Brasiliansk «moqueca»-fiskegryte * Kokosmelk og grønnsaker
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, skjærebrett i plast,
blandebolle, kniv og to kjeler.
Ha risen i en kjele, fyll på dobbel mengde vann og
ha i en klype salt. Kok opp på høy varme, skru ned
varmen og småkok under lokk i ca 20 minutter.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en vid kjele.
Fres løk på medium varme i 2
minutter under omrøring til løken
blir blank.

2

- Kutt fisk i litt grove biter. Ha på salt,
nykvernet sort pepper og saften av en halv lime
(Stor familiekasse skal bruke saften av en lime).
Bland dette godt sammen i en bolle.

5

- Ha på paprikaterninger
og stek videre under omrøring
i 2 minutter.

8 - Ha fiskebitene i gryta, vend dem inn slik at

de er dekt av sausen. Kok opp og ta kjelen av
varmen. La fisken trekke i til den er gjennomkokt.
Dette tar ca. 4 - 5 minutter.

3

- Kutt paprika og løk i terninger, og kutt
resten av limen i båter.

6

- Ha på fiskekraft Obs! se
mengde kraft i ingredienslisten),
kokosmelk og moqueca-sausen. La
dette småkoke i ca. 10 minutter. Se
tips og triks.

9

- Til servering trenger du fiskegryte, ris,
limebåter og koriander.
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WWW.KOKKELØREN.NO

10

7

- Finhakk stilkene og grovhakk
bladene på korianderen.

- Ha fiskegryta i en dyp skål,
dryss over koriander. Server ris og
limebåter ved siden.

Brasiliansk «moqueca»-fiskegryte
Kokosmelk og grønnsaker

Tore: “En mild, men smaksrik, fiskerett!”
Ingredienser
Torskefilet
Fiskekraft fra Salsus
2 voksne - og liten familie
bruker halve kartongen. Stor
familiekasse bruker hele kartongen
Kokosmelk
Lime
Tilberedningstid

Løk
Rød paprika
Ris
Kokkelørens Moqueca-saus
Koriander

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

- Ønsker du en mer spicy variant kan du tilsette
chili i gryta.

- Det kan virke som om hvert land med kystlinje
har sin versjon av en fiskegryte. Frankrike har
Bouillabaisen, Portugal har Bacalao, Amerika og
San Francisco har Cioppino og i Brasil lager de
Moqueca (uttales «mo-KEH-kah), med kokosmelk,
tomat og koriander.

- Sommelieren Sara anbefaler Riesling, riesling,
riesling! Denne hvitvins-druen er en kameleon
og kommer i mange utgaver: hvitvinene varierer
fra knusktørre til dessertsøte. Med så mye smak
og krydder trenger du en halvtørr variant. Med
det menes en vin som smaker både tørt og søtt
på en gang. Vinens lette sødme balanserer
krydderet i maten og gjør kombinasjonen til
sann ganefryd. Chile har mange gode varianter,
det samme har Pfalz-regionen i Tyskland.

- Hvis du ikke skal bruke all kraften, frys den inn
og bruk den til fiskesuppe eller saus ved en senere
anledning

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

Brazilian “moqueca” fish stew * Coconut milk and vegetables
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 - Find a wooden cutting board, a cutting board
in plastic, a mixing bowl, a knife and two pots.

Add the rice to a saucepan, add twice the
amount of water and a pinch of salt. Bring to a
boil over high heat, lower the temperature and
let simmer under a lid for about 20 minutes.

4

- Add 2 tablespoons of frying
oil into a large saucepan. While
stirring, fry the onion on medium
heat for 2 minutes until its glossy.

8

2 - Cut fish into rough chunks. Add salt, freshly

ground black pepper and the juice of half a lime
(Large family box use the juice of an entire lime).
Mix well together in a bowl.

5

- Add the red pepper and
continue to cook while stirring
for 2 minutes.

- Add the fish chunks to the pot, turn them
over so that they are covered by the sauce. Bring
to a boil and remove from the heat. Let the fish
soak in until it is cooked through.
This takes approx. 4 - 5 minutes.

3

- Dice the red peppers and onions, and cut
the rest of the time into wedges.

6

- Add fish stock (Note: see
amount of stock in the ingredient
list), coconut milk and moqueca
sauce. Let this simmer for approx.
10 minutes. See tips and tricks.

