
1 - Finn frem skjærebrett, 
skjærebrett av plastikk til fisken, 
kniv, stekebrett, en liten kjele, 
visp, en mellomstor kjele og 
ildfast form.

Forvarm ovnen til 225oC med 
varmluftfunksjon. Kutt løk i 
småbiter, gulrøtter i to på langs.

6 - Strø melet over og la dette frese 
i noen få sekunder mens du blander 
det sammen.

7 - Ha i melken, rør kontinuerlig 
med en visp til det det koker opp. 
La småkoke i et par minutter.Smak 
til med salt og nykvernet sort 
pepper.

8 - Ha i fisken og vend denne 
inn. Legg det i en ildfast form. Strø 
brødkrumme over og stek i ovnen i 
ca. 15 minutter. 

2 - Ha gulrøttene på et stekebrett 
og dryss over litt stekeolje, salt og 
nykvernet sort pepper. Stek i oven 
til de er møre, i ca. 15 min.

4 - Kok egg til det er hardkokt, i ca. 
8 - 10 minutter. Avkjøl i rennende 
kaldt vann.

3 - Mens gulrøttene er i ovnen, 
kutt fisken i grove terninger og 
krydre med salt og nykvernet svart 
pepper

5 - Mens egget koker, smelt smøret 
(ikke det brunede) i en mellomstor 
kjele på medium varme. Når smøret 
har smeltet har du i løk. La steke på 
medium varme til det har begynt å 
bli blankt, ca. 3 - 4 minutter.

9 - Obs. se mengden egg i ingredienslisten. 
Mens gratengen er i ovnen, smelt det brunede 
smøret i en liten kjele. Skrell egget og del det i 
biter. Se tips og triks. Ha egg og pepperot- og 

10 - Til servering trenger du fiskegrateng, 
stekte gulrøtter og eggesmør.

11 - Legg fiskegratengen på tallerkenen, 
ha gulrøttene ved siden av og hell over det 
brunede eggesmøret.

Kokkelørens fiskegrateng  *  Eggesmør, torsk og pepperrot

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

Kokkelørens fiskegrateng 
Eggesmør torsk og pepperrot
Tore: “En klassisk rett i nye Kokkelørklær!”

Torsk
Rørossmør
Mel
Rørosmelk
Løk
Brødkrum
Gulrøtter

Flemming egg
   Str. 2 voksne 1 egg
   Str. Liten og stor familiekasse 2 egg
Kokkelørens pepperot- 
   og persillepaste
Brunet Rørossmør

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og frisk musserende med god fylde 
(gjerne rosé) vil matche denne retten godt. 
Velg en med moden fruktighet som kan møte 
det salte i retten. 

Er du øltørst kan du prøve deg på en belgisk 
saison: Her får du friskheten som trengs, 
samtidig som ølets urte-og sitruspreg gir retten 
en ekstra dimensjon.

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, ta av litt av 
det smeltede smøret med egg til barna uten å 
tilsette pepperot- og persillepaste.

- Fiskegratengen kan lages på forhånd slik at 
det bare er å varme den opp i ovnen. Ønsker 
du en mer krydret smak kan du gjerne tilsette 
muskat.

Visste du at...
- Tilberedt pepperrot er en god kilde til 
C-vitamin og B-vitaminet folat. Folat er viktig 
for hjertehelsen og produksjon av nye røde 
blodlegemer, men også for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

C-vitamin bidrar til å fornye E-vitamin, fremme 
jernopptaket, forebygge infeksjoner og sørge 
for et sterkt bindevev i hud, brusk, bein og 
tenner.

Inneholder: Fisk, melk, hvete, rug, bygg og egg.
Kan inneholde spor av sesamfrø, hasselnøtt, mandler og pistasjenøtt.
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 fish, knife, 
baking tray, a small saucepan, 
whisk, a medium-sized saucepan 
and an ovenproof dish.

