
1 - Finn frem: Skjærebrett, kniv, kjele til ris , 2 
stekepanner , stekespade

Ha risen i kjele, skyll godt, ha i dobbel mengde 
vann og en klype salt. Kok opp på høy varme 
under omrøring. Reduser til lav varme og kok 
under lokk i 20 minutter.

7 - Ha spinatbladene i pannen og 
vend dem inn til de faller sammen. 

3 - Når det er 10 minutter igjen til risen 
er ferdigkokt: Ha 3 ss stekeolje i en varm 
stekepanne. Stek og hakk opp kjøttdeigen til 
den blir brunet.

2 - Se: tips og triks. Vask og tørk spinat, kutt 
aspargesbønner i ca 1cm biter. Hvis du vil ha 
ekstra spicy: finsnitt thai chili og ha den i prik 
nam plao sausen. 

5 - Når kjøttdeigen er brunet, ha 
i aspargesbønner og stek videre 
under omrøring i 2 minutter. 

8 - Til servering trenger du : kjøttdeigen, egg, 
ris og prik nam plao- saus.

9 - Legg ris på ene siden av en dyp tallerken. 
Ha kjøttdeigen ved siden av risen. Legg egg 
oppå kjøttet. Avslutt med prik nam plao- saus 
på toppen av egget. 

4 - Mens kjøttdeig steker. Varm opp 
den andre stekepannen. Ha i 4 ss 
stekeolje, stek eggene på høy varme 
i ca 4-5 minutter til de blir crispy og 
gylne i kantene, eggeplommen skal 
fortsatt være bløt (Stor familiekasse 
steker 4 egg). Legg dem på en 
tallerken når de er ferdig.

6 - Tilsett i stekepannen: pad gra 
prow- saus og thai basil- paste. Rør 
dette godt inn mens du steker videre 
i 1 minutt. 

Pad Gra Prow  *  Thailandsk oksekjøttrett, sweet basil, ris og fritert egg thai-style

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

Pad Gra Prow 
Thailandsk oksekjøttrett, sweet basil, ris og fritert egg thai-style
Tore: “For meg en av de nydeligste streetfood- rettene fra Thailand ”

Okse kjøttdeig
    fra Strøm Larsen
Kokkelørens
    Pad Gra Prow- saus 
Kokkelørens
    sweet basil- paste
Thai chili 

Aspargesbønner 
Egg fra Ek gård
Kokkelørens
    Prik Nam Plao- saus 
Spinat 
Jasmin ris 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Retten kan justeres i styrke ved hvordan du 
bruker chilien som følger med. For en mildere 
variant dropp chilien. Hvis du bruker hele chilien 
med frø blir det kjempespicy, hel chili uten frø blir 
litt mindre spicy, halv chili uten frø enda litt mindre 
spicy.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler 
- Da var det på tide for favorittdruen min 
å entre scenen enda en gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også husk 
at den bør være lav på alkoholen siden retten 
er litt spicy. Tore sier han skal drikke et velkjent 
øl fra Thailand, slett ikke feil det heller! Det er 
bare å glede seg!

Visste du at...
- Sweet basil eller thaibailikum  er en 
krydderplante mye brukt i Thailand. Den ligner 
på vanlig basilikum, men har spissere blader. 
Bladene er mørkegrønne, ofte med sorte 
markeringer. Smaken er søt, med en anis og 
mynteaktig lukt.

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

Ingredienser

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



1 - Gett: Cutting board, knife, pot for rice, 2 
frying pans, frying pan

Put the rice in a saucepan, rinse well, add 
double the amount of water and a pinch of 
salt. Bring to a boil over high heat, stirring. 
Reduce to low heat and cook under a lid for 
20 minutes.

7 - Put the spinach leaves in the 
pan and turn them over until they 
collapse. 

3 - When there are 10 minutes left until the 
rice is cooked: Put 3 tablespoons of frying oil in 
a hot frying pan. Fry and chop up the minced 
meat until it is browned.

2 - See: tips and tricks. Wash and dry spinach, 
cut asparagus beans into about 1cm pieces. If 
you want extra spicy: finely chop Thai chili and 
have it in the dot nam plao sauce.

5 - When the minced meat is 
browned, add the asparagus beans 
and continue to cook, stirring, for 2 
minutes.

8 - For serving you need: minced meat, eggs, 
rice and dot nam plao sauce.

