Vietnamesisk Pho-suppe * Langtidsbakt svin, nudler 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 av plast til svinekjøttet,
sil, kniv og to kjeler.

Sett på en kjele med vann til nudlene. Kutt gulrot, ingefær
og sjalottløk i skiver.

3

suppa trekker, kok nudlene

6

- Når nudlene er ferdigkokt, sil dem og ha

- Mens
i 6 minutter.

2

- Ha kyllingkraft, krydder, pho-saus og 6 dl vann (har
du liten familie-kasse tilsetter du totalt 8 dl vann, Stor
familiekasse tilsetter totalt 12 dl. vann) i kjelen. Tilsett skivet
gulrot, ingefær og løk i kjelen. Kok opp og la det trekke på
svak varme i 15 minutter.

4 - Mens nudlene koker, åpne opp pakken med
kjøtt, hell kraften fra pakken oppi suppen. Kutt
svinekjøttet og soppen i tynne skiver og finhakk
chili.

7

- Obs. se mengden koriander i

oppi suppen, sammen med sopp og kjøtt, gi det

ingredienslisten. Til servering trenger du

et oppkok og la trekke i et par minutter til kjøttet

suppe, hakket chili og koriander.

er gjennomvarmt.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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5 - Bruk en skje eller hulløse og ta ut kanelstang
og stjerneanis.

8

- Hell suppen i en dyp tallerken. Dander

gjerne slik at kjøtt og grønnsaker kommer øverst.
Dryss chili og koriander over.

Vietnamesisk Pho-suppe
Langtidsbakt svin, nudler og grønnsaker

Tore: “En smakfull og fyldig suppe med varmende krydderier.”
Ingredienser
Langtidsbakt svin
fra Prima Jæren
Risnudler
Kyllingkraft
fra Gårdsand
Rød chili
Ingefær
Sjampinjong
Tilberedningstid

Gulrot
Kokkelørens
Pho-krydder
Sjalottløk
Kokkelørens
pho-saus
Koriander Obs. det er koriander på to
retter bruk halvparten til hver rett.
Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, fisk og hvete.
Kan inneholde spor av melk, mandel, hasselnøtt og pistasjnøtt.
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 toppe
suppen med chili.

- Dette er en vietnamesisk hverdagssuppe. Her
er det i utgangspunktet ingen regler som må
følges til forskjell fra for eksempel en ramensuppe. Men det er ting som er mer eller mindre
typisk; den pleier å være basert på kylling- eller
grønnsakskraft. Men kjøtt, fisk og skalldyrskraft
brukes også. Suppen spises like gjerne til middag
som til frokost i Vietnam.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Vietnamesernes nasjonalrett er en liten
eksplosjon av smaker, der fylde og friskhet
dominerer. Suppen vil matche bra med et
leskende, lyst øl, og svinets søtlige smak vil trives
godt sammen med sødmen fra hvete. Vi snakker
selvsagt om hveteøl – en ølype mange ofte
glemmer, men som fungerer påfallende godt
sammen med lett spicy retter. Tyskland og Belgia
har lang tradisjon på å produsere hveteøl, men
Norge kommer mer og mer på banen. Hvorfor
ikke prøve et lokalt øl til denne eksotiske retten?

Vietnamese Pho Soup * Slow-cooked pork, noodles and vegetables
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 plastic cutting board for the
pork, a strainer, a knife and two saucepans.
Put on a pot of water for the noodles. Slice carrot, ginger
and shallots.

3

- While the soup is simmering, cook the
noodles for 6 minutes.

4

6

7

- When the noodles are done
strain them and add the soup
mushrooms and meat, bring to a
let it simmer for a few minutes until
is thoroughly heated.

cooking,
with the
boil and
the meat

2

- Have chicken stock, spices, pho sauce and 6 dl
water (if you have a small family box, add a total of 8 dl
water, Large family box add a total of 12 dl. Water) in the
saucepan. Add sliced carrot, ginger and onion to the pan.
Bring to a boil and let simmer on low heat for 15 minutes.

- While the noodles are cooking,
the package of meat, pour the stock
the package into the soup. Cut the
and mushrooms into thin slices and
chop the chili.

open
from
pork
finely

- Note. see the amount of coriander in the
ingredient list. For serving, you need soup,
chopped chili and cilantro.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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5

- Use a spoon or hole scoop and remove the
cinnamon stick and star anise.

