
1 - Finn frem skjærebrett, kniv, sil, to medium 
kjeler, stekebrett, stekespade og en stekepanne. 

Forvarm ovnen til 180 grader varmluftfunksjon.

Kutt potet i skiver på ca 1 cm.

5 - Når potetene er møre, sil av vannet. Ha 
potet i kjelen med fennikel og løk og la det stå 
og kjøle seg ned mens du fortsetter på stegene. 

2 - Kok potet i ca. 12 minutter til de er møre. 3 - Kutt fennikel og løk i terninger

6 - Sett laks på et stekebrett, krydre med salt 
og nykvernet sort pepper  og bak i ovnen i ca 8 
minutter.

4 - Ha 3 ss. stekeolje i en varm kjele. Stek 
fennikel under omrøring i ca. 2 minutter. Ha i 
sjalottløk og stek videre i ca. 1 minutt. Smak 
til med salt og nykvernet sort pepper. Sett til 
side. 

7 - Legg kapersen på tørkepapir og klem ut 
all overflødig væske.

Ha 4 ss. stekeolje i en varm stekepanne. Stek 
kapers i ca. 4 – 5 minutter til de har blitt 
sprø. Rør med jevne mellom rom. Ha over på 
tørkepapir når de er ferdig stekt

8 - Kutt eple i biter. Ha eplebitene og ranch-
dressingen i kjelen med potet og fennikel. 
Bland dette godt sammen. Smak til med salt 
og nykvernet sort pepper.

Til servering trenger du laks, potetsalat og 
fritert kapers.

9 - Legg først på potetsalaten og legg laksen 
over. Strø kapers rundt.

Ovnsbakt laks  *  kremet potetsalat med ranchdressing og fritert kapers

Husk å sjekke Kokkelørens smarte tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO
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Ovnsbakt laks
Kremet potetsalat med ranchdressing og fritert kapers
Tore: “Smakskombinasjonen eple, fennikel og kapers sitter som et skudd!”

Ingredienser

Laks
Poteter
Fennikel
Sjalottløk

Kapers
Kokkelørens Ranchdressing
Eple

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Blir det rester til overs? Avkjøl og bland 
 sammen så har du laksesalat til lunsj.

Visste du at...
- Fennikel er en flerårig urt som blir cirka 1,5 me-
ter høy. De tørkede frøene, blader og stilk brukes 
til matlaging.  Det hevdes at urten kan bekjempe 
overvekt, da oljen har en beroligende effekt på 
fordøyelsessystemet.

Bladene er svært tynne (dillignende) og dufter 
aromatisk. Hele urten inneholder eteriske oljer. I 
blomstringstiden utvikles ganske bleke stilker. Fen-
nikel kommer opprinnelig fra sør-Europa, først 
og fremst middelhavsområdet, samt fra sydvestre 
Asia.

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

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Nordiske smaker som laks, potet og eple harmo-
nerer godt med mye. Både tørt hvitt, rosé, øl og sider 
passer bra her. Jeg vil gjerne slå et slag for rosévinen. 
Har du prøvd de rosa vinene fra Østerrike? Masse 
smak og flott friskhet i hver slurk. Ypperlig match til 
dette!

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



1 - Find a cutting board, knife, strainer, two me-
dium pots, a baking tray, spatula and a frying pan.

Preheat the oven to 180 degrees hot air function.

Cut potato into slices of about 1 cm.

5 - When the potatoes are tender, strain the wa-
ter. Put the potato in the pan with the fennel and 
onion and let it cool down while you continue on 
the steps.

2 - Boil potatoes for approx. 12 minutes until 
tender.

3 - Cut fennel and onion into cubes.

6 - Put salmon on a baking tray, season with salt 
and freshly ground black pepper and bake in the 
oven for about 8 minutes.

4 - Ha 3 ss. frying oil in a hot saucepan. 
Fry fennel while stirring for approx. 2 minutes. 
Add the shallots and continue to cook for ap-
prox. 1 minute. Season with salt and freshly 
ground black pepper. Set aside.

