Ovnsbakt laks * Hurtigsyltet agurksalat, saltbakte nypoteter og Sandefjordsmør
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

- Finhakk persille og kutt agurk
i tynne skiver (matkasse str. 2 voksne kutter en
halv agurk, liten- og stor familiekasse kutter en
hel agurk).

3

4

- Krydre fisken med salt og nykvernet,
sort pepper.

5

- Når potetene begynner å bli ferdige, sett
laksen i ovnen sammen med potetene. Den skal
bakes i 5 - 8 minutter avhengig av tykkelsen på
fisken.

6

7

8

9 - Legg agurksalat pent på den ene siden av

- Finn frem stekebrett, skjærebrett, kniv, en
liten kjele, stavmikser og en blandebolle.
Se tips og triks. Forvarm ovnen til 200oC
med varmluftfunksjon. Ta ut smøret til
temperering. Ha potetene på et stekebrett,
vend i 1 ss stekeolje og krydre med salt.
De skal bakes i ovnen til de er gjennomstekt
og gylne, det kan ta mellom 15-25 minutter.

- Se tips og triks. Mens fløten fortsatt er
varm, tilsett alt det romtempererte smøret. Kjør
dette opp med en stavmikser til alt er blandet.
Tilsett hakket persille og sitronsaft (str. 2 voksne
og liten familiekasse tilsetter 1 ss sitronsaft og
stor familiekasse tilsetter 2 ss sitronsaft). OBS!
Sausen må ikke koke etter at smøret er tilsatt.

- Til servering trenger du laks, poteter,
agurksalat og Sandefjordsmør.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Ha syltelaken i en skål og bland
inn agurkskivene.

- Se tips og triks. Mens fisken er i ovnen, ha
fløten i en liten kjele. Kok opp på høy varme.
Kok i 30 sekunder under konstant omrøring med
visp. Ta den deretter av varmen.

tallerken. Prøv å bygg den opp i høyden, men
pass på å ikke få for mye av syltelaken med på
tallerken, sil den eventuelt før du legger opp.
Legg laksen ved siden av. Øs Sandefjordsmøret
over laksen og server poteter ved siden av.

Ovnsbakt laks

Hurtigsyltet agurksalat, saltbakte nypoteter og Sandefjordsmør
Tore: “En klassiker det ikke er verdt å tukle med!”
Ingredienser
Laksefilet
Kokkelørens syltelake
Persille
Agurk
Nypoteter
Rørosfløte
Rørossmør
Sitron
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Fyr opp grillen! Både poteter og laks kan pakkes i
hver sine aluminiumspakker og legges på grillen,
gni inn med olje, salt og pepper før du pakker
dem inn.
Bruk stoppeklokken
skal redusere fløten.

på

mobilen

når

du

Dersom du ikke har stavmikser,
tilsett
smøret 1 ss av gangen mens du pisker med
en visp. Tilsett mer smør med en gang det
forrige er rørt inn.

Visste du at...

Drikke til maten

Det hevdes at Sandefjordsmør har sin opprinnelse
fra Otto Fredrik Borchgrevink, hotelldirektør
for Park hotell i Sandefjord fra 1959. Han ble
inspirert under studietiden i Frankrike av de
kjente franske smørsausene. Han forenklet dem
ved å fjerne noen ingredienser og dermed
ble Sandefjordsmøret til.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Denne ukens rett oser av friske smaker. En
lett rett som strutter sommerlig smak. En
hvitvinsdrue som vil klare å matche denne retten
er chardonnay. Den finnes i utallige varianter,
fra de lyse og lette til de smørgule og fete.
Du kan enten gå for en allround-chardonnay,
eller unne deg én spesifikk variant som er
skreddersydd til maten. Til denne retten vil en
klassisk Chablis smake nydelig!

Oven-baked salmon * Quick-pickled cucumber salad, salt-baked new potatoes and Sandefjordsmør
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

2

- Finely chop parsley and cut cucumber
into thin slices (Box size 2 Adults cuts half a
cucumber, Small and Large Family Box cuts a
whole cucumber).