Preheat the oven to 225C with 
hot air function. Cut onions 
into small pieces, carrots  
in half lengthwise.

6 - Sprinkle the flour over and let 
simmer for a few seconds while you 
mix it together.

7 - Add the milk, stirring constantly 
with a whisk until it boils. Let 
simmer for a few minutes. Season 
with salt and freshly ground black 
pepper.

8 - Add the fish and turn in. Transfer 
to an ovenproof dish. Sprinkle with 
breadcrumbs and bake in the oven for  
approx. 15 minutes.

2 - Put the carrots on a baking 
tray and sprinkle with a little baking 
oil, salt and freshly ground black 
pepper. Bake in the oven until tender,  
approx. 15 min.

4 - Boil egg until hard-boiled, 
approx. 8 - 10 minutes. Cool in 
running cold water.

3 - While the carrots are in the 
oven, cut the fish into rough cubes 
and season with salt and freshly 
ground black pepper.

5 - While the egg is boiling, melt 
the butter (not the browned) in a 
medium saucepan over medium 
heat. When the butter has melted, 
add the onion. Let fry on medium 
heat until it starts to shine, approx. 
3 - 4 minutes.

9 - Note. see the amount of eggs in the 
ingredient list. While the gratin is in the oven, 
melt the browned butter in a small saucepan. 
Peel the egg and cut it into pieces. See tips and 
tricks. Put eggs and horseradish and parsley 

10 - For serving, you need fish gratin, fried 
carrots and egg butter.

11 - Place the fish gratin on the plate, have the 
carrots next to it and pour over the browned 
egg butter.

Kokkeløren’s fish gratin  *  Egg butter, cod and horseradish

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkeløren’s fish gratin 
Egg butter, cod and horseradish
Tore: “A classic dish in new Kokkeløren colours!”

Cod
Røros butter
Flour
Røros milk
Onion
Bread crumbs
Carrots

Flemming egg
   2 adults 1 egg
   Small and large family box 2 eggs
Kokkeløren’s horseradish
   and parsley paste
Browned Røros butter

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- En tørr og frisk musserende med god fylde 
(gjerne rosé) vil matche denne retten godt. 
Velg en med moden fruktighet som kan møte 
det salte i retten. 

Er du øltørst kan du prøve deg på en belgisk 
saison: Her får du friskheten som trengs, 
samtidig som ølets urte-og sitruspreg gir retten 
en ekstra dimensjon.

Tips and tricks 
For a more child-friendly variant, remove 
some of the melted butter with eggs for 
the children without adding horseradish  
and parsley paste.

The fish gratin can be made in advance 
so that you just have to heat it up in the 
oven. If you want a more spicy taste, you  
can add nutmeg.

Visste du at...
- Tilberedt pepperrot er en god kilde til 
C-vitamin og B-vitaminet folat. Folat er viktig 
for hjertehelsen og produksjon av nye røde 
blodlegemer, men også for forebyggelse av 
ryggmargsbrokk hos fostre. 

C-vitamin bidrar til å fornye E-vitamin, fremme 
jernopptaket, forebygge infeksjoner og sørge 
for et sterkt bindevev i hud, brusk, bein og 
tenner.

Contains: Fish, milk, wheat, rye, barley and eggs.
May contain traces of sesame seeds, hazelnut, almonds and pistachios.
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, sil, blandebolle, 
stekepanne, stekespade, stekebrett. 

Forvarm ovnen til 200 C med varmluft-funksjon. 
Ha bønner i silen og la de ligge til avrenning 
mens du fortsetter med stegene. Kutt søtpotet i 
store jevntykke staver. 

6 - Form massen til 2 jevntykke 
burgere med ca samme omkrets 
som burgerbrødet( liten og stor 
familiekasse former til 4 burgere). 
Legg på en tallerken som er smurt inn  
med litt stekeolje.

2 - Ha søtpotet på et stekebrett, ha på stekeolje 
og salt. Bak i ovnen i 15 til 20 min til de er møre.