7 - Place the capers on paper towels and 
squeeze out any excess liquid.

Ha 4 ss. frying oil in a hot frying pan. Fry 
capers for approx. 4 - 5 minutes until they 
have become crispy. Stir regularly between 
rooms. Transfer to paper towels when they 
are done baking.

8 - Cut apple into pieces. Put the apple 
pieces and the ranch dressing in the pan with 
the potato and fennel. Mix this well together. 
Season with salt and freshly ground black 
pepper.

For serving, you need salmon, potato salad 
and fried capers.

9 - First add the potato salad and add the 
salmon above. Sprinkle capers around.

Oven-baked salmon * creamy potato salad with ranch dressing and fried capers

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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO
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Ovenbaked salmon
Creamy potato salad with ranch dressing and fried capers
Tore: “The flavor combination apple, fennel and capers sits like a shot!!”

Ingredients

Salmon
Potatoes
Fennel
Shallots

Capers
Kokkelørens Ranch dressing
Apple

Time Difficulty

Tips og triks 
- Will there be leftovers? Cool and mix togeth-
er and you have salmon salad for lunch.

Visste du at...
- Fennikel er en flerårig urt som blir cirka 1,5 me-
ter høy. De tørkede frøene, blader og stilk brukes 
til matlaging.  Det hevdes at urten kan bekjempe 
overvekt, da oljen har en beroligende effekt på 
fordøyelsessystemet.

Bladene er svært tynne (dillignende) og dufter 
aromatisk. Hele urten inneholder eteriske oljer. I 
blomstringstiden utvikles ganske bleke stilker. Fen-
nikel kommer opprinnelig fra sør-Europa, først 
og fremst middelhavsområdet, samt fra sydvestre 
Asia.

Contains: Eggs, sulphite, milk, mustard and fish. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Nordiske smaker som laks, potet og eple harmo-
nerer godt med mye. Både tørt hvitt, rosé, øl og sider 
passer bra her. Jeg vil gjerne slå et slag for rosévinen. 
Har du prøvd de rosa vinene fra Østerrike? Masse 
smak og flott friskhet i hver slurk. Ypperlig match til 
dette!

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



3 - Hell chili- og honningsausen i en kjele. Ha i 
smøret. Visp dette sammen mens du varmer det 
forsiktig opp uten at det koker. Sett kjelen til side 
når smøret er rørt inn. 

7 - Til servering trenger du kyllingklubbene, 
søtpotet, agurk, stangselleri og blåostdressing.

6 - Ha kyllingklubbene i en dyp skål. Pass på 
å få med alt av kraft og saus som er på steke-
brettet. Tilsett resten av chili- og honningsausen 
og vend dette godt sammen.

2 - Legg kyllingklubbene på et stekebrett. Ha 
på litt stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. 
Vend dette godt sammen. Fordel klubbene på 
brettet med skinnsiden opp. Sett i ovnen, de skal 
stekes i ca. 20 minutter samtidig med søtpoteten.

8 - Denne retten er best servert som en delerett 
hvor alt blir satt på bordet i skåler – fingermat 
på sitt beste. Agurk og stangselleri skal dyppes i 
blåostdressingen. Søtpoteten skal dyppes i kraf-
ten fra kyllingklubbene.

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, visp, 
liten kjele og blandebolle. 

Forvarm ovnen til 220oC på varmufts-funksjon. 
Kutt søtpotet i to på midten. Del den så i tynne 
båter. Vend båtene i stekeolje og krydre med 
salt og nykvernet sort pepper. Bak i ovnen på 
nedeste rille i 20 - 25 minutter til de er møre.

4 - Del agurk og stangselleri i staver. 5 - Ta ut kyllingklubbene av ovnen etter ca. 
30 minutter, smør dem inn med ca. halv-
parten av chili- og honningsausen (se tips 
og triks).Sett dem tilbake i ovnen på øverste 
rille i ytterligere 5 minutter.

