
1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plast 
til fisken, kniv, stekepanne, stekespade og 
desilitermål.

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. 
Kutt løk i terninger.

2 - Varm en stor stekepanne til medium varme. 
Fres løk og ris  i 2 - 3 minutter under omrøring til 
løken blir blank.

3 - Ha på tomatsaus og kongekrabbekraft  og 
følgende mengde vann:

2 voksne: 3 dl vann.
Liten familiekasse: 6 dl vann.
Stor familiekasse: 6 dl vann. 

Se tips og triks. Gi dette et oppkok mens 
du rører rundt. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper og sett pannen  
i ovnen i 15 minutter.

6 - Til servering trenger du risotto. 7 - Sett risottoen på bordet og la folk  
forsyne seg selv. 

4 - Mens pannen er i ovnen, kutt torsk 
i litt store terninger og krydre med salt 
og nykvernet sort pepper. Kutt av og 
kast de nederste 2 cm av aspargesen.  
Kutt dem så i skiver.

5 - Når det har gått 15 minutter, ta pannen 
ut av ovnen, rør godt rundt. Fordel torsk 
utover, press de litt ned i risen. Dryss over 
aspargesbitene. Obs! Håndtaket er glovarmt, 
ha på et håndkle eller en gryteklut. Bak videre i  
ovnen i 4 - 5 minutter.

Risotto  *  Kongekrabbekraft fra MS Donna, torskefilet og asparges

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/



Risotto 
Kongekrabbekraft fra MS Donna, torskefilet og asparges

Tore: “Skalldyr + torsk = sant!”

Torskefilet
Risottoris
Kongekrabbekraft fra MS Donna
Løk
Kokkelørens tomatsaus
Asparges

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Hvis du ikke har en stekepanne som kan 
puttes i ovnen, har du risottoen over  
i en ildfast form.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Det er ikke tilfeldig at spanjolene gjerne nyter 
en avkjølt tørr sherry til sin skalldyrspaella. 
Smakene går hånd i hånd og Fino-sherryens 
karakteristiske smak og syrlighet er som en 
frisk prikk over i’en til denne intenst smaksrike  
paella-inspirerte gryten. 

Visste du at...
Kongekrabbe, også kjent under navnet 
kamtsjatkakrabbe og russerkrabbe, er en 
storvokst krabbeart som hører til gruppen 
med trollkreps, som har utviklet seg fra 
eremittkrepsene. I Norge ble arten først fanget 
i Varangerfjorden i januar 1977, cirka 150 
km fra stedet der den først ble introdusert av 
russerne. Siden har den kolonisert hele kysten av 
Finnmark, inkludert Porsangerfjorden. I 2016 
ble den registrert som etablert utenfor Tromsø,  
lenger sørvest enn noensinne.

Inneholder: Skalldyr, fisk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser

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



1 - Get: Cutting board, plastic cutting board for 
the fish, knife, frying pan, spatula and measuring 
cup.

Preheat the oven to 200C with hot air function. 
Dice onions.

2 - Heat a large frying pan over medium heat. 
Fry the onion and rice for 2 - 3 minutes while 
stirring until the onion is shiny.

3 - Add tomato sauce and king crab stock and 
the following amount of water:

2 adults: 3 dl water.
Small family box: 6 dl water.
Large family box: 6 dl water.

See tips and tricks. Bring to a boil while 
stirring. Season with salt and freshly 
ground black pepper and put the pan in  
the oven for 15 minutes.

6 - For serving you need risotto. 7 - Put the risotto on the table and let  
people help themselves.

4 - While the pan is in the oven, cut the cod into 
cubes and season with salt and freshly ground 
black pepper. Cut off and discard the bottom 2 
cm of the asparagus. Then cut them into slices.

5 - After15 minutes, take the pan out of the 
oven, and stir well. Spread the cod in the 
pan, press gently into the rice. Sprinkle over 
the asparagus pieces. Note! The handle is 
hot, use a towel or a tea towel. Bake in the  
oven for 4 - 5 minutes.

Risotto  *  King crab stock from MS Donna, cod fillet and asparagus

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/



Risotto 
King crab stock from MS Donna, cod fillet and asparagus

Tore: “Shellfish + cod = true!”