9 - Place rice on one side of a deep plate. Have 
the minced meat next to the rice. Lay eggs on 
top of the meat. Finish with dot nam plao sauce 
on top of the egg.

4 - While the minced meat is 
frying. Heat the second frying pan. 
Put in 4 tablespoons of frying oil, 
fry the eggs on high heat for about 
4-5 minutes until they become crispy 
and golden at the edges, the egg 
yolk should still be soft (big family 
box fry 4 eggs). Place them on a 
plate when done.

6 - Add to the frying pan: pad gra 
prow sauce and Thai basil paste. 
Stir this well while continuing to 
cook for 1 minute.

Pad Gra Prow  *  Thai beef dish, sweet basil, rice and Thai-style fried eggs

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

Pad Gra Prow 
Thai beef dish, sweet basil, rice and Thai-style fried eggs
Tore: “For me, one of the most delicious street food dishes from Thailand”

Beef mince
    from Strøm Larsen
Kokkelørens
    Pad Gra Prow- sauce
Kokkelørens
    sweet basil- paste
Thai chili

Asparagus beans
Eggs from Ek gård
Kokkelørens
    Prik Nam Plao- sauce
Spinach
Jasmine rice 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- The dish can be adjusted in strength by how you 
use the chili that comes with it. For a milder variety, 
drop the chili. If you use the whole chili with seeds, 
it will be very spicy, whole chili without seeds will 
be a little less spicy, half a chili without seeds even 
a little less spicy.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler 
- Da var det på tide for favorittdruen min 
å entre scenen enda en gang: Riesling! En 
halvtørr variant er det som gjelder, også husk 
at den bør være lav på alkoholen siden retten 
er litt spicy. Tore sier han skal drikke et velkjent 
øl fra Thailand, slett ikke feil det heller! Det er 
bare å glede seg!

Visste du at...
- Sweet basil eller thaibailikum  er en 
krydderplante mye brukt i Thailand. Den ligner 
på vanlig basilikum, men har spissere blader. 
Bladene er mørkegrønne, ofte med sorte 
markeringer. Smaken er søt, med en anis og 
mynteaktig lukt.

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

Ingredienser

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



1 - Finn frem litermål, skjærebrett, kniv, kjele, 
ildfast form og sil. 
Forvarm ovnen til 190 grader varmluftfunksjon.
Ha lårene i en ildfast form, hell over litt stekeolje 
og krydre med salt og sort pepper. Stek i 30 
minutter.

2 - Ha quinoafrøene i et litermål. Fyll på med 
vann og rør rundt til de har blitt godt skylt. 
La frøene synke til bunnen og hell forsiktig av 
vannet.

3 - Ha quinoaen i en kjele. Ha på 3 dl vann 
(Liten familie tilsetter 4 dl vann og stor familie 
tilsetter 6 dl). Tilsett en klype salt. Kok opp og la 
småkoke under lokk i 12 - 15 minutter.

4 - Mens quinoa koker, sil og skyll bønnene. Obs. se 
mengden løk i ingredienslisten. Kutt løken i terninger. 

5 - Ta ut kyllinglårene fra ovnen etter 30 minutter. Løft 
kyllingen ut av formen og legg løk og bønner i formen. Bland 
dette godt sammen med kraften i formen og smak til med salt 
og nykvernet sort pepper. Bruk en skje eller pensel og gni inn 
lårene med marinaden og legg dem tilbake oppå bønner og 
løk og bak videre i 10 minutter til.

6 -Til servering trenger du kyllinglår, bønner og løk,  
Aji Verde-saus og quinoa.

7 - Legg quinoa i bunnen av tallerken, og bønner og løk 
over. Legg kyllinglåret oppå og server Aji Verde-saus ved 
siden av.

Peruansk Pollo Brasa  *  Kyllinglår fra Gårdsand, sorte bønner og Aji Verde-saus

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/



Peruansk Pollo Brasa 
Kyllinglår fra Gårdsand, sorte bønner og Aji Verde-saus
Tore: “Denne retten fanger opp essensen av det peruanske kjøkken!”

Kyllinglår fra 
   Gårdsand
Kokkelørens 
   Aji Verde-saus 
Sorte bønner

Kokkelørens Pollo Brasa-marinade
Quinoa
Løk (Det er løk på to av rettene denne
      uken, bruk halvparten til hver rett)
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, server uten Aji 
Verde-sausen.