9 - For serving, you need fish stew, rice, limes
and coriander.
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7

- Finely chop the stems and
coarsely chop the leaves of the
coriander.

- Serve the fish stew in a deep bowl,
sprinkle with coriander. Serve rice and
lime wedges on the side.

Brazilian “moqueca” fish stew
Med coconut milk and vegetables
Tore: “A mild, but tasty, fish dish!”
Ingredients
Cod fillet
Fishbroth from Salsus
2 adults - and small family
use half the box. Big
family box uses the entire box
Coconut milk
Lime
Time

Onion
Red pepper
Rice
The Chef’s Moqueca Sauce
Coriander

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

- If you want a more spicy variant, you can add
chili to the pot.

- Det kan virke som om hvert land med kystlinje
har sin versjon av en fiskegryte. Frankrike har
Bouillabaisen, Portugal har Bacalao, Amerika og
San Francisco har Cioppino og i Brasil lager de
Moqueca (uttales «mo-KEH-kah), med kokosmelk,
tomat og koriander.

- Sommelieren Sara anbefaler Riesling, riesling,
riesling! Denne hvitvins-druen er en kameleon
og kommer i mange utgaver: hvitvinene varierer
fra knusktørre til dessertsøte. Med så mye smak
og krydder trenger du en halvtørr variant. Med
det menes en vin som smaker både tørt og søtt
på en gang. Vinens lette sødme balanserer
krydderet i maten og gjør kombinasjonen til
sann ganefryd. Chile har mange gode varianter,
det samme har Pfalz-regionen i Tyskland.

- If you are not going to use all the power, freeze
it and use it for fish soup or sauce on a later
occasion

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

Ovnsbakte kyllinglår fra Gårdsand * Bakte poteter og estragonsaus
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, stekebrett,

liten kjele, visp, stekespade og stekepanne.

2 - Kutt potet i tynne båter.

3 - Vend potetene godt inn med stekeolje, salt

og nykvernet sort pepper. Bak i ovnen i 15 20 minutter til de er blitt gylne.

Ta ut smøret, kutt det i terninger og la det stå ute
til temperering. Forvarm ovnen til 190oC med
varmluftfunksjon. Krydre kyllinglårene med
salt og pepper. Legg dem i en ildfast form og
bak i ovnen til de er gjennomstekt. De trenger
ca. 40 minutter.

4

- Obs. se mengden egg i
ingredienslisten.
Kutt
bønnene
i tre deler. Kutt artisjokk i tynne
båter
gjennom
kjernen.
Ta
estragonbladene av stilken og
finhakk dem, kast stilken. Skill
eggeplomme fra hviten og ha i en
liten skål, bruk eggehviten til noe
annet (Stor familiekasse skiller 2 stk.
egg).

8

5

- Se tips og triks. Ha fløte
og estragonreduksjonen i en
liten kjele og la det fosskoke på
høy varme mens du visper i ca.
2 minutter til det tykner. Ta det
så av varmen.

- Ha 2 ss stekeolje i en varm panne. Stek
bønner i ca. 2 minutter under omrøring. Ha i
artisjokk og stek videre i ca. 1 minutt. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper.

6

- Pisk inn smøret i den varme
fløtereduksjonen.
Ta
et
par
terninger av gangen. Ha i nye
terninger med smør etter hvert som
det blir pisket inn.

9 - Til servering trenger du kyllinglår, poteter,

bønne- og artisjokksalat og estragonsausen,
se tips og triks.
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7 - Når alt smøret er vispet inn,

s ett 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 egge
plomme under kraftig omrøring
til sausen tykner. Ha i estragon
og sett til side med lokk. Det er
viktig at sausen ikke koker etter at
egg er tilsatt.

10 - Legg kyllinglår på tallerken.

Ha potetene og bønne- og artisjokksalat
ved siden. Hell estragonsaus over.

