Pannestekt laks * Norske småpoteter og gribichesaus
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, kjele, skjærebrett, kniv,
to blandeboller, stekespade og en stekepanne.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-funksjon.
Ha potetene på et stekebrett. Strø over litt stekeolje,
salt og nykvernet sort pepper. Stek potetene til de
blir møre, ca. 20 min.

4

- Bland sammen fennikel, agurk, dill og
halvparten av sjalottløken med syltelaken. Smak
til med salt og nykvernet sort pepper.

7

2

- Mens potetene er i ovnen, kok egget til
det er hardkokt, i ca. 10 minutter fra vannet
koker. Avkjøl under rennende kaldt vann (stor
familiekasse koker to egg).

3

5

6 - Stek laksen i en varm panne med litt stekeolje

- Skrell og kutt egget i terninger
og bland inn i gribichesausen med
resten av sjalottløken.

- Til servering trenger du laks, bakt potet,
fennikelsalat og gribichesaus.

- Mens egget koker, kutt fennikel i tynne
strimler, og agurk i tynne skiver (Matkasse str.
2 voksne bruker en halv agurk. Liten- og stor
familiekasse kutter en hel agurk). Dill grovhakkes
og sjalottløk finhakkes.

i ca. 3 - 4 minutter på hver side. Krydre med salt
og nykvernet sort pepper.

8 - Ha først godt med salat i bunn, legg laksen
oppå. Fordel gribichesaus rundt og server
potetene ved siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Pannestekt laks

Norske småpoteter og gribichesaus
Tore: “Gribichesaus er en av mine franske favoritter!”
Ingredienser
Laks
Dill
Kokkelørens
Gribichesaus
Norske småpoteter

Tilberedningstid

Fennikel
Agurk
Sjalottløk
Kokkelørens syltelake
Egg fra Ek Gård

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, egg, sennep og sulfitt.
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

Om du har lyst på potetsalat kan
du
hakke
opp
potetene
og
blande
dem med Gribichesausen.

Gribiche er en fransk saus basert på majones
der man emulsifiserer hardkokt eggeplomme og
sennep med en nøytral olje før det tilsettes flere
deilige krydderier og smaksettere som syltet
agurk, kapers, hakket løk osv.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite
grüner veltliner, har friskheten som må til for
å balansere fet fisk og majones. I tillegg spiller
vinens grønne, urteaktige aroma på lag med
agurk og fennikel.

Pan-fried salmon * Norwegian small potatoes and gribiche 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

- Get: a baking tray, saucepan, cutting
board, knife, two mixing bowls, spatula and
a frying pan.
Preheat the oven to 200C with hot air function.
Put the potatoes on a baking tray. Sprinkle with
a little frying oil, salt and freshly ground black
pepper. Bake the potatoes until tender, about 20
min.

4-

Mix fennel, cucumber, dill and half of the
shallots with the pickle brine. Season with salt
and freshly ground black pepper.

7

2

- While the potatoes are in the oven, cook
the egg until it is hard-boiled, approx. 10
minutes from the water boils. Cool under
running cold water (Large Family box
boils two eggs).

3 - While the egg is cooking, cut the fennel into

5

6

- Peel and cut the egg into cubes
and mix in the gribiche sauce with the
rest of the shallots.

- For serving, you need salmon, baked
potato, fennel salad and gribiche sauce.

8

thin strips, and the cucumber into thin slices (Box
size 2 Adults uses half a cucumber. Small and
large family boxes uses the entire cucumber).
Roughly chop dill, and finely chop shallots.

- Fry the salmon in a hot pan with a
little frying oil for approx. 3 - 4 minutes
on each side. Season with salt and
freshly ground black pepper.

- First, generously place salad at the bottom,
place the salmon on top. Spread the gribiche
sauce around and serve the potatoes on the
side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pan-fried salmon

Norwegian small potatoes and gribiche sauce
Tore: “Gribiche sauce is one of my French favorites!”
Ingredients
Salmon
Dill
Kokkeløren’s
Gribiche sauce
Norwegian small potatoes

Time

Fennel
Cucumber
Shallots
Kokkeløren’s pickle brine
Eggs from Ek Gård

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks
If you fancy a potato
chop up the potatoes
with the Gribiche sauce.

salad, you can
and mix them

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

Visste du at...