Visste du at...
- Det peruanske kjøkken er som en smeltedigel av 
forskjellige matkulturer. Europeisk og japansk mat 
blandes med Perus egen Inkakultur og spennende 
råvarer fra Amazonas-regionen som ingen andre 
i verden har kjent til før nå. Seksti prosent av alle 
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn 
og mais, kommer egentlig fra Andesfjellene, og 
de har en enorm rikdom av råvarer som vi ikke 
kjenner i Europa.

Inneholder: Melk, egg, sennep og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre seg godt 
sammen med denne pikante Peru-kyllingen. 
Smaken av modne epler skaper en fin motvekt til 
syrlig lime og Aji Verde-saus.

Ingredienser

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



1 - Get: a liter measure, cutting board, knife, 
pot, oveproof dish and strainer.
Preheat the oven to 190 degrees hot air function.
Put the thighs in an ovenproof dish, pour a little 
frying oil over and season with salt and black 
pepper. Bake for 30 minutes.

2 - Put the quinoa seeds in a liter measure. Fill 
with water and stir until rinsed. Let the seeds sink 
to the bottom and carefully pour off the water.

3 - Put the quinoa in a saucepan. Add 
3 dl water (Small family adds 4 dl water 
and large family adds 6 dl). Add a pinch 
of salt. Bring to a boil and simmer under  
lid for 12 - 15 minutes.

4 - While the quinoa is cooking, strain and rinse the beans. 
Note! see the amount of onions in the ingredient list. Dice 
the onions. 

5 - Remove the chicken thighs from the oven after 30 
minutes. Lift the chicken out of the pan and place the onions 
and beans in the pan. Mix well with the fond in the dish 
and season with salt and freshly ground black pepper. Use 
a spoon or brush and rub the thighs with the marinade and 
place them back on top of the beans and onions and bake 
for another 10 minutes.

6 -For serving, you need chicken thighs, beans and onions, 
Aji Verde sauce and quinoa.

7 - Put the quinoa on the bottom of the plate, and the beans 
and onions over. Place the chicken thigh on top and serve Aji 
Verde sauce on the side.

Peruvian Pollo Brasa  *  Chicken thighs from Gårdsand, black beans and Aji Verde sauce

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Peruvian Pollo Brasa 
Chicken thighs from Gårdsand, black beans and Aji Verde sauce
Tore: “This dish captures the essence of Peruvian cuisine!”

Chicken thighs from
   Gårdsand
Kokkeløren’s
   Aji Verde sauce
Black beans

Kokkeløren’s Pollo Brasa-marinade
Quinoa
Onion (There are onions on two of the dishes 
           this week, use half for each dish)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For a more child-friendly variation, serve 
without the Aji Verde sauce.

Visste du at...
- Det peruanske kjøkken er som en smeltedigel av 
forskjellige matkulturer. Europeisk og japansk mat 
blandes med Perus egen Inkakultur og spennende 
råvarer fra Amazonas-regionen som ingen andre 
i verden har kjent til før nå. Seksti prosent av alle 
råvarer i verden, som tomaten, poteten, korn 
og mais, kommer egentlig fra Andesfjellene, og 
de har en enorm rikdom av råvarer som vi ikke 
kjenner i Europa.

Contains: Milk, eggs, mustard and sulfite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- En tørr og fruktig eplesider vil gjøre seg godt 
sammen med denne pikante Peru-kyllingen. 
Smaken av modne epler skaper en fin motvekt til 
syrlig lime og Aji Verde-saus.

Ingredients

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, stekepanne, 
rivjern, sil og to kjeler. 

Sett på vann til koking av pasta, husk en god 
klype salt i vannet. (Obs. se mengden løk i 
ingredienslisten). Skrell og kutt løk, stangselleri 
og riv gulrot på det groveste på et rivjern. 
Finhakk persille.

6 - Til servering trenger du pasta,  
kjøttsaus og persille.

2 - Stek salsicciafarse i en ordentlig varm 
stekepanne med litt stekeolje. Når farsen er 
gjennomstekt, ha den over i en kjele. Ikke vask 
stekepannen. 

4 - Ha bolognesesaus og grønnsaker i kjelen 
med farsen og la småkoke i ca. 10 minutter. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

7 - Ha først godt med pasta på en tallerken. 
La det være en liten grop i midten. Ha over 
godt med kjøttsaus. Dryss over persille.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne 
(samme panne som du steke farsen i). Stek løk, 
gulrot og stangselleri i ca. 4 minutter under 
omrøring.