Ovnsbakte kyllinglår fra Gårdsand
Bakte poteter og estragonsaus

Tore: “En saus nært beslektet med bearnaise, men vi har tilsatt fløte for å
minske risikoen for sprukken saus!”
Ingredienser
Kyllinglår
fra Gårdsand
Rørosfløte
Rørossmør
Kokkelørens
estragonreduksjon

Tilberedningstid

Mandelpoteter
Estragon
Aspargesbønner
Artisjokk
Egg fra Ek gård (Matkasse str:
2 voksne og liten familiekasse: 1 stk egg
Stor familie: 2 stk. egg)
Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, egg 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

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

- Béarnaisesaus er en klassisk fransk saus i
hollandés-familien. Bearnéssausen skiller seg
fra hollandés bare i smak og styrke. Disse
sausene er emulsjoner av eggeplomme og
smør, og har rykte på seg for å være vanskelige
å få til fordi de lett kan skille seg. Bearnéssaus
smaksettes med bearnésessens som lages ved å
koke inn hvitvin og eddik med urter og krydder,
deriblant estragon, pepper og sjalottløk.
Sausen ble trolig først laget av kokken Collinet
og servert i 1836 ved åpningen av Le Pavillion
Henri IV, en restaurant i Saint-Germain-en-Laye
i nærheten av Paris. Denne historien blir styrket
av det faktum at restauranten ble navngitt etter
Henrik IV av Frankrike, en gourmet, som var
født i provinsen Béarn.

Vår hus-sommeliere Emelie anbefaler

- Tilsett en spiseskje vann om sausen
blir for tykk.

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

- Ønsker man rødvin bør man se etter en frisk
og fruktig variant. En Pinot Noir (gjerne fra
Burgund) vil med sine delikate tanniner vil bli
en fin match. Men, ønsker dere å komplettere
saus og kylling til det ytterste så handler
dere hjem en fyldig, fatpreget og smørig
Chardonnay fra sentrale Burgund. Mer smør
sa du? Ja takk.

Oven-baked chicken thighs from Gårdsand * Baked potatoes and tarragon sauce
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 - You’ll need: a cutting board, knife, baking
tray, small saucepan, whisk and frying pan.

2 - Cut potatoes into thin boats.

3

- Turn the potatoes in frying oil, salt and
freshly ground black pepper. Bake in the oven
for 15 - 20 minutes until golden.

Take out the butter, cut it into cubes and
leave it outside to temper. Preheat the oven to
190oC on hot air function. Season the chicken
thighs with salt and pepper. Place them in
an ovenproof dish and bake in the oven
until cooked through. They need approx. 40
minutes.

4 - Cut the beans into three parts.

Cut artichokes in thin boats through
the core. Take the tarragon leaves
off the stem and finely chop them,
discard the stem. Separate the
egg yolk from the white and place
in a small bowl, discard the egg
white (Large family box separates
2 eggs).

8

5

- See tips and tricks. Put the
cream and tarragon reduction
in a small saucepan and let it
simmer on high heat while you
whisk for approx. 2 minutes
until it thickens. Then remove
from heat.

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
pan. Fry beans for approx. 2 minutes while
stirring. Add the artichoke and continue to
cook for approx. 1 minute. Season with salt
and freshly ground black pepper.

6

- Whisk the butter into the hot
cream reduction. Take a couple of
cubes at a time. Add new cubes of
butter as you whip.

9

- For serving, you need chicken thighs,
potatoes, bean and artichoke salad and
tarragon sauce, see tips and tricks.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- 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 until the sauce
thickens. Put in tarragon and set
aside with a lid. It is important that
the sauce does not boil after eggs
have been added.

- Place chicken thighs on the plate. Have
the potatoes and bean and artichoke salad
next to it. Pour tarragon sauce over.

Oven-baked chicken thighs from Gårdsand
Baked potatoes and tarragon sauce

Tore: “A sauce closely related to bearnaise, but we have added cream to
reduce the risk of cracked sauce!”
Ingredients
(for 2 adults)

Chicken thighs
from Gårdsand
Røros Cream
Røros Butter
Kokkeløren’s
tarragon reduction

Time

Almond potatoes
Estragon
Asparagus beans
Artichoke
Egg
from Ek farm

Difficulty

Contains: Milk, eggs and sulphite.
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 a stopwatch on your mobile phone or
stove when reducing the cream.