3 - Put the pickle brine in a bowl and mix in the

4 - Season the fish with salt and freshly ground

5 - When the potatoes are almost done, put the

6

7 - See tips and tricks. While the cream is still

8

9

- Get: a baking tray, cutting board, knife, a
small saucepan, a hand mixer and a mixing
bowl.

cucumber slices.

See tips and tricks. Preheat the oven to 200C
with the hot air function. Remove the butter for
tempering. Put the potatoes on a baking tray,
turn in 1 tablespoon frying oil and season with
salt. They should be baked in the oven until they
are cooked through and golden, it can take
between 15-25 minutes.

black pepper.

hot, add all the room-tempered butter. Mix with
a hand mixer until everything is mixed. Add
chopped parsley and lemon juice (size 2 adults
and small family box add 1 tablespoon lemon
juice and large family box add 2 tablespoons
lemon juice).. NOTE! The sauce must not boil
after the butter has been added.

salmon in the oven along with the potatoes. It
should be baked for 5 - 8 minutes depending on
the thickness of the fish.

- For serving, you need salmon, potatoes,
cucumber salad and Sandefjordsmør.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- See tips and tricks. While the fish is in the
oven, have the cream in a small saucepan. Bring
to a boil over high heat. Cook for 30 seconds,
stirring constantly with a whisk. Then remove
from the heat.

- Place the cucumber salad neatly on one
side of the plate. Try to build it up in height,
but be careful not to get too much of the pickle
brine on the plate, strain it if necessary before
plating. Place the salmon next to it. Pour the
Sandefjordsmør over the salmon and serve
potatoeson the side.

Oven-baked salmon

Quick-pickled cucumber salad, salt-baked new potatoes and Sandefjordsmør
Tore: “A classic that shouldn’t be tampered with!”
Ingredients
Salmon fillet
Kokkeløren’s pickle brine
Parsley
Cucumber
New potatoes
Røros cream
Røros butter
Lemon
Time

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

Light up the grill! Both potatoes and salmon can
be packed in separate aluminum packs and
placed on the grill, rubbed in with oil, salt and
pepper before wrapping them.
Use the stopwatch on your mobile phone when
you reduce the cream.
If you do not have a hand mixer, add the butter 1
tbsp at a time while whisking with a whisk. Add
more butter immediately as the previous spoonful
is stirred in.

Visste du at...

Drikke til maten

Det hevdes at Sandefjordsmør har sin opprinnelse
fra Otto Fredrik Borchgrevink, hotelldirektør
for Park hotell i Sandefjord fra 1959. Han ble
inspirert under studietiden i Frankrike av de
kjente franske smørsausene. Han forenklet dem
ved å fjerne noen ingredienser og dermed
ble Sandefjordsmøret til.

Sommelieren Sara anbefaler

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

Denne ukens rett oser av friske smaker. En
lett rett som strutter sommerlig smak. En
hvitvinsdrue som vil klare å matche denne retten
er chardonnay. Den finnes i utallige varianter,
fra de lyse og lette til de smørgule og fete.
Du kan enten gå for en allround-chardonnay,
eller unne deg én spesifikk variant som er
skreddersydd til maten. Til denne retten vil en
klassisk Chablis smake nydelig!

Okse mørbrad fra Strøm-Larsen * Kokkelørens sortpeppersaus og bok choy
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, liten kjele,
stekepanne, stekespade og sil.

2 - Ha kjøttet i en sil slik at kjøttsaften renner av,

3 - Kutt rødløk i tynne båter og splitt bok choy i

5

6

ha det deretter over på kjøkkenpapir.

fire på langs. Finhakk chili.

Skyll risen godt og ha den i en kjele. Tilsett
dobbel mengde vann og en klype salt.
Kok opp på sterk varme uten lokk. Skru
ned varmen, sett på lokk og la småkoke i
ca. 20 minutter til vannet er absorbert.

