Nypoteter * Varmrøkt ørret fra Skakke og urtedressing med Nyr
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: 2 kjeler, skjærebrett, kniv,
tørkepapir og stekepanne.
Ha potetene i en kjele. Fyll med kaldt vann, ha
i en klype salt og sett til kok. De skal koke i ca
15 - 20 minutter. De skal være gjennomkokte,
men fortsatt litt faste.

4 - Press ut all væske fra kapersene, legg dem på

et tørkepapir slik at de er tørre før du begynner å
steke dem. Varm opp en stekepanne til medium
pluss varme, ha på 3 ss stekeolje. Stek kapersene
under omrøring i 3 - 4 minutter til de blir sprø.
Ha over på tørkepapir etter steking.
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- Mens potetene koker, ha egg i en
kjele (stor og liten familiekasse skal koke
4 egg). Ha på vann. Sett dem til kok. De
skal koke i 6 minutter fra vannet begynner
å koke. La de avkjøles i kaldt vann fra
springen i noen minutter.

3

5

6 - Skrell egg.

- Hell av vannet fra potetene. La dem
avkjøle i ca. 5 minutter. Knus dem lett
med en gaffel. De skal kun sprekke litt,
ikke bli most.

- Til servering trenger du poteter, urtedressing,
fritert kapers, karse, reddik, egg, rugbrød-crisp og
ørret.

- Mens egget koker, kutt reddik tynt.
Del opp ørreten i flak.

8 - Smør urtedressing utover tallerken i en jevn sirkel. Fordel
potet jevnt utover. Fordel reddik, ørret, kapers og rugbrødcrisps jevnt utover. Klipp karsen og dryss den på. Legg egget i
midten. Krydre egget med salt og nykvernet sort pepper.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Nypoteter

Varmrøkt ørret fra Skakke og urtedressing med Nyr
Tore: “Årets første poteter er verdt en egen rett!”
Ingredienser
Norske nypoteter
fra Reddal
Varmrøkt ørret
fra Skakke
Egg
fra EK gård
Kokkelørens
urtedressing med Nyr
Tilberedningstid

Rugbrød-crisp
Kapers
Reddik
Karse

Vanskelighetsgrad

Inneholder: fisk, egg, rug, hvete, bygg, sennep, melk, 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

Hvis du ikke liker bløtkokt egg, kok egget 3
minutter lenger. Kutt så egget opp i terninger
og strø over retten.

Nýr er en fløyelsmyk, hvit ferskost med et tydelig
friskt og syrlig preg. Osten lages av syrnet,
økologisk helmelk fra lykkelige kuer med glimt
i øyet, uten noen form for tilsetningsstoffer. Nyr
produseres på Grøndalen Gård av Lars Kristian
Grøndahl som driver økologisk, og viderefører
verdiene til foreldrene sine, Anne Birte og Hans
Arild.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

Finnes det noe mer sommerlig enn dette? Et
leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, gjerne
en Saison, setter den perfekte prikken over i´en
her.

Spring potatoes * Smoked trout from Skakke and herbal dressing with Nyr
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: 2 saucepans, cutting board, knife,
paper towels and frying pan.
Put the potatoes in a saucepan. Fill with cold
water, put in a pinch of salt and bring to a boil.
They should cook for about 15 - 20 minutes.
They should be cooked through, but still a little
firm.

4

- Squeeze all of the liquid from the capers,
place them on a paper towel so that they are
dry before you start frying them. Heat a frying
pan to medium-plus heat, add 3 tablespoons of
frying oil. Fry the capers while stirring for 3 4 minutes until crispy. Transfer to paper towels
after frying.

7

2

- While the potatoes are cooking, have the
eggs in a saucepan (large and small family box
should boil 4 eggs). Add water. Bring to a boil.
They should boil for 6 minutes from the time the
water starts to boil. Let them cool in cold tap
water for a few minutes.

3

5 - Strain the water from the potatoes. Let them

6 - Peel eggs.

cool for approx. 5 minutes. Crush them lightly
with a fork. They should only crack a little, not
be mashed.

- For serving, you need potatoes, herbal dressing, fried
capers, cress, radish, eggs, rye bread crisp and trout.

8

- While the egg is cooking, thinly cut the
radish. Flake the trout.