5 - Ta nøstene litt fra hverandre, ha nøstene i 
pastavannet, rør rundt til det koker opp igjen. 
Kok pastaen i ca. 6 minutter, sil av vannet når 
pasten er ferdig kokt.

Bolognese Salsiccia  *  Spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus

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



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Bolognese Salsiccia
Spagetti fra La Piersante og vår egen tomatsaus
Tore: “Vår vri på en klassisk bolognese – smaksrik og fyldig”

Salsicciafarse fra 
   Metervare
Spagetti fra La Piersante
Kokkelørens Bolognesesaus
Stangselleri 

Gulrot
Løk (Det er løk på to av rettene denne
      uken, bruk halvparten til hver rett)
Persille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i 
Bologna i Italia. Området står også 
bak mange gode rødviner som ikke 
overraskende passer særdeles godt til  
nettopp Pasta Bolognese. 

Sødmefull, men samtidig syrlig smak av 
solmodne tomater speiler seg perfekt i rødviner 
som f.eks. Lambrusco og Sangiovese. En saftig 
og fruktig Barbera eller Valpolicella vil også  
passe aldeles utmerket.

Tips og triks 
- Står pastaen litt for lenge etter at den er ferdig 
kokt er det fort gjort at den kleber seg sammen. 
Dette kan unngås ved å vende inn litt nøytral 
olivenolje. 

- Ønsker du en saus med litt mer sting 
kan du hakke opp en chili og steke den  
sammen med grønnsakene.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av 
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra 
slik en italiener fra Bologna kjenner den.  
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú.

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

Ingredienser

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



1 - Find a cutting board, knife, frying pan, 
grater, strainer and two pots.

Put on water to cook pasta, remember a good 
pinch of salt in the water. (Note: see amount of 
onions in the ingredient list). Peel and cut diced 
onion, celery sticks and grate the carrot on the 
coarsest on a grater. Finely chop parsley. 

6 - For serving, you need pasta,  
sauce and parsley.

2 - Fry salsiccia stuffing in a really hot frying 
pan with a little frying oil. When the it is 
cooked through, Transfer to a saucepan. Do 
not wash the frying pan.

4 - Add bolognese sauce and vegetables 
to the pan and simmer for approx. 10 
minutes. Season with salt and freshly  
ground black pepper.

7 - First place a good amount of pasta on a 
plate. Make a small pit in the middle. Top with 
meat sauce. Sprinkle with parsley.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in the 
same, hot frying pan. Fry onion, carrot and 
celery for approx. 4 minutes while stirring.

5 - Loosen the pasta a little and add to the 
pasta water, gently stir until it boils again. 
Cook the pasta for approx. 6 minutes, strain 
off the water when the pasta is done.

Bolognese Salsiccia  *  Spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce

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!

WWW.KOKKELØREN.NO

Bolognese Salsiccia
Spaghetti from La Piersante and our own tomato sauce
Tore: “Our twist on a classic bolognese - tasty and rich”

Salsiccia farce from
   Metervare
Spaghetti from La Piersante
Kokkeløren’s bolognese Sauce
Celery

Carrot
Onion (There are onions on two of the dishes 
           this week, use half for each dish)
Parsley

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Bolgnese-sausen har sitt opphav i 
Bologna i Italia. Området står også 
bak mange gode rødviner som ikke 
overraskende passer særdeles godt til  
nettopp Pasta Bolognese. 

Sødmefull, men samtidig syrlig smak av 
solmodne tomater speiler seg perfekt i rødviner 
som f.eks. Lambrusco og Sangiovese. En saftig 
og fruktig Barbera eller Valpolicella vil også  
passe aldeles utmerket.

Tips and tricks 
- If the pasta is left alone a little too long after it 
has been cooked, it will stick together quickly. 
This can be avoided by folding in some neutral 
olive oil.

- If you want a sauce with a little more sting, 
you can chop up a chili and fry it together with 
the vegetables.

Visste du at...
- Pasta Bolognese eksisterer som et vell av 
versjoner som er ganske ugjenkjennelig fra 
slik en italiener fra Bologna kjenner den.  
I Italia kalles det gjerne ragú alla Bolognese 
eller kun ragú.

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

Ingredients

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