white bean puree
Tore:

“Tasty shoulder butt with the classic combination of apple and celery”

Ingredients
Pork tenderloin
Celery sticks
Garlic
Apple
Roasted almonds
Rørosmelk
Røross butter
Time

Kokkelørens
chimichurri
White beans (size 2 adult and small family
box use 2 packs. Large family uses 3 packs
of beans)

Difficulty

Contains: Milk, almonds, celery and sulfite.
May contain traces of wheat, 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

- Not this time!

- Chimichurri er en Sør-Amerikansk saus basert
på urter, hvitløk, olivenolje og rødvinsedikk,
opprinnelig fra Argentina og Uruguay. Navnet
kommer mest sann-synlig fra Baskerland, og
ordet Tximitxurri, løst oversatt til «en miks av
ulike ting uten noen bestemt rekkefølge», da det
var mange baskere som bosatte seg i Argentina
på 1800-tallet.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Her tror jeg den aller beste matchen vil være
et smaksrikt og vel avkjølt øl. Saison er en lys
øltype med fruktig aroma, tydelig krydder- og
urtesmak (det trenger du til chimichurrien) og
akkurat nok friskhet til å matche denne retten.
Skål!