4 - Sørg for at bønnene er 
godt avrent. Ha bønnene i 
en blandebolle og knus de 
grovt med en gaffel. La noen  
bønner være hele.

3 - Obs. se mengden egg i ingredienslisten. 
Skill eggeplomme fra hviten og bruk evt. 
hviten til noe annet (liten- og stor familiekasse 
skiller 2 egg). Skjær tomat i skiver,  
finhakk jalapenos.

5 - Tilsett burgerpaste, 
eggeplomme og pankomel. 
Rør dette godt sammen.  
Smak til med salt.

Vegetar cheeseburger  *  Rørosost og Kokkelørens burgerpaste

7 - Se tips og triks. Ha 2 ss stekeolje 
i en medium varm stekepanne. Stek 
burgerne i ca 3-4 minutter på hver 
side til de er gylne og gjennomvarme. 
Ha på revet ost og hakket jalapeno 
og sett i ovnen i 1 - 2 minutter til  
osten har smeltet.

8 - Varm burgerbrød i ovnen i  
ca. 1 - 2 minutter til de er gjennomvarme.

9 - Til servering trenger du: 
Burgerbrød, tomat, burger, søtpotet og  
lime- og korianderdressing. 

10 - Smør litt lime- og korianderdressing 
på begge halvdelene av burgerbrødet. Legg 
en tomatskive på bunnen, legg burgeren på 
tomaten. Server søtpotet ved siden med resten av  
lime- og korianderdressing.

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

Vegetar cheeseburger
Rørosost og Kokkelørens burgerpaste

Tore: “Her tør jeg nesten garantere at du ikke kommer til å savne kjøtt”

Sorte bønner
Kokkelørens burgerpaste 
Burgerbrød fra 
   Brødbakerne 
Pankomel
Søtpotet 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
For en mer barnevennlig variant, dropp å ha 
jalapenos på osten.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 En ting jeg virkelig håper dere har lært å 
huske; comfy food er best med comfy wine!

Finn frem favoritten din fra California, enten 
det er en vin laget på Shiraz eller Zinfandel, 
eller kanskje en blend av Cabernet Sauvignon/
Merlot så lover jeg dere at det blir et godt valg 
til denne juicy burgeren. Blir en bra kveld ved  
middagsbordet dette her!

Visste du at...
Vi tilsetter Miso i Burgerpasten. 
Miso er en tradisjonell japansk 
smakstilsetning og hovedingrediensen er  
fermenterte soyabønner.

Inneholder: soya, hvete, egg ,melk,selleri, sulfit, sennep.
Kan inneholde spor av bygg, bløtdyr, skalldyr, fisk, hasselnøtt, mandler og pistasjenøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Kokkelørens 
   Lime- og korianderdressing 
Rørosost fra Galåvolden gård
Jalapenos 
Bifftomat 
Flemming egg
   Str. 2 voksne: 1 stk. egg
   Str. liten-og stor familiekasse: 2 stk. egg

Ingredienser

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



1 -  Find: Cutting board, knife, strainer, mixing 
bowl, frying pan, spatula, baking tray.

Preheat the oven to 200 C with hot air function. 
Keep the beans in the strainer and let them drain 
until you continue with the steps. Cut the sweet 
potato into large, evenly thick sticks.

6 - Form the mass into 2 evenly 
thick burgers with about the same 
circumference as the burger bread 
(small and large family box forms 
into 4 burgers). Place on a greased 
plate with a little frying oil.

2 - Put the sweet potato on a baking tray, add 
the frying oil and salt. Bake in the oven for 15 to 
20 minutes until tender.

4 - Make sure the beans are well 
drained. Put the beans in a mixing 
bowl and crush them roughly with a 
fork. Let someone beans be whole.