- Spread herbal dressing on the plate in an even circle.
Place the potato evenly. Distribute the radish, trout, capers
and rye bread crisps evenly. Cut the watercress and sprinkle
over. Place the egg in the middle. Season the egg with salt and
freshly ground black pepper.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Spring potatoes

Smoked trout from Skakke and herbal dressing with Nyr
Tore: “The year’s first potatoes are worth a separate dish!”
Ingredients
Norwegian spring potatoes
from Reddal
Smoked trout
from Skakke
Egg
from Ek gård
Kokkeløren’s
herbal dressing with Nyr
Time

Rye bread crisp
Capers
Radish
Cress

Difficulty

Contains: fish, eggs, rye, wheat, barley, mustard, milk, 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

If you do not like soft-boiled eggs, cook the
egg 3 minutes longer. Then dice the egg and
sprinkle over the dish.

Nýr er en fløyelsmyk, hvit ferskost med et tydelig
friskt og syrlig preg. Osten lages av syrnet,
økologisk helmelk fra lykkelige kuer med glimt
i øyet, uten noen form for tilsetningsstoffer. Nyr
produseres på Grøndalen Gård av Lars Kristian
Grøndahl som driver økologisk, og viderefører
verdiene til foreldrene sine, Anne Birte og Hans
Arild.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

Finnes det noe mer sommerlig enn dette? Et
leskende lyst og godt avkjølt sommerøl, gjerne
en Saison, setter den perfekte prikken over i´en
her.

Casarecce-pasta fra La Piersante * Ostesaus med Selbu Blå og Bufarost fra Valdresmeieriet
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/

1

2

- Ha fløtemelken i en kjele og kok opp under
omrøring. Ha i Bufarost og smør med eddik og
visp dette sammen på svak varme til du får en
glatt ostesaus. Ta kjelen av varmen.

3

- Kok pastaen i 5 minutter.

4

- Mens pastaen koker, ha 2 ss stekeolje i en
varm stekepanne. Stek artiskokk på høy varme
under omrøring i 2 - 3 minutter til de blir brunet.

5

- Ha i spinat og stek i 1 minutt til den faller
sammen. Smak til med salt og nykvernet sort
pepper. Sett til side.

6

- Sil pastaen.
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- Finn frem kniv, skjærebrett, sil, slikkepott,
pastakjele, kjele, visp, rivjern, stekepanne og
stekespade.
Sett på vann med en klype salt til koking av
pastaen. Kutt artiskokk i båter, kutt blåmuggost
i terninger, riv Bufarosten på det groveste på et
rivjern. vask og grovhakk spinat.

- Se tips og triks. Ha pasta og blåmuggosteterninger i ostesausen. Sett kjelen på varmen
og kok i 1 minutt under konstant omrøring med
slikkepot. Smak evt. til med salt og nykvernet
sort pepper.

- Til servering trenger du pasta, spinat og
artiskokk, og valnøtter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha pasta i en dyp skål. Ha artiskokk og
spinat på toppen. Avslutt med å drysse nøtter
over.

Casarecce-pasta fra La Piersante
Ostesaus med Selbu Blå og Bufarost fra Valdresmeieriet

Tore: “Blåskimmelost og honningglaserte valnøtter er en superkombo!”
Ingredienser
Casarecce-pasta
fra La Piersante
Fløtemelk
fra Røros
Bufarost
fra Valdresmeieriet
Selbu Blå
Tilberedningstid

Artiskokk
Spinat
Kokkelørens
honningglaserte valnøtter
Rørossmør
med hvitvinseddik

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Egg, melk, sulfitt, hvete og valnøtter.
Kan inneholde spor av peanøtter og 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

- For en mer barnevennlig variant, ta av
litt ostesaus i en annen kjele før du har i
blåmuggosten.