Drikke til maten

Gribiche er en fransk saus basert på majones
der man emulsifiserer hardkokt eggeplomme og
sennep med en nøytral olje før det tilsettes flere
deilige krydderier og smaksettere som syltet
agurk, kapers, hakket løk osv.

Sommelieren Sara anbefaler
Østerrikes «nasjonaldrue», nemlig hvite
grüner veltliner, har friskheten som må til for
å balansere fet fisk og majones. I tillegg spiller
vinens grønne, urteaktige aroma på lag med
agurk og fennikel.

Filippinsk kylling Adobo * Ris og stekt brokkoli
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 kjele, stekebrett, skjærebrett,
kniv, stekepanne, stekespade, blandebolle og
slikkepott.

2

- Ha kyllingklubber på et stekebrett. Ha på
2 ss stekeolje og en liten klype salt. Vend godt
sammen og bak i ovnen i ca. 30 - 35 minutter til
de er gjennomstekte.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftsfunksjon. Skyll risen godt og ha den i en
kjele. Tilsett dobbel mengde vann og en
klype salt. Kok opp risen på sterk varme
uten lokk. Skru ned varmen, rør godt rundt
i gryta og sett på lokk. La risen småkoke
i 20 - 25 minutter til vannet er absorbert.

4

3 - Mens kyllingen er i ovnen, finhakk hvitløk
og kutt lime i båter. Kutt av de nederste 2
centimeterne av brokkolistammen, kast denne
delen. Skjær av brokkolibukettene og kutt dem
i tynnere buketter. Skrell resten av stammen og
kutt den i tynne strimler.

5 - Se tips og triks. Ha kyllingvingene i en varm

- Når det er 5 minutter igjen av
kyllingvingenes steketid, ha 2 ss stekeolje i
en varm stekepanne. Stek brokkolien i 4 - 5
minutter til den har fått farge. Smak til med salt
og saften av en halv lime.

stekepanne. Ha på hvitløk og Adobosaus. Kok
dette inn på medium pluss varme under omrøring
til sausen klistrer seg til kyllingen. Det tar ca. 3 - 4
minutter. Ikke kok sausen inn for mye, da kan den
bli svidd.

6

- Til servering trenger du kyllingvinger, brokkoli,
ris, nøtter og limebåter.

7

- Ha kyllingvinger på tallerken, legg brokkoli ved
siden av. Server limebåter, nøtter og ris på siden.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Filippinsk kylling Adobo
Ris og stekt brokkoli

Tore: “Salt, syrlig og fyldig smak fra Filippinene”
Ingredienser
Kyllingklubber fra Hovelsrud gård
Kokkelørens Adobosaus
Ris
Brokkoli
Cashewnøtter
Lime
Hvitløk

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, cashewnøtter, peanøtter, sulfitt og soya.
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
- Sausen inneholder mye sort pepper, så legg
gjerne unna noen stekte kyllingvinger uten
Adobosaus til barna.

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

Visste du at...

Drikke til maten

- Adobo er en uoffisiell nasjonalrett fra
Filippinene. Adobosausen består av soya-saus,
brunt sukker, eddik, sort pepper og laubærblad.
Sausen kokes inn sammen med kyllingen til en
sticky glace.

Sommelieren Sara anbefaler
- Øl! Prøv en brown ale til dette – en gavepakke
av en øl til en rett som denne. Mørkere enn
pils, men lysere enn stout, mindre bitter enn en
IPA og med en liten sødmesnert som matcher
den søtsterke marinaden perfekt.

Filipino Chicken Adobo * Rice and fried 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: a saucepan, baking tray, cutting
board, knife, frying pan, mixing bowl and
spatula.

2

- Have chicken drumsticks on a baking tray.
Put on 2 tablespoons of frying oil and a small
pinch of salt. Turn in well and bake in the oven
for approx. 30 -35 minutes until cooked through.