4 - Varm en stekepanne til den er rykende varm.
Ha i 2 ss stekeolje. Brun kjøttet i ca. 1 minutt
på begge sider. Det skal bli gjennomstekt, men
fortsatt saftig. Ha kjøttet over på en tallerken.
Krydre med salt.

- Se tips og triks. Ha 2 ss stekeolje i
en varm stekepanne. (bruk gjerne den
samme som du stekte kjøttet i). Stek rødløk
under omrøring i 2 minutter. Ha i chili og
sortpeppersaus. La sausen koke under
omrøring til den har begynt å tykne, ca. 3 - 4
minutter på høy varme. Ha i bok choy og vend
dette godt inn.

7 - Til servering trenger du ris og oksekjøttwok.

8

- Ha i kjøttet. Pass på å få med alt av
kjøttkraft. Bland dette inn mens det koker på høy
varme i maks 1 minutt. Dette skal bare bli varmt.
Smak til med salt.

- Ha ris på tallerken, ha på oksekjøtt og
grønnsaker. Pass på å få med godt med saus.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Okse mørbrad fra Strøm-Larsen
Kokkelørens sortpeppersaus og bok choy

Tore: “En fyldig og krydret rett med opphav i det kinesiske kjøkken”

Ingredienser
Okse mørbrad
fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
sortpeppersaus

Tilberedningstid

Rødløk
Bok choy
Chili
Ris

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, hvete, sesamfrø, bløtdyr (østers) 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

- For en mer barnevennlig variant, ta av litt kjøtt
og grønnsaker til barna før du har på saus. Chili
kan også tilsettes til de som ønsker det når retten
er ferdig.

- Bok choy er en kålvekst som danner en bladrosett
av 8 - 10 grønne blader, med en lang hvit stilk og
hvite bladnerver. Den har flere navn, og kalles
også for Paksoi, Pak choy og Tai tsai. Choy og
tsai betyr ganske enkelt grønnsak på kinesisk.
Utseendet minner om kinakål og mangold, men
den er lengre og løsere enn kinakål, og skiller
seg fra mangold ved at bladene er helt jevne og
runde i ytterkant. Bok choy har en søt og mild
smak. Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- I denne retten får vi servert varme, krydrete
smaker fra chili og sortpepper, grønne innslag
fra Bok Choy og saftig oksekjøtt fra Strøm
Larsen. Hjemme hos oss så åker det frem en
rødvin av druen Schioppettino. Druen byr på
mange av de samme krydderne og aromaene
som vi allerede har på tallerkenen, noe som
vil forsterke inntrykket av alle de fantastiske
smakene.

Beef tenderloin from Strøm-Larsen * Kokkeløren’s black pepper sauce and bok choy
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

- Get: a cutting board, a knife, a small
saucepan, a frying pan, spatula and a strainer.

2 - Put the meat in a strainer so that the meat

3

5

6

juice drains off, then place it on kitchen paper.

- Cut red onion into thin boats and
split bok choy into four lengthwise. Finely
chop the chili.

Rinse the rice and add to a saucepan. Add
double the amount of water and a pinch of salt.
Bring to a boil over high heat without a lid. Turn
down the heat, put on the lid and simmer for
approx. 20 minutes until the water is absorbed.

4 - Heat a frying pan until it is piping hot. Add

2 tbsp frying oil. Brown the meat for approx. 1
minute on both sides. It should be overcooked,
but still juicy. Place the meat on a plate. Season
with salt.

- See tips and tricks. Put 2 tablespoons of
frying oil in a hot frying pan (Feel free to use
the same one in which you fried the meat). Fry
red onion while stirring for 2 minutes. Add chili
and black pepper sauce. Let the sauce cook
while stirring until it has started to thicken,
approx. 3 - 4 minutes on high heat. Put in bok
choy and turn this over.

7 - For serving you need rice and beef wok.

8

- Add the meat. Be sure to include all of
the fond. Stir while boiling on high heat for a
maximum of 1 minute. This is just going to get
hot. Season with salt.