8 - Pour the soup into a deep dish. Arrange so
that meat and vegetables are on top. Sprinkle
with chili and coriander.

Vietnamese Pho Soup

Slow-cooked pork, noodles and vegetables
Tore: “A tasty and full-bodied soup with warming spices”
Ingredients
Long-baked pork
from Prima Jæren
Rice noodles
Chicken power
from Gårdsand
Red chili
Ginger
Mushroom
Time

Carrot
Kokkelørens
Pho spices
Shallots
Kokkelørens
pho-sauce
Coriander Obs. it is coriander in two
dishes use half for each dish.
Difficulty

Contains: Soy, fish and wheat.
May contain traces of milk, almond, hazelnut and pistachio.
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, drop topping
the soup with chili.

- Dette er en vietnamesisk hverdagssuppe. Her
er det i utgangspunktet ingen regler som må
følges til forskjell fra for eksempel en ramensuppe. Men det er ting som er mer eller mindre
typisk; den pleier å være basert på kylling- eller
grønnsakskraft. Men kjøtt, fisk og skalldyrskraft
brukes også. Suppen spises like gjerne til middag
som til frokost i Vietnam.

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Vietnamesernes nasjonalrett er en liten
eksplosjon av smaker, der fylde og friskhet
dominerer. Suppen vil matche bra med et
leskende, lyst øl, og svinets søtlige smak vil trives
godt sammen med sødmen fra hvete. Vi snakker
selvsagt om hveteøl – en ølype mange ofte
glemmer, men som fungerer påfallende godt
sammen med lett spicy retter. Tyskland og Belgia
har lang tradisjon på å produsere hveteøl, men
Norge kommer mer og mer på banen. Hvorfor
ikke prøve et lokalt øl til denne eksotiske retten?

Pizza * Tronfjell spekeskinke, pesto og Rørosost
NB. Dersom du har stor familiekasse skal alle mengdene som er oppgitt i oppskriften alltid dobles.
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 - Finn frem stekebrett.
Forvarm ovnen til 250oC med varmluftsfunksjon.
Ha pizzabunnene på stekebrett med bakepapir.

2 - Fordel pizzasaus over bunnene.

3 - Fordel ost utover, ha på soltørket tomat.
Stek i ovnen i ca. 5 - 7 minutter.

4 - Når pizzaen er ferdig stekt, ha på spekeskinke og
pesto, og server.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pizza

Tronfjell spekeskinke, pesto og Rørosost
Tore: “Jeg er og blir en sann pizzaelsker!”
Ingredienser
Italiensk surdeigsbunn
Kokkelørens pizzasaus
Kokkelørens pesto med
Bufarost fra Valdresmeieriet

Tilberedningstid

Rørosost fra Galåvolden gård
Soltomat
Tronfjell spekeskinke

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, sulfitt og melk.
Kan inneholde spor av sesam, sennep, soya, 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

- Har du “pizza-stein” kan du bruke denne ved
steking av pizzaen.

- Tronfjell spekeskinke er inspirert av italiensk
spekemat-tradisjon, men produseres på Tynset i
Hedmark og er altså «erkenorsk». Med sitt tørre
innlandsklima og friske fjelluft har Tynset et ideelt
utgangspunkt for langtidsmodning av spekemat.
Spekeskinkene modnes i 24 måneder, noe som
gir en mør og fløyelsmyk skinke som smelter på
tungen

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe
med klassiske kombinasjoner – det er en
grunn til at de smaker like godt hver gang
og aldri går av moten. Pizza med syrlig
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller
mest etter nettopp dette: en ung, fersk
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger
ikke finne opp hjulet hver gang – denne
klassiske kombinasjonen leverer bestandig.

Pizza * Tronfjell bacon ham, pesto and Røros cheese
NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe.

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-2/

1 - You’ll need a baking tray.
Preheat the oven to 250C with the hot air function.
Put the pizza bases on a baking tray with baking paper.

2 - Spread the pizza sauce over the bases.

3 - Distribute cheese, add sun-dried tomato.
Bake in the oven for aprox. 5 - 7 minutes.