3 - Obs. see the amount of eggs in the ingredient 
list. Separate the egg yolk from the white and 
use the white if necessary for something else 
(small and large family box separates 2 eggs). 
Cut tomato into slices,
finely chop jalapenos.

5 - Add burger paste, egg yolk 
and pancake. Stir this well together.
Season with salt.

Vegetarian cheeseburger * Røros cheese and Kokkeløren’s burger paste

7 - See tips and tricks. Put 2 
tablespoons of frying oil in a 
medium hot frying pan. Bake the 
burgers for about 3-4 minutes on 
each side until golden and warm 
through. Put on grated cheese and 
chopped jalapeno and put in the 
oven for another 1-2 minutes.

8 - Heat burger bread in the oven in about. 
1-2 minutes until thoroughly heated.

9 - For serving you need: Burger bread, 
tomato, burger, sweet potato and
lime and coriander dressing.

10 - Spread a little lime and coriander 
dressing on both halves of the burger bread. 
Place a tomato slice on the bottom, place the 
burger on the tomato. Serve the sweet potato 
next to the rest lime and coriander dressing.

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Vegetarian cheeseburger
Røros cheese and Kokkeløren’s burger paste

Tore: “Here I almost dare to guarantee that you will not miss meat”

Black beans
The chef’s burger paste
Burger bread from
   The bread bakers
Pankomel
The sweet potato

Time Difficulty

Tips and tricks 
For a more kid-friendly variation, skip having 
jalapenos on the cheese.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

 En ting jeg virkelig håper dere har lært å 
huske; comfy food er best med comfy wine!

Finn frem favoritten din fra California, enten 
det er en vin laget på Shiraz eller Zinfandel, 
eller kanskje en blend av Cabernet Sauvignon/
Merlot så lover jeg dere at det blir et godt valg 
til denne juicy burgeren. Blir en bra kveld ved  
middagsbordet dette her!

Visste du at...
Vi tilsetter Miso i Burgerpasten. 
Miso er en tradisjonell japansk 
smakstilsetning og hovedingrediensen er  
fermenterte soyabønner.

Contains: soy, wheat, eggs, milk, celery, sulfite, mustard.
May contain traces of barley, molluscs, shellfish, fish, hazelnuts, almonds and pistachios.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Kokkelørens
   Lime and coriander dressing
Røros cheese from Galåvolden farm
Jalapenos
Beef tomato
Flemming eggs
   Str. 2 adults: 1 pc. egg
   Str. small and large family box: 2 pcs. egg

Ingredients

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



1 - Finn frem:  stekebrett, skjærebrett, kniv, salatslynge,  
stor blandebolle. 

Forvarm ovnen til 190oC med varmluftfunksjon.  
Se tips og triks. Smør litt stekeolje på skinnet og krydre med 
salt og nykvernet sort pepper. Legg baconet på stekebrettet 
sammen med kyllingen. Stek kyllingen og baconet i ovnen i  
ca. 10 minutter til baconet er gyllent og kyllingen er gjennomstekt. 
La kyllingen hvile i minimum 5 minutter før du kutter i den. 

2 - Mens kylling og bacon er i ovnen, kutt sjalottløk i tynne 
skiver, og snitt salaten i ca. 2 cm. tykke strimler.

3 - Skyll salaten godt og tørk den. 5 - Til servering trenger du kyllingbryst kuttet 
i tynne skiver, salaten, sjalottløk, krutonger, 
dressing og bacon.

7 - Ha salaten i en dyp tallerken, legg på skiver 
av kylling og bacon.

6 - Ha salat, sjalottløk, dressing, 
krutonger og en klype salt i en stor bolle.  
Vend dette godt sammen.

4 - Når baconet er ferdig legges det på 
kjøkkenpapir så overflødig fett renner av.

