Pasta fra La Piersante * Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus
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, en stor kjele, sil,

en stekepanne, stekespade og skjærebrett av
plastikk til røkelaksen.

2 - Kutt røkelaksen i biter.

3

5 - Kok pastaen i 4 minutter.

6 - Sil av pastaen.

- Varm en stekepanne til medium varme.
Ha i 2 ss stekeolje. Stek fennikel og løk i et par
minutter under omrøring til det er blitt litt blankt.
Se tips og triks.

Kok opp vann med en god klype salt til pastaen.
Skjær av roten på fennikelen, kutt fennikelen i
to og deretter i terninger. Finhakk sjalottløk,
grovhakk dill og kutt sitronen i båter.

4

- Ha på fløte og gi det et oppkok, ha i
røkelaks, halvparten av dillen og saften av en
halv sitron (Stor familie bruker saften av en hel
sitron). Vend dette godt inn, og smak til med salt
og nykvernet sort pepper.

7

8 - Ha pastaen på tallerken, øs sausen over, ha

- Til servering trenger du røkelaks- og
kremsaus, pasta, dill og sitronbåter.

på dill og legg sitronen på toppen.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Pasta fra La Piersante

Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus
Tore: “Den røkte og saltede laksen står i fin kontrast
til den milde fløten”
Ingredienser
Linguine fra La Piersante
Røkelaks fra Skakke Laks
Dill
Fennikel
Sjalottløk
Sitron
Rørosfløte

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, fisk, melk og egg.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Barn kan være skeptiske til fennikel, så ha
den på siden og introduser den ved å la
dem smake på den uten at den er blandet
inn i sausen.

- Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Det norskitalienske ekteparet Kleven-Felloni lager pasta
basert på familiens oppskrifter.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue
som gir tørre, lette og friske hvitviner med en
lekker, krydret ettersmak. Særlig Greco di Tufovinen har en urteaktig ettersmak som passer
supert til denne dill-dominerte laksepastaen.
Vinenes naturlige friskhet matcher syren fra
sitron. Velbekomme!

Pasta from La Piersante * Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill sauce
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

- Get: a cutting board, knife, a large
saucepan, strainer, a frying pan, spatula and
a cutting board made of plastic for the smoked
salmon.

2 - Dice the smoked salmon.

3

5 - Cook the pasta for 4 minutes.

6 - Strain the pasta.

- Heat a frying pan to medium heat. Add 2
tbsp frying oil. Fry the fennel and onion for a
few minutes while stirring until a little shiny. See
tips and tricks.

Boil water with a generous pinch of salt for
the pasta. Cut off the root of the fennel, cut the
fennel in half and then into cubes. Finely chop
shallots, coarsely chop dill and cut the lemon
into wedges.

4 - Add cream and bring to a boil, add smoked

salmon, half of the dill and the juice of half a
lemon (Large family uses the juice of a whole
lemon). Mix well and season with salt and
freshly ground black pepper.

7

8

- For serving, you need smoked
salmon and cream sauce, pasta, dill and
lemon wedges.

- Put the pasta on the plate, pour the
sauce over, add the dill and place the
lemon on top.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Pasta from La Piersante

Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill sauce
Tore: “The smoked and salted salmon stands in nice contrast to the
mild cream”
Ingredients
Linguine from La Piersante
Smoked salmon from Skakke
Laks
Dill
Fennel
Shallots
Lemon
Røros cream
Time

Difficulty

Contains: Wheat, fish, milk and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Children may be skeptical of fennel, so have it
on the side and introduce it by letting them taste it
without it being mixed into the sauce.

- Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Det norskitalienske ekteparet Kleven-Felloni lager pasta
basert på familiens oppskrifter.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue
som gir tørre, lette og friske hvitviner med en
lekker, krydret ettersmak. Særlig Greco di Tufovinen har en urteaktig ettersmak som passer
supert til denne dill-dominerte laksepastaen.
Vinenes naturlige friskhet matcher syren fra
sitron. Velbekomme!

Håndverkspølser fra A. Idsøe * Nypotetsalat, grønnsakslaw og salsa verde
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/produkt/ukeskasse-abonnement/

1 - Finn frem, stekebrett, stekepanne, stekespade og

2 - Stek pølsene i en medium varm stekepanne

med
2 ss stekeolje i ca. 5 minutter på hver side. De skal
bli gjennomstekte, men saftige.

2 blandeboller.

Forvarm ovnen til 210oC varmluft funksjon. Ha potetene på et stekebrett, vend inn med stekeolje og salt.
Bak i ovnen til de er gjennomstekt og gylne, det kan
ta mellom 15-25 minutter.