4 - When the pizza is baked, add bacon ham and
pesto, and serve.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pizza

Tronfjell bacon ham, pesto and Røros cheese
Tore: “I am a true pizza-lover!”
Ingredients
Italian sourdough base
Kokkeløren’s pizza sauce
Kokkeløren’s pesto with
Bufarost from Valdresmeieriet

Time

Røros cheese from Galåvolden farm
Sun-dried tomato
Tronfjell bacon ham

Difficulty

Contains: Wheat, sulfite and milk.
May contain traces of sesame, mustard, soy, 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 a “pizza stone” you can use this
when baking the pizza.

- Tronfjell spekeskinke er inspirert av italiensk
spekemat-tradisjon, men produseres på Tynset i
Hedmark og er altså «erkenorsk». Med sitt tørre
innlandsklima og friske fjelluft har Tynset et ideelt
utgangspunkt for langtidsmodning av spekemat.
Spekeskinkene modnes i 24 måneder, noe som
gir en mør og fløyelsmyk skinke som smelter på
tungen

Sommelieren Sara anbefaler

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

- Pizza + sangiovese = sant. Det er noe
med klassiske kombinasjoner – det er en
grunn til at de smaker like godt hver gang
og aldri går av moten. Pizza med syrlig
tomatsaus og fyldig ost lengter nok aller
mest etter nettopp dette: en ung, fersk
italiensk sangiovese-rødvin. Man trenger
ikke finne opp hjulet hver gang – denne
klassiske kombinasjonen leverer bestandig.

Quesadilla * Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Fanaost
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 et skjærebrett, en kniv, en
stekepanne, stekespade, to boller og sil.
Obs. se mengden koriander i ingredienslisten.
Del limen i to og kutt halvparten i båter.
Strimle vårløk, kutt tomatene i mindre biter,
hakk korinader og finhakk jalapenos.

4

- Tilsett silte bønner og resten
av vårløken og stek videre under
omrøring i 2 minutter. Ha på
tacopasten og rør godt sammen.

8

2

- Ha tomat, koriander, jalapenos og
halvparten av vårløken i en bolle. Klem
saften av en halv lime over og bland
dette godt sammen (stor familie skal
bruke en hel lime). Smak til med salt. Dette
kalles Pico de Gallo.

5

- Ha kjøttdeigen over i en skål.
Vask stekepannen.

- Se tips og triks. Snu quesadillaen og stek
videre i 2 - 3 minutter. Gjenta deretter steg
6 - 8 til alle quesadillane er stekt. Har du flere
stekepanner kan det være lurt og steke flere
av gangen.

3

- Ha 2 ss stekeolje i en varm
stekepanne. Ha i kjøttdeig og stek til den er
brunet og gjennomstekt.

6

- Ha 2 ss stekeolje i en
medium varm stekepanne. Legg
en lefse i pannen. Ha på et lag
med ost, deretter et lag med
kjøttdeig og avslutt med et nytt lag
med ost på toppen.

9

- Til servering trenger du quesadilla, Pico
de Gallo og limebåter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7

- Legg en lefse på toppen og stek
på medium pluss varme i ca. 2 - 3
minutter til den nederste lefsen har
fått en gyllen farge.

- Kutt quesadilla i stykker. Legg
Pico de Gallo i midten og legg en
limebåt på toppen.

Quesadilla

Kjøttdeig fra Strøm-Larsen, Pico de Gallo og Fanaost
Tore: “Fanaosten er utrolig smaksrik og perfekt å smelte i en quesadilla!”
Ingredienser
Kjøttdeig
fra Strøm-Larsen
Tortillalefser
fra Como Mexico
Fanaost fra Ostegården
Kokkelørens tacopaste
Syltede jalapenos

Tilberedningstid

Bønner
Vårløk
Tomat
Lime
Koriander Obs. det er koriander på to
retter bruk halvparten til hver rett.

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk og hvete.
Kan inneholde spor av hasselnøtt, mandel og pistasjnøtt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Det kan være litt vrient å snu quesadillaen. Et triks
er å legge en tallerken over, snu stekepannen
opp ned, og deretter skli quesadillaen som nå
ligger på tallerkenen tilbake i panna. Vær obs
så du ikke brenner deg på oljen.
Har du liten eller stor familiekasse kan de stekte
qusadillaene holdes varme i ovnen på 90
grader varmluftfunksjon.