Cod fillet
Risotto rice
King crab stock from MS Donna
Onion
Kokkeløren’s tomato sauce
Asparagus

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you do not have a frying pan that can be put 
in the oven, use an ovenproof dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Det er ikke tilfeldig at spanjolene gjerne nyter 
en avkjølt tørr sherry til sin skalldyrspaella. 
Smakene går hånd i hånd og Fino-
sherryens karakteristiske smak og syrlighet 
er som en frisk prikk over i’en til denne  
intenst smaksrike paella-inspirerte gryten. 

Visste du at...
Kongekrabbe, også kjent under navnet 
kamtsjatkakrabbe og russerkrabbe, er en 
storvokst krabbeart som hører til gruppen 
med trollkreps, som har utviklet seg fra 
eremittkrepsene. I Norge ble arten først fanget 
i Varangerfjorden i januar 1977, cirka 150 
km fra stedet der den først ble introdusert av 
russerne. Siden har den kolonisert hele kysten av 
Finnmark, inkludert Porsangerfjorden. I 2016 
ble den registrert som etablert utenfor Tromsø,  
lenger sørvest enn noensinne.

Contains: Shellfish, fish.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients

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



1 -  Finn frem : skjærebrett, kniv, sil, kjele, stor 
stekepanne(r) stekespade, miksebolle og visp.

Sett på vann til koking av nudler. Kutt 
brokkolini og vårløk i ca 1 cm biter.   
Riv østersopp med fibrene i tynne strimler Kutt 
lime i båter. 

7-  Varm en stor stekepanne 
på medium pluss varme. (LF og 
SF varmer 2 stekepanner). Ha i 
6 ss stekeolje. Stek østerssopp i  
ca. 3 - 4 minutter til de er brunet.

6 -  Samle sammen følgende 
ingredienser foran deg: mee 
goreng saus, vårløk, brokkolini, 
eggstrimler, bønnespirer, nudler, og  
østerssopp.

5 -  Når omeletten er ferdig 
stivnet legg den på et steke 
brett. Rull den opp som en 
pannekake og kutt i strimler  
på ca. 1,5 cm tykkelse. 

4 -  Se tips og triks. Mens nudlene 
koker: varm en stor stekepanne med 
2 ss stekeolje  Ha i eggemassen 
og spre ut til en tynn omelett. Stek 
i ca. 4 minutter til all massen er 
stivnet, underveis i stekingen kan 
du løfte på kantene på omeletten 
og vri på pannen slik at eggemasse 
blir fordelt under og raskere stekt 
ferdig.

10 - Ha nudler i en dyp skål. Legg limebåt på 
siden. Klem over limesaft og kos deg!

2 - Obs. se antall egg i ingredienslisten. Ha 
egg i en miksebolle, ha i salt og nykvernet sort 
pepper. Rør sammen.

8 - Ha i vårløk og brokkolini og stek videre 
under omrøring i ca. 2 minutter. Ha så i nudler 
og mee goreng-saus. Stek videre mens du rører 
i ca. 1 minutt til alt er godt blandet sammen og 
nudlene er varme. Avslutt med å blande inn  
eggstrimler og bønnespirer.

3 - Kok nudler i 6 minutter. Sil og skyll med 
kaldt vann til de er avkjølt. Rør inn 1 ss stekeolje 
i nudlene til slutt.

9 - Til servering trenger du mee goreng-nudler 
og limebåter.

Mee goreng  *  Nudler, egg og brokkolini

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Mee goreng
Nudler, egg og brokkolini
Tore: “En fyldig og deilig nudel-rett fra Indonesia”

Nudler
Kokkelørens
   Mee goreng saus 
Brokkolini 
Vårløk
Bønnespirer 
Østerssopp

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Stor familiekasse bør bruke 2 stekepanner.

Hvis retten ikke er sterk nok og du ønsker litt 
ekstra styrke kan du hakke en rød chili og ha 
over på slutten.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Her trenger vi en kompanjong i glasset 
som klarer å plukke opp alle de forskjellige 
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig 
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også litt 
fart i form av frisk syre. Dette for å rense ganen, 
og kunne nyte hver munnfull enda litt mer. 
Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. være 
en Chardonnay fra Australia, eller en Sauvignon 
Blanc fra Chile. For den som vil feire litt ekstra så 
vil Champagne være et ypperlig valg til denne 
smaksrike retten. Urolig for at vinen skal bråke 
med eggene? Grunnet smaksbrygger i maten, 
f.eks. sopp, kan man unngå den metalliske smak 
som ellers kan oppstå mellom vin og egg.         