Buffalo-style kyllingklubber  *  Hot chilisaus, bakt søtpotet og blåskimmeldressing

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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Buffalo-style kyllingklubber
Hot chilisaus, bakt søtpotet og blåskimmeldressing
Tore: “Vår versjon av den klassiske amerikanske retten, laget 
med fantastiske norske råvarer!”

Kyllingklubber 
   fra Hovelsrud
Kokkelørens 
   chili- og honningsaus 
Søtpotet

Agurk
Selleristang
Rørossmør
Kokkelørens blåskimmeldressing 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Comfort food fortjener comfort wine. Velg deg 
en rik og raus rødvin med smak av sødmefulle 
bjørnebær, vanilje og pepper. Gode valg er 
chilensk Merlot, australsk Shiraz, italiensk 
Primitivo eller amerikansk Zinfandel. 

Tips og triks 
- Marinaden er hot, så til barn kan du la en del 
av klubbene være uten marinade.

- De bakte søtpotetene kan kuttes i biter og 
blandes inn med de bakte kyllingklubbene, 
da trekker de til seg mye av smaken.

Visste du at...
-  Selbu Blå® er en norsk blåmuggost i 
verdensklasse, og er originalen i Selbu Blå®-
serien. Den ble hedret med sølvmedalje under 
oste-VM i Bergamo i oktober 2019!

Selbu er kjent for den idylliske Selbusjøen, 
Norges fineste ullvotter og siden 2005 den helt 
spesielle smaken av Selbu Blå.

Ingredienser

Inneholder: Soya, melk og selleri.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

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



3 - Pour the chili and honey sauce into a pot. 
Add the butter. Whisk this together while gently 
heating it without bringing it to a boil. Set the 
pot aside when the butter is stirred in.

7 - For serving you’ll need the chicken 
drumsticks, sweet potato, cucumber, celery sticks 
and blue cheese dressing.

6 - Place the chicken drumsticks in a deep bowl.
Make sure to transfer all the grease and sauce
from the baking tray to the bowl. Add the rest 
of the chili and the honey sauce and mix well.

2 - Place the chicken drumsticks on a baking 
tray. Add a little frying oil, salt and freshly 
ground black pepper. Turn this around well. 
Spread the drumsticks on the tray with the skin 
side facing up. Put in the oven, bake them for 
approx. 20 minutes at the same time as the 
sweet potatoes.

8 - This dish is best served as a shared 
dish where everthing is placed on the 
table in bowls - finger food at its best.  
Cucumber and celery sticks should be dipped in 
the blue cheese dressing. The sweet potato should 
be dipped in the power of the chicken drumsticks.

1 - Find a cutting board, knife, baking tray, 
whisk, a small pot and a mixing bowl.

Preheat the oven to 220C on hot air function. 
Cut the sweet potato in half lengthwise. Then 
divide it into thin boats. Turn the boats in frying 
oil and season with salt and freshly ground 
black pepper. Bake in the oven on the bottom 
rack for 20 - 25 minutes until tender.

4 - Cut cucumber and celery into sticks. 5 - Remove the chicken drumsticks from the 
oven after aprox. 30 minutes, cover them with 
approx. half of the chili and honey sauce (see 
tips and tricks). Put them back in the top part of 
the oven for another 5 minutes.

Buffalo chicken drumsticks *  Hot chili sauce, baked sweet potato and bluecheese dressing

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Buffalo chicken drumsticks  
Hot chili sauce, baked sweet potato and bluecheese dressing
Tore: “Our version of the classic American dish, made with 
fantastic Norwegian ingredients!”

Chicken drumsticks
   from Hovelsrud
Kokkelørens
   chili and honey sauce
Sweet potato

Cucumber
Celery stick
Røross butter
The chef’s blue cheese dressing

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Comfort food fortjener comfort wine. 
Velg deg en rik og raus rødvin med smak 
av sødmefulle bjørnebær, vanilje og pepper. 
Gode valg er chilensk Merlot, australsk Shiraz, 
italiensk Primitivo eller amerikansk Zinfandel. 