Visste du at...

Drikke til maten

Tortillalefsene vi bruker er produsert i Norge.
Da grunnlegger av Como Mexico, Lety
Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde hun
med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

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

Et skikkelig comfy måltid som bør bli
akkompagnert av noe minst like comfy i
glasset!
Selv kommer jeg til å kjøpe en American Pale
Ale. Dette er en smaksrik ølstil med både litt
bitterhet og sødme, hvilket er fint til de spicy
og syrlige smakene fra quesadillaen. Ellers
er Amber Ale ofte et veldig friskt øl, noe som
bidrar til å rense og åpne opp ganen.
¡Salud!

Quesadilla * Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Fana cheese
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 cutting board, a knife, a frying pan,
spatula, two bowls and a strainer.

Note. see the amount of coriander in the
ingredient list. Divide the lime in half and cut
half in wedges. Shred spring onions, cut the
tomatoes into small pieces, chop the coriander
and finely chop the jalapenos. Strain the
beans.

4

- Add the pickled beans and the
rest of the spring onion and continue
to cook while stirring, for 2 minutes.
Add the taco paste and stir well.

2 - Put tomato, coriander, jalapenos and half
of the spring onion in a bowl. Squeeze half a
lime over and mix well (large family should
use a whole lime). Season with salt. This is
called Pico de Gallo.

5

- Transfer the minced meat to a
bowl. Wash the frying pan.

8 - See tips and tricks. Turn the quesadilla over

and cook for another 2 - 3 minutes. Repeat steps
6 - 8 until all the quesadillas are cooked. If you
have several frying pans, you may want to fry
several at a time.

3

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Add the minced meat and cook
until browned and cooked through.

6

- Put 2 tablespoons of frying oil
in a medium hot frying pan. Place a
tortilla in the pan. Put on a layer of
cheese, then a layer of minced meat
and finish with a new layer of cheese
on top.

9

- For serving you need quesadilla, Pico de
Gallo and limes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Place a tortilla on top and fry on

medium-plus heat for approx. 2 - 3
minutes until the lower tortilla has a
golden color.

- Cut the quesadilla into wedges. Place
Pico de Gallo in the middle and place a lime
boat on top.

Quesadilla

Minced meat from Strøm-Larsen, Pico de Gallo and Fana cheese
Tore: “The Fana cheese is incredibly tasty and perfect for melting in a quesadilla!”
Ingredients
Minced meat
from Strøm-Larsen
Tortillas
from Como Mexico
Fana cheese
from Ostgården
Kokkeløren’s taco paste
Pickled jalapenos

Time

Beans
Spring onions
Tomato
Lime
Coriander Obs. it is coriander in two
dishes use half for each dish.

Difficulty

Contains: Milk and wheat.
May contain traces of hazelnut, almond and pistachio.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips and tricks

It can be a little tricky to turn the quesadilla.
A trick is to place a plate over it, turn the
frying pan upside down, and then slide
the quesadilla that is now on the plate
back into the pan. Be careful not to burn
yourself on the oil.
If you have a small or large family box, the fried
quesadillas can be kept warm in the oven at 90
degrees hot air function.

Visste du at...

Drikke til maten

Tortillalefsene vi bruker er produsert i Norge.
Da grunnlegger av Como Mexico, Lety
Rodriguez, flyttet til Norge i 2012 hadde hun
med seg kjevle og bestemors tortillaoppskrift
i bagasjen. Hun startet raskt å lage sin egen
tortilla da det ikke var mulig å finne et ferskt
alternativ i Norge.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Vi elsker den ferske tortillaen fra Como Mexico!

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

Et skikkelig comfy måltid som bør bli
akkompagnert av noe minst like comfy i
glasset!
Selv kommer jeg til å kjøpe en American Pale
Ale. Dette er en smaksrik ølstil med både litt
bitterhet og sødme, hvilket er fint til de spicy
og syrlige smakene fra quesadillaen. Ellers
er Amber Ale ofte et veldig friskt øl, noe som
bidrar til å rense og åpne opp ganen.
¡Salud!