Visste du at...
Mee goreng (som betyr “stekte nudler”), 
er en indonesisk nudelrett som selges 
på gaten fra såkalte «street-hawkers»   
til eksklusive restauranter.

Allergener: hvete, soya, sulfitt, bløtdyr, egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Lime 
Egg fra Ek gård
   (Obs. det er egg på to retter,
   antall egg til denne retten:
   Str. 2 voksne  4 stk.
   Str. liten familiekasse 6 stk.
   Str. stor familiekasse 8 stk.)

Ingredienser

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



1 -  Get: cutting board, knife, strainer, saucepan, 
large frying pan(s), spatula, mixing bowl and 
whisk.

Set water to boil noodles. Cut broccoli and 
spring onion into about 1 cm pieces. Tear the 
oyster mushrooms along the fibers into thin 
strips. Cut lime into wedges.

7-  Heat a large frying pan 
on medium plus heat. (LF and 
SF heat 2 frying pans). Add 
6 tablespoons of frying oil.  
Fry oyster mushrooms for approx. 
3 - 4 minutes until browned.

6 -  Gather the following ingredients 
in front of you: mee goreng 
sauce, spring onion, broccoli, 
egg strips, bean sprouts, noodles,  
and oyster mushrooms.

5 -  When the omelette has 
hardened, place it on a baking tray. 
Roll it up like a pancake and cut into  
strips approx. 1.5 cm thick.

4 -  See tips and tricks. While the 
noodles are cooking: heat a large 
frying pan with 2 tablespoons of 
frying oil. Add the egg mass and 
spread into a thin omelette. Fry for 
approx. 4 minutes until all the mass 
has hardened, during the frying 
you can lift the edges of the omelette 
and turn the pan so that the egg 
mass is distributed underneath and  
finishes cooking faster.

10 - Put noodles in a deep bowl. Lay the lime 
wedges on the side. Squeeze over lime juice and 
enjoy!

2 - Note the number of eggs in the ingredient 
list. Put eggs in a mixing bowl, add salt and  
freshly ground black pepper and mix.

8 - Add spring onion and broccoli and 
continue to cook, stirring, for approx. 2 minutes. 
Then add in the noodles and mee goreng sauce. 
Continue to cook while stirring for approx. 1 
minute until everything is mixed well and the 
noodles are hot. Finish by mixing in egg strips 
and bean sprouts.

3 - Boil noodles for 6 minutes. Strain and 
rinse with cold water until cool. Finally, stir 1 
tablespoon of frying oil into the noodles.

9 - For serving you need mee goreng-noodles 
and limes.

Mee goreng  *  Noodles, eggs and broccoli

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Mee goreng
Noodles, eggs and broccoli
Tore: “A rich and delicious noodle dish from Indonesia”

Noodles
Kokelørens
    Mee goreng sauce
Broccoli
Spring onions
Bean sprouts
Oyster mushrooms

Time Difficulty

Tips and tricks 
Large family box should use 2 frying pans.

If the dish is not strong enough and you want a 
little extra strength, you can chop a red chili and 
have over at the end.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

Her trenger vi en kompanjong i glasset 
som klarer å plukke opp alle de forskjellige 
smakselementene. Siden dette er en litt fyldig 
rett ønsker vi, utover litt fylde i vinen, også litt 
fart i form av frisk syre. Dette for å rense ganen, 
og kunne nyte hver munnfull enda litt mer. 
Syrerike og midt i blinken viner vil f.eks. være 
en Chardonnay fra Australia, eller en Sauvignon 
Blanc fra Chile. For den som vil feire litt ekstra så 
vil Champagne være et ypperlig valg til denne 
smaksrike retten. Urolig for at vinen skal bråke 
med eggene? Grunnet smaksbrygger i maten, 
f.eks. sopp, kan man unngå den metalliske smak 
som ellers kan oppstå mellom vin og egg.         

Visste du at...
Mee goreng (som betyr “stekte nudler”), 
er en indonesisk nudelrett som selges 
på gaten fra såkalte «street-hawkers»   
til eksklusive restauranter.

Allergens: wheat, soy, sulfite, mollusks, eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Lime
Eggs from Ek farm
   (Obs. there are eggs on two dishes,
   number of eggs for this dish:
   Str. 2 adults 4 pcs.
   Str. small family box 6 pcs.
   Str. large family box 8 pcs.)