3

4 - Knus potetene lett og ha de i en bolle. Vend inn halv-

- Bland dijonnaisen og coleslaw-blandingen.
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

parten av salsa verde. Smak til med salt og nykvernet sort
pepper. Klipp karsen over til sist.

5

6

- Til servering trenger du nypotetsalat,
coleslaw, pølser og salsa verde.

- Legg potetsalaten på tallerken, ha pølsene
inntil, fordel salsa verde utover og server coleslaw
ved siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Håndverkspølser fra A. Idsøe
Nypotetsalat, grønnsakslaw og salsa verde

Tore: “Våre favorittpølser med sesongens smaksrike tilbehør,
perfekte på grillen!”
Ingredienser
Currywürst fra
A. Idsøe
Kokkelørens
dijonnaise
Nypoteter

Tilberedningstid

Kokkelørens salsa verde
Coleslaw -blanding
Karse

Vanskelighetsgrad

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Legg pølsene på grillen!

Eventyret Idsøe startet for over 190 år siden,
da Tore Idsøe åpnet et lite slakteri i Stavanger,
populært kalt «Issebuå». Albert Idsøe er sjette
generasjon. Ingen sa høyt at han måtte overta,
men forventningen hang i lufta som eimen av røkt
pølse. Han utdannet seg til pølsemaker etter ungdomsskolen. I dag er pølse- og kjøttdisken hans
sannsynligvis landets lengste og beste.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-druen.
Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: riesling
+ pølser = sant. Det er noe med riesling-druens
friskhet og nesten sødmefulle fruktighet som
matcher krydrede pølser veldig bra. Gå gjerne
for en halvtørr variant – det vil passe godt til det
lille bittet i karsen og salsa verden.

Calabrese sausage from Felloni Spekehus * Potato salad, coleslaw and salsa verde
Be sure to check Kokkelørens clever tips and tricks on the back before you get started

1

2 - Fry the sausages in a medium hot frying pan

- Find out, baking tray, frying pan, spatula and
2 mixing bowls.

with 2 tablespoons frying oil for approx. 5 minutes
on each side. They should be well done, but juicy.

Preheat the oven to 210oC hot air function. Put the
potatoes on a baking tray, turn in with baking oil
and salt. Bake in the oven until cooked through and
golden, it can take between 15-25 minutes.

3

- Mix the Dijonnaise and the coleslaw mixture.
Season with salt and freshly ground black pepper.

3

- Crush the potatoes lightly and keep them in a bowl.
Turn in half of the salsa verde. Season with salt and freshly
ground black pepper. Finally, cut the watercress.

4 - For serving, you need new potato sal-

5 - Place the potato salad on the plate, have the

ad, coleslaw, sausages and salsa verde.

sausages next to it, spread the salsa verde over and
serve the coleslaw next to it.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Calabrese sausage from Felloni Spekehus
Potato salad, coleslaw and salsa verde

Tore: “Our favourite sausages with seasonal and flavourful
side dishes, perfect on the grill!”
Ingredients
Currywürst from
A. Idsøe
Kokkelørens
mustard dressing
Potatoes

Time

Kokkelørens salsa verde
Coleslaw blend
Cress

Difficulty

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

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- Put the sausages on the grill!

Eventyret Idsøe startet for over 190 år siden,
da Tore Idsøe åpnet et lite slakteri i Stavanger,
populært kalt «Issebuå». Albert Idsøe er sjette
generasjon. Ingen sa høyt at han måtte overta,
men forventningen hang i lufta som eimen av røkt
pølse. Han utdannet seg til pølsemaker etter ungdomsskolen. I dag er pølse- og kjøttdisken hans
sannsynligvis landets lengste og beste.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-druen.
Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: riesling
+ pølser = sant. Det er noe med riesling-druens
friskhet og nesten sødmefulle fruktighet som
matcher krydrede pølser veldig bra. Gå gjerne
for en halvtørr variant – det vil passe godt til det
lille bittet i karsen og salsa verden.

Kylling Satay * Eggenudler, sataysaus og friske grønnsaker
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/produkt/ukeskasse-abonnement/

1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, kjele, sil,
2 stekepanner og stekespade.

Del squash, paprika og løk på langs og
kutt i tynne strimler. Lime kuttes i to. Chili
strimles. Sett på vann til koking av nudler

2 - Del hvert kyllinglår i tre strimler. Stikk

3

- Stek kyllingen i en varm panne med litt stekeolje. Når kyllingen har fått godt med farge på
begge sider, og er gjennomstekt, heller du over
sausen. Kok opp.

et spidd gjennom hver del. Gni kyllingbitene godt inn med sataykrydderet.