- Put rice on the plate, put on beef
and vegetables. Be sure to include
plenty of sauce.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Beef tenderloin from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s black pepper sauce and bok choy

Tore: “A rich and spicy dish with origins in Chinese cuisine”

Ingredients
Beef tenderloin
from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
black pepper sauce
Rice

Time

Red onion
Bok choy
Chili

Difficulty

Contains: Soy, wheat, sesame seeds, molluscs (oysters) and sulfite.
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 variety, remove some
meat and vegetables for the kids before you add
the sauce. Chili can also be added to those who
want it after the dish is done.

- Bok choy er en kålvekst som danner en bladrosett
av 8 - 10 grønne blader, med en lang hvit stilk og
hvite bladnerver. Den har flere navn, og kalles
også for Paksoi, Pak choy og Tai tsai. Choy og
tsai betyr ganske enkelt grønnsak på kinesisk.
Utseendet minner om kinakål og mangold, men
den er lengre og løsere enn kinakål, og skiller
seg fra mangold ved at bladene er helt jevne og
runde i ytterkant. Bok choy har en søt og mild
smak. Det finnes flere varianter av asiatiske
kålvekster som likner på Bok choy.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Endelig er høsten her, eller som jeg ser det:
endelig er sesongen for høst-vinene her!
I denne retten får vi servert varme, krydrete
smaker fra chili og sortpepper, grønne innslag
fra Bok Choy og saftig oksekjøtt fra Strøm
Larsen. Hjemme hos oss så åker det frem en
rødvin av druen Schioppettino. Druen byr på
mange av de samme krydderne og aromaene
som vi allerede har på tallerkenen, noe som
vil forsterke inntrykket av alle de fantastiske
smakene.

BBQ-glasert pulled pork burger * med honey mustard mayo
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 plast til kjøttet, kniv, ildfastform,
stekepanne, stekespade, stekebrett.

2

- Ha søtpotet i en ildfast form, ha på salt,
pepper, olje, bak i ovnen i ca. 15 minutter.

3 - Ta kjøttet ut av pakken, fjern all stivnet kraft
fra kjøttet og ta vare på kraften. Kutt kjøtt i store
terninger.

Forvarm ovnen til 210oC varmluft
funksjon. Kutt søtpoteten i 2 på midten,
kutt hver av disse i 2 på midten. Kutt så
jevntykke skiver.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne. Stek

5

- Ha på kraften og kok dette helt bort på
høy varme, når all kraften er kokt bort ha på
bbqsausen og stek videre i ca. 1 minutt mens du
blander godt. Smak til med salt.

kjøttet på høy varme til det får skikkelig brun og
fin farge.

7

- Varm burgerbrødet i ovnen i ca. 1-2
minutter. Følg med de svir seg lett!

8

- Til servering trenger du kjøtt, burgerbrød,
salat, tomat, sylteagurk, honey mustard mayo
og søtpotet.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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6

- Kutt hjertesalat i tynne strimler, kutt
sylteagurk syltynt og tomat i tynne skiver.

9

- Legg tomatskiver nederst på brødet. Legg
agurkskiver oppå tomaten. Legg kjøttet oppå
og ha på litt honey mustard mayo. Ha på
salatstrimler på toppen. Server søtpotet på siden
sammen med resten av den strimlede salaten og
dressingen.

BBQ-glasert pulled pork burger
med honey mustard mayo

Tore: “God bless the American burger!”
Ingredienser
Bresert svin fra
Prima Jæren
Burgerbrød fra
Brødbakerne
Kokkelørens BBQ-saus

Tilberedningstid

Kokkelørens Honey
mustard mayo
Hjertesalat
Søtpotet
Sylteagurk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: hvete, melk, egg, soya, fisk, bygg, sulfitt, sesam, sennep
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 hottere variant, tilsett syltede
Jalapenos. Vi anbefaler Trappey`s hele syltede
jalapenos som du finner hos Meny. Kutt dem
tynt og ha på toppen av kjøttet.