Ingredients

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



3 - Fjern den hvite senen på 
 indrefileten med en skarp kniv. Ha 
1 ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Brun svinefilet kjapt på alle sider, 
dette bør ikke ta mer enn ett minutt 
totalt. Krydre med salt og nykver-
net sort pepper. Bak i ovnen sam-
men med grønnsakene i 12 – 15 
 minutter, til kjernetemperaturen er 
60oC.

4 - Se tips og triks. Mens kjøttet 
er i ovnen, ha fløte i en liten kjele 
og la det fosskoke i 60 sekunder på 
høy varme mens du visper kontinu-
erlig. Ta deretter kjelen av varmen.

6 - Når alt smøret er vispet inn, 
sett kjelen på platen igjen og varm 
opp under omrøring til rett under 
kokepunktet. Ta av varmen og pisk 
inn eggeplomme under kraftig om-
røring i ca. 30 sekunder til sausen 
tykner. Tilsett choron-basen og visp 
godt inn. Smak til med salt. Sett 
sausen til side med lokk.

1 - Finn frem kniv, skjærebrett, sil, 
 ildfastform, stekebrett, aluminiums-
folie, stekepanne, liten kjele, skjære-
brett av plast til kjøttet, liten skål og 
visp. 

Forvarm ovnen til 180oC med varm-
luftfunksjon. Del gulrot og pastinakk i 
to på langs og deretter i halvmåner. 
Vend inn med 2 ss stekeolje, krydre 
med salt og pepper og bak i ovnen i 
15 minutter til de er møre.

5 - Pisk inn smøret i den varme 
fløten, ca. 1 ss terninger av  gangen, 
til alt smøret er blandet inn fløten.

10 - Kutt svinefileten i skiver.

2 - Mens grønnsakene er i 
ovnen, kutt smør i terninger og 
la stå ute til temperering. Obs. se 
antall egg i ingredienslisten. Skill 
eggeplomme fra hviten, og ha 
eggplomme i en liten skål (stor 
familiekasse skiller to egg). Bruk 
evt. eggehviten til noe  annet, 
f.eks marengs.

9 - Ha 2 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek linser og rot-
grønnsaker i 1 minutt, smak til med 
salt og dryss ruccola på toppen.

11 - Til servering trenger du lun 
linse- og rotfruktsalat,  svinefilet og 
choronsaus.

12 - Legg salat på ene siden av 
tallerken. Legg skiver av svinefilet 
på andre siden. Ha godt med saus 
over svinet.

8 - Grovhakk ruccola og  sil 
linser.

7 - Når svinet er ferdig bakt, 
ta det ut av ovnen og dekk med 
aluminiums folie. La det stå og hvile 
mens du fortsetter  på neste steg.

Svin indrefilet  *  Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Svin indrefilet 
Linse- og rotfruktsalat og choronsaus med Midsummer hotsauce
Tore: “Choronsaus er en av mine personlige favorittsauser”

Svin indrefilet fra 
   Prima Jæren
Gulrot
Pastinakk
Linser
Rørossmør
Rørosfløte
Ruccola

Egg fra Ek gård
   (Obs. det er egg på to retter,
   antall egg til denne retten:
   Str. 2 voksne  1 stk.
   Str. liten familiekasse 1 stk.
   Str. stor familiekasse 2 stk.)
Kokkelørens 
   choronbase

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Bruk stoppeklokken på mobilen når du koker inn 
fløte for at det skal bli riktig.

Visste du at...
- Midsummer Hot Sauce er Norges første, og 
en av verdens beste fermenterte hot-sauces. Vi 
bruker den i choronesausen. Sausen produseres 
på Den lille sausefabrikken ved Badedammen i 
Stavanger. Gode råvarer, balanse, kompleksitet 
og lagring på tretønner er noe av det som 
kjennetegner  Midsummer Hot Sauce.

Inneholder: Egg, melk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Til denne retten trenger vi dels litt syre i 
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete 
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med 
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og 
jordlig preg som plukker opp den fantastiske 
smaken av rotgrønnsakene. 

Sangiovese-druen er en mester på å snakke med 
tomat og urter, i tillegg er den en saftig og fruktig 
drue som ikke blir altfor tung til indrefileten. Se 
gjerne etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem 
i Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Ingredienser

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



3 - Remove the white tendon on 
the tenderloin with a sharp knife. 
Put 1 tablespoon of frying oil in a 
hot frying pan. Sear the tenderloin 
quickly on all sides, this should 
not take more than one minute in 
total. Season with salt and freshly 
ground black pepper. Bake in the 
oven together with the vegeta-
bles for 12 - 15 minutes, until the  
core temperature is 60C.