- Honningen vi bruker til de glaserte valnøttene er
fra Ulsrudbakken gård. Ulsrudbakken er en gård
på Østre Toten nær Mjøsas strand. På gården
driver Tåle og kona Irene med produksjon av
kjøtt fra boergeit, birøkt, korn og jordskokk.
Honningen fra Ulsrudbakken gård er en
sommerhonning som er god og mild i smaken og
upasteurisert slik at alle de gode næringsstoffene
er intakte. Tåle og Irene har omkring 50
bisamfunn, eller bifolk, som det kalles.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Casarecce-pastaen kommer opprinnelig
fra Sicilia. Vinene fra Sicilia har raskt klatret
til verdenstoppen og blir på kvaliteten ofte
sammenlignet med vinene fra Burgund, så
hvorfor ikke prøve oss på en vin herfra.
I ni av ti tilfeller mener jeg at ost bør nytes
sammen med en hvitvin, men jeg mener også
at regler er til for å brytes! Har dere smakt vin
laget av druen Frappato tidligere? Hvis ikke så
har dere en ypperlig sjanse til å teste denne
uken. Druen, som også opprinnelig kommer
fra denne vakre øy, gir lyse, saftige og delikate
viner med innslag av røde bær og blomster.

Casarecce-pasta from La Piersante * Cheese sauce with Selbu Blue and Bufar cheese
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 cream milk in a saucepan and bring
to the boil while stirring. Add Bufar cheese and
butter with vinegar and whisk this together over
low heat until you get a smooth cheese sauce.
Remove the pan from the heat.

3

- Cook the pasta for 5 minutes.

4

- While the pasta is cooking, put 2
tablespoons of frying oil in a hot frying pan. Fry
the artichokes on high heat while stirring for 2-3
minutes until they are browned.

5 - Add the spinach and cook for 1 minute until

6

- Drain the pasta.

7
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Find a knife, cutting board, strainer, spatula,
pasta pot, kettle, whisk, grater, frying pan and
spatula.
For the pasta, put a pan of water with a pinch
of salt to boil. Cut the artichoke into wedges,
cut the blue cheese into cubes, grate the Bufar
cheese with the coarsest part of the grater. Wash

- See tips and tricks. Add pasta and blue
cheese cubes to the cheese sauce. Put the pan
back on the heat and cook for 1 minute, stirring
constantly with a spatula. Season with salt and
freshly ground black pepper if necessary.

it collapses. Season with salt and freshly ground
black pepper. Set aside.

- For serving you’ll need pasta, spinach and
artichoke, and walnuts.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Place the pasta in a deep bowl. Top with
artichoke and spinach. Finish by sprinkling
nuts on top.

Casarecce pasta from La Piersante

Cheese sauce with Selbu Blue and Bufar cheese from Valdresmeieriet
Tore: “Blue cheese and honey glazed walnuts are a super combo!”
Ingredients
Casarecce pasta
from La Piersante
Cream milk
from Røros
Bufarost
from Valdresmeieriet
Selbu Blue

Time

Artichoke
Spinach
Kokkelørens
honey glazed walnuts
Røros butter
with white wine vinegar

Difficulty

Contains: Eggs, milk, sulphite, wheat and walnuts.
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

- For a more child-friendly variant, put some of
the cheese sauce in separate pan before adding
the blue cheese.

- Honningen vi bruker til de glaserte valnøttene er
fra Ulsrudbakken gård. Ulsrudbakken er en gård
på Østre Toten nær Mjøsas strand. På gården
driver Tåle og kona Irene med produksjon av
kjøtt fra boergeit, birøkt, korn og jordskokk.
Honningen fra Ulsrudbakken gård er en
sommerhonning som er god og mild i smaken og
upasteurisert slik at alle de gode næringsstoffene
er intakte. Tåle og Irene har omkring 50
bisamfunn, eller bifolk, som det kalles.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Casarecce-pastaen kommer opprinnelig
fra Sicilia. Vinene fra Sicilia har raskt klatret
til verdenstoppen og blir på kvaliteten ofte
sammenlignet med vinene fra Burgund, så
hvorfor ikke prøve oss på en vin herfra.
I ni av ti tilfeller mener jeg at ost bør nytes
sammen med en hvitvin, men jeg mener også
at regler er til for å brytes! Har dere smakt vin
laget av druen Frappato tidligere? Hvis ikke så
har dere en ypperlig sjanse til å teste denne
uken. Druen, som også opprinnelig kommer
fra denne vakre øy, gir lyse, saftige og delikate
viner med innslag av røde bær og blomster.

Tom Kha Gai * Kylling, kokosmelk, galangal og sopp
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 av plastikk

2

3

Skyll risen i kaldt vann, ha på dobbel mengde
vann som ris og en klype salt. Kok opp, og la
småkoke under lokk i ca. 20 min.