Tips and tricks  
- The marinade is hot, so for children you can leave
part of the drumsticks be without marinade.

- The baked sweet potatoes can be cut into pieces 
and mixed in with the baked chicken drumsticks,
then they attract much of the flavor.

Visste du at...
- Selbu Blå® er en norsk blåmuggost i 
verdensklasse, og er originalen i Selbu Blå®-
serien. Den ble hedret med sølvmedalje under 
oste-VM i Bergamo i oktober 2019!

Selbu er kjent for den idylliske Selbusjøen, 
Norges fineste ullvotter og siden 2005 den helt 
spesielle smaken av Selbu Blå.

Ingredients 

Contains: Soy, milk and celery.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Time Difficulty

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne, stekespade og sil. 

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, rør godt rundt i gryta og sett på lokk. 
La risen småkoke i 20 - 25 minutter til vannet 
er absorbert.

4 - Når kjøttdeig og mais har 
fått farge tilsetter du løk og avsilte 
bønner. Stek videre i et par minutter til  
løken har blitt blank. 

6 - La kjøttsausen koke på svak varme til 
risen er ferdig, ca. 10 - 15 min. Rør med jevne 
mellomrom. Smak til med salt. 

7 - Til servering trenger du kjøttsaus, 
koriander, resten av chilien, Røros- 
rømme og ris.

2 - Grovhakk løk og koriander, kutt chili i 
tynne skiver. Sil bønner og mais.

8 - Fordel risen utover tallerkenen. Ha 
kjøttsausen i midten. Strø over koriander 
og eventuelt chili. Server rømmen  
ved siden av.

3 - Stek kjøttdeig og mais i en varm 
stekepanne med litt stekeolje.

5 - Ha i chili con carne-saus, 1 dl vann (Stor 
familiekasse tilsetter 2 dl. vann), halvparten 
av chilien og  bland godt. Ønsker du en mer 
barnevennlig variant serverer du heller chilien 
ved siden av.

Kokkelørens Chili con Carne  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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Kokkelørens Chili con Carne  
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme
Tore: “En deilig og krydret gryte”

Kjøttdeig
   fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
   chili con carne-saus
Rørosrømme 
Løk

Koriander
Brun ris
Mais
Sorte bønner
Rød chili
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Synes man det blir litt sterkt er rømme det 
beste til å «avkjøle» tungen! Det er godt å 
servere tortilla chips til denne retten :)

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Inneholder: Melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredienser

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



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

Rinse the rice and put in a saucepan. Add 
double the amount of water and a pinch of 
salt. Bring to a boil over high heat without lid. 
Turn down the heat, stir the pan and put on the 
lid. Let the rice simmer for 20 - 25 minutes until 
the water is absorbed.

4 - When the minced meat and corn are 
browned, add the onions and pickled beans. 
Cook for a few minutes until the onion is shiny.

6 - Let the stew cook on low heat until the rice 
is done, approx. 10 - 15 min. Stir periodically. 
Season with salt.

7 - For serving, you need the stew, coriander, 
the rest of the chili, Røros sour cream and rice.

2 - Roughly chop onions and coriander, cut 
chili into thin slices. Strain beans and corn.

8 - Spread the rice over the plate. Have the 
stew in the middle. Sprinkle with coriander 
and optionally chili. Serve the sour cream on 
the side.

3 - Fry the minced meat and corn in a hot 
frying pan with a little frying oil.

5 - Add chili con carne sauce, 1 dl water 
(Large family box adds 2 dl. Water), half of 
the chili and mix well. If you want a more 
child-friendly variant, serve the chili on the 
side.

Kokkeløren’s Chili con Carne  *  Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Kokkeløren’s Chili con Carne  
Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 
Tore: “A delicious and spicy casserole”

Minced meat
   from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
   chili con carne sauce
Sour cream from Røros
Onion

Coriander
Brown rice
Corn
Black beans
Red chili

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you think its a little too spicy, sour cream is 
the best way to “cool” your tongue! It is good 
to serve tortilla chips for this dish :)

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Contains: Milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredients

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