4 - See tips and tricks. While 
the meat is in the oven, have the 
cream in a small saucepan and let 
it simmer for 60 seconds on high 
heat while whisking continuously.  
Then remove from heat.

6 - When all the butter has been 
whipped in, put the pan back on 
the plate and heat while stirring 
until just below the boiling point. 
Remove from heat and whisk in 
the egg yolk while stirring vigor-
ously for approx. 30 seconds until 
the sauce thickens. Add the choron 
base and whisk well. Season with 
salt. Set the sauce aside under lid.

1 - Get: a knife, cutting board, 
strainer, ovenproof dish, baking 
tray, aluminum foil, frying pan, 
small saucepan, plastic cutting 
board for the meat, small bowl and 
whisk.

Preheat the oven to 180C with hot 
air function. Divide carrot and pars-
nip in half lengthwise and then into 
crescents. Turn in with 2 tablespoons 
of frying oil, season with salt and 
pepper and bake in the oven for  
15 minutes until tender.

5 - Whisk the butter into the hot 
cream, approx. 1 tablespoon of 
cubes at a time, until all the butter 
is mixed into the cream.

10 - Cut the pork fillet  
into slices.

2 - While the vegetables are in the 
oven, cut the butter into cubes and 
leave outside to temper. Note the 
number of eggs in the ingredient 
list. Separate the egg yolk from the 
white, and keep the yolk in a small 
bowl (large family box separates 
two eggs). If possible, use the egg 
white for something else, maybe 
meringue?

9 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a hot frying pan. Fry lentils and 
root vegetables for 1 minute, sea-
son with salt and sprinkle arugula 
on top.

11 - For serving, you need warm 
lentil and root vegetable salad, 
pork fillet and choron sauce.

12 - Place salad on one side of 
the plate. Place slices of pork fillet 
on the other side. Have plenty of 
sauce over the pork.

8 - Roughly chop arugula and 
strain the lentils.

7 - When the pork is done 
baking, remove from the oven 
and cover with aluminum foil. 
Let it rest while continuing on  
to the next step.

Pork tenderloin  *  Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with Midsummer hot sauce

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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Pork tenderloin
Lentil and root vegetable salad, and choron sauce with Midsummer hot sauce
Tore: “Choron sauce is one of my personal favorite sauces”

Pork tenderloin from
   Prima Jæren
Carrot
Parsnips
Lentils
Røros butter
Rørosfløte (Whipped 
cream)
Ruccola

Eggs from Ek farm
   (Note. there are eggs on two dishes,
   number of eggs for this dish:
   Sz. 2 adults 1 pc.
   Sz. small family box 1 pc.
   Sz. large family box 2 pcs.)
Kokkeløren’s
   Choron base

Time Difficulty

Tips and tricks 
Use the stopwatch on your phone when cooking 
cream to get it right.

Visste du at...
Midsummer Hot Sauce er Norges første, og en av 
verdens beste fermenterte hot-sauces. Vi bruker 
den i choronesausen. Sausen produseres på Den 
lille sausefabrikken ved Badedammen i Stavanger. 
Gode råvarer, balanse, kompleksitet og lagring 
på tretønner er noe av det som kjennetegner  
Midsummer Hot Sauce.

Contains: Eggs, milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
Til denne retten trenger vi dels litt syre i 
vinen for å håndtere den noe syrlige og fete 
Choronsausen, som i tillegg er smaksatt med 
tomat. Vi ønsker også å ha et noe urtete og 
jordlig preg som plukker opp den fantastiske 
smaken av rotgrønnsakene. 

Sangiovese-druen er en mester på å snakke med 
tomat og urter, i tillegg er den en saftig og fruktig 
drue som ikke blir altfor tung til indrefileten. Se 
gjerne etter en vin fra Sangiovesedruen sitt hjem 
i Italia – den historiske vinregionen Toscana!

Ingredients

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


	N Risotto torsk
	E Risotto torsk
	N Mee Goreng veggie nudler
	E Mee Goreng veggie nudler
	N Svinefilet
	E Svinefilet


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20220812101510
      

        
     0
            
       D:20220810112011
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1284
     344
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20220812101529
      

        
     0
            
       D:20220810112011
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1284
     344
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20220812101443
      

        
     0
            
       D:20220810112011
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1284
     344
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