- Brødbakerne ble etablert i juli 2007 i
produksjonslokaler på Jar i Bærum.
Grunnleggerne er Jean Louis Monteil, en
erfaren fransk bakermester som tidligere har
jobbet flere steder i Frankrike, samt French
Bakery og Åpent Bakeri, og Jesper Hyldegård
Pedersen, en erfaren dansk bakermester
som tidligere har jobbet blant annet i Åpent
Bakeri og Bakeriet i Lom. Sammen ønsket de å
forandre bakeribransjen.

- Druene til anbefalt vin vokser flere hundre
meter opp i fjellene. Faktisk er det i dette
landet vi finner de vinranker i verden som
vokser høyest over havet, nemlig Argentina.
Her stortrives druen Malbec, som opprinnelig
er fra Frankrike, men som i dag blir sett på
som Argentinas signaturdrue. Viner laget på
Malbec er rike, krydrete og byr på masse
saftige aromaer av røde og mørke bær;
perfekt til burger! For beste resultat, unngå
Riserva-vinene og se etter en vin med kortere
lagringstid.

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

BBQ-glazed pulled pork burger * with honey mustard mayo
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 cutting board, plastic cutting
board for the meat, knife, casserole dish,
frying pan, spatula, baking tray.

2

- Put the sweet potato in a fireproof form,
add salt, pepper, oil, in the back of the oven for
approx. 15 minutes.

3 - Take the meat out of the package, remove

all the hardened power from the meat and keep
the power. Cut meat into large cubes.

Preheat the oven to 210oC hot air
function. Cut the sweet potato in 2 in
the middle, cut each of these in 2 in the
middle. Then cut evenly sliced slices.

4

5

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Fry the meat on high heat until it
gets a real brown and nice color.

7

- Heat the burger bread in the oven for
approx. 1-2 minutes. Watch them burn easily!

- Put on the power and cook this completely
over high heat, when all the power is boiled
away put on the bbq sauce and cook for approx.
1 minute while mixing well. Season with salt.

8

- For serving, you need meat, burger bread,
salad, tomato, pickle, honey mustard mayo and
the sweet potato.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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6

- Cut coleslaw into thin strips, cut pickle jam
thinly and tomato into thin slices.

9

- Place tomato slices on the bottom of the
bread. Place cucumber slices on top of the
tomato. Put the meat on top and add a little
honey mustard mayo. Put shredded salad on
top. Serve the sweet potato on the side with the
rest of the shredded salad and dressing.

BBQ-glasert pulled pork burger
with honey mustard mayo

Tore: “God bless the American burger!”
Ingredienser
Braised pork from
Prima Jæren
Burger bread from
Brødbakerne
Kokkelørens BBQ-saus

Tilberedningstid

Kokkelørens Honey
mustard mayo
Coleslaw
Sweet potato
Pickles

Vanskelighetsgrad

Inneholder: hvete, melk, egg, soya, fisk, bygg, sulfitt, sesam, sennep
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 hottere variant, tilsett syltede
Jalapenos. Vi anbefaler Trappey`s hele syltede
jalapenos som du finner hos Meny. Kutt dem
tynt og ha på toppen av kjøttet.

- Brødbakerne ble etablert i juli 2007 i
produksjonslokaler på Jar i Bærum.
Grunnleggerne er Jean Louis Monteil, en
erfaren fransk bakermester som tidligere har
jobbet flere steder i Frankrike, samt French
Bakery og Åpent Bakeri, og Jesper Hyldegård
Pedersen, en erfaren dansk bakermester
som tidligere har jobbet blant annet i Åpent
Bakeri og Bakeriet i Lom. Sammen ønsket de å
forandre bakeribransjen.

- Druene til anbefalt vin vokser flere hundre
meter opp i fjellene. Faktisk er det i dette
landet vi finner de vinranker i verden som
vokser høyest over havet, nemlig Argentina.
Her stortrives druen Malbec, som opprinnelig
er fra Frankrike, men som i dag blir sett på
som Argentinas signaturdrue. Viner laget på
Malbec er rike, krydrete og byr på masse
saftige aromaer av røde og mørke bær;
perfekt til burger! For beste resultat, unngå
Riserva-vinene og se etter en vin med kortere
lagringstid.

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