- Béarnaisesaus er en klassisk fransk saus i
hollandés-familien. Bearnéssausen skiller seg
fra hollandés bare i smak og styrke. Disse
sausene er emulsjoner av eggeplomme og
smør, og har rykte på seg for å være vanskelige
å få til fordi de lett kan skille seg. Bearnéssaus
smaksettes med bearnésessens som lages ved å
koke inn hvitvin og eddik med urter og krydder,
deriblant estragon, pepper og sjalottløk.
Sausen ble trolig først laget av kokken Collinet
og servert i 1836 ved åpningen av Le Pavillion
Henri IV, en restaurant i Saint-Germain-en-Laye
i nærheten av Paris. Denne historien blir styrket
av det faktum at restauranten ble navngitt etter
Henrik IV av Frankrike, en gourmet, som var
født i provinsen Béarn.

Vår huss-sommeliere Emelie anbefaler

- Add a tablespoon of water if the sauce
becomes too thick.

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

- Ønsker man rødvin bør man se etter en frisk
og fruktig variant. En Pinot Noir (gjerne fra
Burgund) vil med sine delikate tanniner vil bli
en fin match. Men, ønsker dere å komplettere
saus og kylling til det ytterste så handler
dere hjem en fyldig, fatpreget og smørig
Chardonnay fra sentrale Burgund. Mer smør
sa du? Ja takk.

Erte- og fetaost fritters * Muhammara-dipp 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-

2

- Ha ertene i en foodprosessor. Blend raskt
sammen (ved å skru av og på prosessoren tre til
fire omganger i noen sekunder av gangen) til du
får en grov mos.

3

4

- Tilsett melblanding og krydder og
rør godt sammen til massen setter seg.
Vend så inn salatosten.

5

- Ha 2 ss stekeolje i en medium varm kjele.
Ha i bønner og hvitløk og stek under omrøring
i ca 1 minutt. Ha i melk og kok opp. kjør dette
til glatt puré i en foodprosessor eller med en
stavmikser. Smak til med salt.

6

7

8

9

Finn frem : skjærebrett, kniv, sil, blandebolle,
medium kjele, liten kjele, foodprosessor,
stekepanne og stekespade.

- Obs. se mengden egg i ingredienslisten.
Ha ertene i en blandebolle. Ha i egg, salt og
nykvernet sort pepper. Rør godt sammen.

Grovhakk salatosten (For matkassen str. 2 voksne,
se mengde i ingredienslisten), finhakk hvitløk,
sil bønner. Obs. se antall pakker med bønner i
ingredienslisten.

- Se tips og triks. Varm en stekepanne opp
til den er medium varm. Ha i 4 ss stekeolje.
Bruk 2 skjeer og form til ovale kaker. Stek i ca 2
minutter på hver side til de er gjennomvarme og
gylne i fargen.

- Til servering trenger du erte- og fetafritters,
Muhamarra-dipp, hvit bønnepuré og valnøtter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha Muhamarra-dippen i en liten kjele
og gi den en rask oppvarming. Den skal
serveres lun.

- Legg bønnepure flatt utover i en sirkel
på tallerken. Ha Muhamarra-dippen oppå.
Legg erte- og fetafrittersene i midten og dryss
valnøtter over.

Erte- og fetaost fritters
Muhammara-dipp og hvit bønnepuré.

Tore: “Her har vi hentet mye inspirasjon fra kokebøkene til Yotam Ottolenghi!”
Ingredienser
Kokkelørens krydderblanding
Kokkelørens melblanding
Salatost fra Valdresmeieriet
(Matkasse str. 2 voksne bruker
halvparten av boksen)
Kokkelørens Muhammara-dipp
Rørosmelk
Hvitløksfedd
Tilberedningstid

Hvite bønner (Matkasse str.
2 voksne- og liten familie: 2 pakker bønner
Stor familie: 4 pakker bønner)
Valnøtter
Erter
Egg fra Ek (Matkasse str:
2 voksne : 1 stk. egg
Liten- og stor familie: 2 stk. egg)

Vanskelighetsgrad

Allergener: Sesam , egg, hvetemel , valnøtt, melk, sulfitt
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

Har du stor familliekasse, bruk to stekepanner!