Preheat the oven to 200C with hot air function.
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, stir the pan and put on
the lid. Let simmer for 20 - 25 minutes until the

3

- While the chicken is in the oven, finely
chop the garlic and cut the lime into wedges.
Cut off the bottom 2 cm of the broccoli stem,
discard this part. Cut off the broccoli bouquets
and cut them into thinner bouquets. Peel the
rest of the stem and cut into thin strips.

water is absorbed.

4 - When there are 5 minutes left of the chicken

5 - See tips and tricks. Put the chicken wings in a

wings’ cooking time, put 2 tablespoons of
frying oil in a hot frying pan. Fry the broccoli
for 4 - 5 minutes until it has taken on color.
Season with salt and the juice of half a lime.

hot frying pan. Add garlic and Adobo sauce. Boil
this on medium-plus heat while stirring until the
sauce sticks to the chicken. It takes approx. 3 - 4
minutes. Do not cook the sauce in too much, as it
may be scorched.

6

- For serving, you need chicken wings, broccoli,
rice, nuts and limes.

7

- Have chicken wings on the plate, place
broccoli next to it. Serve limes, nuts and rice
on the side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Filipino Chicken Adobo

Filipino Chicken Adobo * Rice and fried broccoli
Tore: “Salty, sour and full-bodied taste from the Philippines”
Ingredients
Chicken drumsticks from Hovelsrud gård
Kokkeløren’s Adobo sauce
Rice
Broccoli
Cashews
Lime
Garlic

Time

Difficulty

Contains: Wheat, cashews, peanuts, sulfite and soy.
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 sauce contains a lot of black pepper, so
feel free to put away some fried chicken wings
without Adobe sauce for the kids.

- Adobo er en uoffisiell nasjonalrett fra
Filippinene. Adobosausen består av soya-saus,
brunt sukker, eddik, sort pepper og laubærblad.
Sausen kokes inn sammen med kyllingen til en
sticky glace.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Øl! Prøv en brown ale til dette – en gavepakke
av en øl til en rett som denne. Mørkere enn
pils, men lysere enn stout, mindre bitter enn en
IPA og med en liten sødmesnert som matcher
den søtsterke marinaden perfekt.

Canneloni * Sopp, Rørosost og Nduja
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

- Kutt aubergine i ca. 2 centimeter tykke
skiver, så i strimler og deretter i biter. Kutt sopp i
tynne båter og Nduja i biter.

3

4

- Ha på 3/4 av cannelonisausen (den
siste fjerdedelen skal brukes senere), og
la den koke i ca. 5 minutter til den tykner.
smak til med salt.

5 - Smør en ildfast form med et tynt lag med

6

7

8 - Til servering trenger du canneloni.

9

- Finn frem: kjele, skjærebrett, kniv, visp,
stekespade, stekepanne(r) og ildfast form.
Forvarm ovnen til 180oC med varmluftfunksjon.
Smelt smøret i en kjele. Ha i mel og rør inn.
Tilsett melk og kok opp under omrøring. Ta
kjelen av platen og rør inn 2/3 av den revne
osten til du får en glatt saus. Smak til med salt og
nykvernet sort pepper.

- Se tips og triks. Smør resten av ostesausen
jevnt utover pastarullene, og ha på resten av
den revne osten og fordel Nduja på toppen. Bak
i ovnen i ca. 25 minutter.

stekeolje og resten av cannelonisausen.
Legg
pastaplatene
på
skjærebrettet.
Smør 1 ss ostesaus på hver plate. Resten
av ostesausen skal brukes senere. Legg
de tomatiserte grønnsakene på midten

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha 5 ss stekeolje i en stor varm
stekepanne (Stor familiekasse bruker 2
stekepanner). Stek grønnsakene på høy
varme til de har fått farge, ca. 3 - 5 minutter.
Rør med jevne mellomrom.

- Legg de opprullede pastaplatene inntil
hverandre i den ildfaste formen.

- Sett formen på bordet og forsyn deg. Vel
bekomme!