- Se tips og triks. Fjern først skinnet før
kyllingen kuttes i jevne biter. Kutt galangal
i tynne skiver. Sitrongress kuttes i fire. Kutt
halve chilien i syltynne skiver, resten deles
i to på langs. Riv sopp tynt med fibrene.
Grovhakk koriander.

4 - Se tips og triks. Tilsett kyllingbiter, galangal,

5

6

til kyllingen, kniv, medium kjele og en stor kjele.

sitrongress, chilien som er delt i to, sopp og limeblader i den kokende kokos- og kyllingkraften.
La dette trekke rett under kokepunktet i ca. 12
- 15 minutter til kyllingen er gjennomtrukket og
mør.

- Ha i fishsauce og saften av en halv lime
(Stor familiekasse tilsetter saften av en hel
lime), den resterende limen kuttes i båter.
Smak til med salt.

7

- Ha suppe i en suppeskål, ha på
chili og koriander. Skvis lime over.
Server ris på siden.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha kyllingkraft og kokosmelk i en kjele og
kok opp.

- Til servering trenger du kyllingsuppe,
limebåter, ris, koriander og resten av chilien.

Tom Kha Gai

Kylling, kokosmelk, galangal og sopp
Tore: “At dette er en av de mest kjente rettene
fra Thailand er forståelig!”
Ingredienser
Liveche kyllinglårfilet
Galangal
Sitrongress
Fishsauce
Lime
Limeblader
Østerssopp
Tilberedningstid

Kyllingkraft
fra Gårdsand
Rawit chili
Kokosmelk
Koriander
Ris

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk.
Kan inneholde spor av 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

- Stek kyllingskinnet i ovnen på 180 garder til
det er sprøtt for litt krønsj på toppen av suppen.

- Galangal er en plante som er mye brukt i Laos
og det thailandske kjøkken, særlig i retter som
Tom Yum og som i denne retten, Tom Kha Gai.
Den kan minne om ingefær i utseende, men er
veldig annerledes på smak.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Chilien som følger med er av den sterkeste
typen så ta av suppe til barna før du
har i chili.

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

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

Tom Kha Gai * Chicken, coconut milk, galangal and mushrooms
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: a cutting board, a cutting board
made of plastic for the chicken, a knife, a
medium and a large saucepan.
Rinse the rice in cold water, add twice
the amount of water and a pinch of salt.
Bring to a boil and simmer under lid
for approx. 20 min.

4

- See tips and tricks. Add chicken pieces,
galangal, lemongrass, the chili which is divided
in two, mushrooms and lime leaves in the boiling
coconut and chicken stock. Let this poach just
below the boiling point for approx. 12 - 15
minutes until the chicken is soaked and tender.

2

- See tips and tricks. First remove the skin
before cutting the chicken into even pieces.
Cut galangal into thin slices. Lemongrass
is cut into four. Cut half the chili into thin
slices, the rest is divided in half lengthwise.
Tear the mushrooms along the fibers.
Coarsely chop coriander.

3

5

6 - For serving, you need chicken soup, lime,

- Add the fish sauce and the juice of half a
lime (Large family box adds the juice of a whole
lime), the remaining lime is cut into wedges.
Season with salt.

7

- Put soup in a soup bowl, add chili and
coriander. Squeeze lime over. Serve rice
on the side.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Put chicken stock and coconut milk in a
saucepan and bring to a boil.

rice, cilantro and the rest of the chili.

Tom Kha Gai

Chicken, coconut milk, galangal and mushrooms
Tore: “No wonder this is one of the most famous dishes from Thailand!”
Ingredients
Liveche chicken
thigh fillet
Galangal
Lemongrass
Fish sauce
Lime
Lime leaves
Time

Oyster mushrooms
Chicken stock
from Gårdsand
Rawit chili
Coconut milk
Cilantro
Rice
Difficulty

Contains: Fish.
May contain traces of 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

- Bake the chicken skin in the oven at 180
degrees until crispy for a little crunch on top of
the soup.

- Galangal er en plante som er mye brukt i Laos
og det thailandske kjøkken, særlig i retter som
Tom Yum og som i denne retten, Tom Kha Gai.
Den kan minne om ingefær i utseende, men er
veldig annerledes på smak.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- This chili is of the stronger type so set some
soup aside for the kids before you add the chili.

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

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