5

6

- Mens grønnsakene steker.
Kok nudlene i 3 minutter. Sil av
vannet.

4

- Mens kyllingen steker. Stek grønnsakene i en svært varm panne med litt
stekeolje til de har blitt gylne.

7 - Til servering trenger du nudel- og grønn-

- Bland nudlene godt inn med de
ferdigstekte grønnsakene. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper.

8 - Ha først nudler og grønnsaker på en tall-

saks- blanding, kylling, lime og chili.

erken. Fordel kylling over. Hell sausen rundt.
Pynt med chili og lime.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Kylling Satay

Eggenudler, sataysaus og friske grønnsaker
Tore: “Nam!”
Ingredienser
Liveche kylling
lårfilet
Kokkelørens
Sataysaus
Paprika
Squash

Tilberedningstid

Rødløk
Lime
Chili
Eggenudler
Satay-krydder
Satay-sticks

Vanskelighetsgrad

Inneholder: peanøtter, fisk, soya, hvete sulfitt, egg. Kan inneholde spor av nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- Liker alle rundt bordet chili så kan man
gjerne ha i chili når grønnsakene stekes.

- Satay er opprinnelig fra Indonesia selv om
mange land hevder opphavet. Satay er selve
spydet med kjøtt, og typer kjøtt kan godt variere. Felles for dem er gjerne at det serveres
med en saus, og den vi nok best kjenner er
peanøttsausen som vi også lar oss inspirere av
i denne retten.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Har du rester igjen? Deilig kald nudelsalat
til lunsj.

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

- Inspirert av det indonesiske kjøkken byr denne
retten på mange nydelige og lett spicy smaker.
Derfor er hveteøl et godt valg her – den lette
sødmen vil harmonere godt med det pikante i
retten. Tysk weissbier er gjerne lett, leskende og
ukomplisert, og vil matche godt.

Chicken Satay * Egg noodles, satay sauce and fresh vegetables
Be sure to check Kokkelørens clever tips and tricks on the back before you get started

1

- Find: cutting board, knife, pot, strainer,
2 frying pans and frying pan.
Divide squash, peppers and onions lengthwise and cut into thin strips. Lime is cut in
half. Chili strips. Put on water to boil noodles.

4

- While the chicken is frying. Fry the
vegetables in a very hot pan with a little
frying oil until golden.

7

2

3 - Fry the chicken in a hot pan with a little fry-

- Divide each chicken thigh into
three strips. Insert a skewer through
each part. Rub the chicken pieces well
with the satay seasoning.

ing oil. When the chicken has got a good color
on both sides, and is cooked through, pour over
the sauce. Boil.

5

6

- While the vegetables are frying. Boil the noodles for 3 minutes.
Strain the water.

- For serving, you need noodle and vegetable
mixture, chicken, lime and chili.

- Mix the noodles well with the
cooked vegetables. Season with
salt and freshly ground black pepper.

8-

Ha først nudler og grønnsaker på en
tallerken. Fordel kylling over. Hell sausen
rundt. Pynt med chili og lime.

Ingredients: Chicken thigh from Stange - Kokkelørens Satay sauce - Paprika - Squash - Red onion - Lime - Chilli
Egg noodles - Satay spice - Satay sticks

Chicken Satay

Egg noodles, satay sauce and fresh vegetables
Tore: “Nam!”
Ingredients
Liveche chicken
thigh fillet
Kokkelørens
Satay sauce
Paprika
Squash

Time

Red onion
Lime
Chili
Egg noodles
Satay spice
Satay sticks

Difficulty

Contains: peanuts, fish, soy, wheat sulfite, eggs. May contain traces of nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Tips and tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- If everyone likes chili, you can add
chili while cooking the vegetables.

- Satay er opprinnelig fra Indonesia selv
om mange land hevder opphavet. Satay
er selve spydet med kjøtt, og typer kjøtt
kan godt variere. Felles for dem er gjerne
at det serveres med en saus, og den vi
nok best kjenner er peanøttsausen som
vi også lar oss inspirere av i denne retten.

Sommelieren Sara anbefaler

- Any leftovers? This is also a delicious cold
salad for lunch.

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

- Inspirert av det indonesiske kjøkken byr
denne retten på mange nydelige og lett
spicy smaker. Derfor er hveteøl et godt valg
her – den lette sødmen vil harmonere godt
med det pikante i retten. Tysk weissbier er
gjerne lett, leskende og ukomplisert, og
vil matche godt.