Cæsarsalat med Kokkelørens Cæsardressing  *  sprøstekt bacon og hvitløkskrutonger

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

Cæsarsalat med Kokkelørens Cæsardressing
Sprøstekt bacon og hvitløkskrutonger
Tore: “Det finnes mange versjoner av denne klassikeren – jeg mener dette er den beste”

Liveche kyllingbryst
Jæren smak, tørrsaltet bacon
Kokkelørens cæsardressing
   med Bufar fra Valdresmeieriet
Salat
Sjalottløk
Hvitløkskrutonger

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Hvis du ønsker sprøtt skinn på kyllingen kan den 
brunes på skinnsiden i stekepannen før du har 
den i ovnen.

Nøkkelen til en frisk og sprø salat er ganske 
enkelt en salatslynge. Vaskingen frisker opp 
salaten, men vannet må av for at dressingen skal 
feste seg.

Visste du at...
Cæsarsalaten er verdens mest spiste salat. Den ble 
første gang laget av den italienske innvandreren 
Cæsar Cardini i Tijuana, Mexico   i 1924.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En hvitvinsdrue som passer godt til denne salaten 
er chardonnay. Den finnes i utallige varianter, fra 
de lyse og lette til de smørgule og fete. Sør-Afrika 
lager mye god chardonnay. Prøv en fra Coastal 
Region, der druene har fått modne i svalt klima. 
Vinene får en fin syrlig friskhet i tillegg til en svak 
smak av moden, tropisk frukt. 

Inneholder: Egg, fisk, melk, sennep, hvete og sulfitt.
Kan inneholde spor av: nøtter, sesam, soya.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

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



1 - Get: baking tray, cutting board, knife, salad sling, large 
mixing bowl.

Preheat the oven to 190C with hot air function. See tips and 
tricks. Spread a little frying oil on the skin and season with salt 
and freshly ground black pepper. Place the bacon on the baking 
tray together with the chicken. Bake the chicken and bacon in the 
oven for approx. 10 minutes until the bacon is golden and the 
chicken is cooked through. Let the chicken rest for a minimum of 
5 minutes before cutting.

2 - While the chicken and bacon are in the oven, cut the shallots 
into thin slices, and cut the salad into approx. 2 cm. thick strips.

3 - Rinse the salad and dry it. 5 - For serving, you need thinly sliced chicken 
breast, salad, shallots, croutons, dressing and 
bacon.

7 - Put the salad in a deep dish, add slices of 
chicken and bacon.

6 - Put salad, shallots, dressing, croutons and a 
pinch of salt in a large bowl. Mix well.

4 - When the bacon is done, place it on kitchen 
paper so that excess fat drains off.

Caesar salad with Kokkeløren’s Caesar dressing  *  crispy bacon and garlic croutons

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Caesar salad with Kokkeløren’s Caesar dressing
Crispy bacon and garlic croutons
Tore: “There are many versions of this classic - I think this is the best”

Liveche chicken breast
Dry salted bacon from Jæren Smak
Kokkeløren’s Caesar dressing
   with Bufar from Valdresmeieriet
Salad
Shallots
Garlic croutons

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you want crispy skin on the chicken, it can be 
browned on the skin side in a frying pan before 
you transfer it to the oven.

The key to a fresh and crispy salad is simply using 
a salad sling. The rinsing refreshes the salad, but 
the water must be removed for the dressing to 
stick.

Visste du at...
Cæsarsalaten er verdens mest spiste salat. Den ble 
første gang laget av den italienske innvandreren 
Cæsar Cardini i Tijuana, Mexico   i 1924.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
En hvitvinsdrue som passer godt til denne salaten 
er chardonnay. Den finnes i utallige varianter, fra 
de lyse og lette til de smørgule og fete. Sør-Afrika 
lager mye god chardonnay. Prøv en fra Coastal 
Region, der druene har fått modne i svalt klima. 
Vinene får en fin syrlig friskhet i tillegg til en svak 
smak av moden, tropisk frukt. 

Contains: Eggs, fish, milk, mustard, wheat and sulphite.
May contain traces of: nuts, sesame, soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients

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