Canneloni

Sopp, Rørosost og Nduja
Tore: “Sprøstekt Nduja setter prikken over ién i denne deilige italienske retten”
Ingredienser
Ferske pastaplater fra
La Piersante
Rørosost fra Galåvolden gård
Kokkelørens
Cannelonisaus

Tilberedningstid

Nduja fra
Felloni spekehus
Aubergine
Sopp
Hvetemel
Rørossmør
Rørosmelk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg 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

- For en mer barnevennlig variant, dropp å ha på
nduja til barna.

Nduja er en unik smørbar spekepølse,
typisk fra sør-Italia. Smaken er kraftfull og
karakterisert av chili. Dens konsistens gjør
den velegnet til å ha på pizza, ristet brød
som crostini eller bruschetta, eller som
basis for gryter.

Sommelieren Sara anbefaler

- Denne retten vil smake nydelig også dagen etter
dersom du får rester.

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

- Italia og Norge i salig symfoni. Her ville
jeg gått for en lett, leskende og fruktig
italiensk rødvin. Velger du sangiovesedruen får du med smak av tomat og urter på
kjøpet. Her ligner både maten og vinen på
hverandre! En trygg, men veldig spennende
og god kombinasjon.

Canneloni * Mushrooms, Røros cheese and Nduja
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: Saucepan, cutting board, knife, whisk,

2 - Cut eggplant into approx. 2 cm slices, then

3

4

- Add 3/4 of the canneloni sauce (the last
quarter will be used later), and let it cook for
approx. 5 minutes until it thickens. Season with
salt.

5

- Grease an ovenproof dish with a thin layer
of frying oil and the rest of the canneloni sauce.
Place the pasta plates on the cutting board.
Spread 1 tablespoon cheese sauce on each
plate. The rest of the cheese sauce will be used
later. Place the tomato vegetables in the middle
and roll the plates.

6

7

8 - For serving you need canneloni.

9 - Put the dish on the table and help yourself.

spatula, frying pan(s) and ovenproof dish.

in strips and then in pieces. Cut mushrooms into
thin wedges and Nduja into pieces.

Preheat the oven to 180C with the hot-air
function. Melt the butter in a saucepan. Add
flour and stir. Add milk and bring to a boil while
stirring. Take the pan off the plate and stir in
2/3 of the grated cheese until you get a smooth
sauce. Season with salt and freshly ground
black pepper.

- See tips and tricks. Spread the rest of the
cheese sauce evenly over the pasta rolls, and
sprinkle the rest of the grated cheese and spread
Nduja on top. Bake in the oven for approx. 25
minutes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Add 5 tablespoons of frying oil to a large
hot frying pan (Large family box uses 2 frying
pans). Fry the vegetables on high heat until they
have taken on color, approx. 3 - 5 minutes. Stir
periodically.

- Place the rolled pasta plates next to each
other in the ovenproof dish.

Enjoy!

Canneloni

Mushrooms, Røros cheese and Nduja
Tore: “Crispy Nduja adds the finishing touch to this delicious Italian dish”
Ingredients
Fresh pasta plates from
La Piersante
Røros cheese from Galåvolden Gård
and
Kokkeløren’s
Canneloni sauce

Time

Nduja from
Felloni Spekehus
Eggplant
Mushroom
Wheat flour
Røros butter
Røros milk

Difficulty

Contains: Wheat, egg 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

- For a more kid-friendly variant, don’t use the
nduja.

Nduja er en unik smørbar spekepølse,
typisk fra sør-Italia. Smaken er kraftfull og
karakterisert av chili. Dens konsistens gjør
den velegnet til å ha på pizza, ristet brød
som crostini eller bruschetta, eller som
basis for gryter.

Sommelieren Sara anbefaler

- This dish will also taste lovely the next day if you
get leftovers.

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

- Italia og Norge i salig symfoni. Her ville
jeg gått for en lett, leskende og fruktig
italiensk rødvin. Velger du sangiovesedruen får du med smak av tomat og urter på
kjøpet. Her ligner både maten og vinen på
hverandre! En trygg, men veldig spennende
og god kombinasjon.