Muhammara er en paprikadipp som kommer
fra Aleppo i Syria. De vanligste ingrediensene
er fersk eller tørket paprika, valnøtter og
granateplesirup. Vi bruker sherryeddik for mer
syre og tilsetter krydderet Sumak som er tørkede
bær av sumakbusken og Pulbiber. Pulbiber lages
av en ekstraaromatisk paprikavant som dyrkes i
Tyrkia.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

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

Med eller uten vin så er det bare å glede seg
til denne fargefestivalen! Hvis man som meg
ønsker å booste smakselementene litt mer, så
anbefaler jeg en tur til de nordligere strøkene
i Chile og druen Sauvignon Blanc. Her gir de
kjølende vindene fra Atlanterhavet friske og
komplekse viner med tropiske nyanser. Druen
er kjent for sine karakteristiske, grønne aromaer
og sin fantastiske evne til å kombineres med
nesten alt av samme farge. Ertene gir et litt
sødmefullt uttrykk, og bønnepuréen sammen med
alle de spennende krydderne gjør at vi ønsker
en vin med god konsentrasjon, nettopp det vi
finner i vinene herfra.

Pea and feta cheese fritters * Muhammara dip and white bean puree.
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

2 - Put the peas in a food processor. Blend by

3

4

- Add flour mixture and spices and
stir well until the mass settles. Then turn in
the salad cheese.

5 - Put 2 tablespoons of frying oil in a medium-

6 - Put the Muhamarra dip in a small saucepan

7

8

9

- Get: cutting board, knife, strainer, mixing
bowl, medium saucepan, small saucepan, food
processor, frying pan and spatula.

pulsing the processor on and off three to four
turns for a few seconds at a time until you get a
rough mash.

- Note. see the amount of eggs in the
ingredient list. Put the peas in a mixing bowl.
Add eggs, salt and freshly ground black pepper.
Stir well.

Roughly chop the salad cheese (For the lunch
box size 2 adults, see quantity in the ingredient
list), finely chop the garlic, strain the beans.
Note. see the number of packets of beans in the
ingredient list.

- See tips and tricks. Heat a frying pan
until medium hot. Add 4 tablespoons of
frying oil. Use 2 spoons and shape into oval
cakes. Bake for about 2 minutes on each
side until they are thoroughly warm and
golden in color.

hot pan. Add beans and garlic, and cook while
stirring for about 1 minute. Add milk and bring
to a boil. Mix to a smooth puree in a food
processor or with a hand mixer. Season with
salt.

- For serving, you need pea and feta
fritters,
Muhamarra
dip,
white
bean
puree and walnuts.
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and give it a quick warm-up. It should be served
warm.

- Place the bean puree flat out in a circle
on the plate. Have the Muhamarra dip on top.
Place the pea and feta fritters in the middle and
sprinkle with walnuts.

Pea and feta cheese fritters
Muhammara dip and white bean puree.

Tore: “We got a lot of inspiration from the cookbooks of Yotam Ottolenghi!”
Ingredients
The spice mix’s spice mixture
The chef’s flour mixture
Salad cheese from Valdresmeieriet
(Lunch box size 2 adults use
half of the box)
The chef’s Muhammara dip
Rørosmelk
Garlic clove
Time

White beans (Lunch box size
2 adults and small family: 2 packs of beans
Large family: 4 packs of beans)
Walnuts
Peas
Eggs from Oak (Lunch box size:
2 adults: 1 pc. egg
Small and large family: 2 pcs. egg)

Difficulty

Allergens: Sesame, eggs, wheat flour, walnut, milk, sulfite
May contain traces of 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

If you have the Large Family Box, use
two frying pans!

Muhammara er en paprikadipp som kommer
fra Aleppo i Syria. De vanligste ingrediensene
er fersk eller tørket paprika, valnøtter og
granateplesirup. Vi bruker sherryeddik for mer
syre og tilsetter krydderet Sumak som er tørkede
bær av sumakbusken og Pulbiber. Pulbiber lages
av en ekstraaromatisk paprikavant som dyrkes i
Tyrkia.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

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

Med eller uten vin så er det bare å glede seg
til denne fargefestivalen! Hvis man som meg
ønsker å booste smakselementene litt mer, så
anbefaler jeg en tur til de nordligere strøkene
i Chile og druen Sauvignon Blanc. Her gir de
kjølende vindene fra Atlanterhavet friske og
komplekse viner med tropiske nyanser. Druen
er kjent for sine karakteristiske, grønne aromaer
og sin fantastiske evne til å kombineres med
nesten alt av samme farge. Ertene gir et litt
sødmefullt uttrykk, og bønnepuréen sammen med
alle de spennende krydderne gjør at vi ønsker
en vin med god konsentrasjon, nettopp det vi
finner i vinene herfra.

