Ovnsbakt torsk * Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmør
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,
stekebrett, sil, to kjeler, en stekepanne, stekspade og stavmikser.

2

- Vask og grovhakk spinat,
og sil linsene.

3

- Fjern de nederste 2 cm av
blomkålstilken. Del blomkålen i to
gjennom roten og kutt den i syltynne
skiver.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en kjele. Stek

6

7

8

Forvarm ovnen til 180oC med
varmluftfunksjon. Ha fisken på et
stekebrett og krydre med salt.

5

- Ha fløte i kjelen med blomkål
og kok dette i ca. 4 - 5 minutter på
medium høy varme. Rør med jevne
mellomrom. Følg med på at det ikke
svir seg etter hvert som fløten kokes
inn.

9

- Ta kjelen av varmen og kjør
blomkål med stavmikser eller i en
blender til en grov puré. Smak til med
salt og nykvernet sort pepper.

- Ha soyasmøret i en liten kjele og varm det
forsiktig opp.

- Sett fisken i ovnen. Bak i
ca. 8 - 10 minutter.

10

- Til servering trenger du blomkålpuré,
spinat- og linsesalat, torsk, soyasmør og
solsikkekjerne-krønsj.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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blomkål i et minutt på medium høy
varme. Ha i 1 dl vann (har du stor
familiekasse tilsetter du totalt 2 dl
vann) og kok dette i ca. 3 minutter.
Rør med jevne mellomrom.

- Mens fisken er i ovnen, ha 2
ss stekeolje i en varm stekepanne.
Ha i spinat og linser og stek
i ca. 2 minutter til spinaten har
falt sammen. Smak til med salt og
nykvernet sort pepper.

- Legg blomkålpuré på midten av tallerken,
lag en grop og fyll på med spinat- og linsesalat.
Plasser fisken oppå. Øs over soyasmør og avslutt
med solsikkekjerne-krønsj på toppen.

Ovnsbakt torsk

Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmør
Tore: “Den som fant på å putte soyasaus i brunet smør fortjener en medalje!”
Ingredienser
Torskeloin
Kokkelørens
brunet soyasmør
Linser
Blomkål

Tilberedningstid

Spinat
Kokkelørens
solsikkekjerne- og
rosépepperkrønsj
Rørosfløte

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, melk, hvete og soya.
Kan inneholde spor av 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

- Soyasmøret er nydelig som det er men kan
smakes til med flere gode ingredienser, for
eksempel revet ingefær, finhakket chili og saft og
revet skall fra lime.

- Røde linser er spesielt rike på jern, protein, selen,
sink, samt sunne, langsomme karbohydrater, og
mange helsefremmende plantestoffer som ikke
finnes i mat fra dyr. Det er faktisk mye mer jern i
røde linser enn i kjøtt!

Vår hussommelier Emelie anbefaler

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

- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren
vil med sine grønne og skjønne nyanser elske
denne matretten. Han byr gjerne også på dufter
av sitron, gule epler og hvit pepper. Etter en
omtalt vinskandale på 80-tallet hvor denne
nasjonalskatten av en drue ble blandet ut med
frostvæske(!), har vinbøndene i disse regionene
virkelig måttet bevise for å vinne tilbake
markedet. Det positive med dette er at Grüner
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy og
stabil kvalitet. Spør etter en vin med litt moden
karakter og god fylde, da vil jeg love dere at
dette blir en vinner dere vil huske!

Oven-baked cod * Cauliflower puree, warm spinach and lentil salad and browned soy butter
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, baking
tray, strainer, two saucepans, a frying
pan, spatula and a hand mixer.

2

- Wash and coarsely chop the
spinach, strain the lentils.

3

- Remove the lower 2 cm of
the cauliflower stalk. Divide the
cauliflower in half through the stem
and cut it into very thin slices.

4

6

7

8

Preheat the oven to 180C on hot air
function. Put the fish on a baking tray
and season with salt.

5

- Add cream to the cauliflower
pan and cook this for approx.
4 - 5 minutes on medium-high
heat.
Stir
periodically.
Make
sure that it does not burn as the
cream boils in.

9

- Remove the pan from the heat
and puree the cauliflower with a
hand mixer or in a blender to a
coarse puree. Season with salt and
freshly ground black pepper.

- Put the soy butter in a small saucepan and
heat it gently.

- Place the fish in the oven. Bake
for approx. 8 - 10 minutes.

10

- For serving, you need cauliflower puree,
spinach and lentil salad, cod, soy butter and
sunflower seed crunch.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Put 2 tablespoons of frying oil
in a saucepan. Fry cauliflower for a
minute on medium-high heat. Add 1
dl water (if you have a large family
box, add a total of 2 dl water) and
boil this for approx. 3 minutes. Stir
periodically.

- While the fish is in the oven, put
2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Add spinach and lentils
and cook for approx. 2 minutes until
the spinach has collapsed. Season
with salt and freshly ground black
pepper.Add spinach and lentils and
cook for approx. 2 minutes until the
spinach has collapsed. Season with
salt and freshly ground black pepper.

- Put cauliflower puree in the middle of the
plate, make a recess and fill with spinach and
lentil salad. Place the fish on top. Pour over soy
butter and finish with sunflower seed crunch on
top.

Oven-baked cod

Cauliflower puree, warm spinach and lentil salad and browned soy butter
Tore: “The one who came up with putting soy sauce in browned butter
deserves a medal!”
Ingredients
Cod loin
Spinach
Kokkeløren’s
Kokkeløren’s
browned soy butter
sunflower seed and
Lentils
rose pepper crunch
Cauliflower
Røros cream

Time

Difficulty

Contains: Fish, milk, wheat, and soy.
May contain traces of 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

- The soy butter is delicious as it is but can be
adjusted with several nice ingredients such as
grated ginger, finely chopped chili and juice and
grated lime peel.

- Røde linser er spesielt rike på jern, protein, selen,
sink, samt sunne, langsomme karbohydrater, og
mange helsefremmende plantestoffer som ikke
finnes i mat fra dyr. Det er faktisk mye mer jern i
røde linser enn i kjøtt!

Vår hussommelier Emelie anbefaler

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

- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren
vil med sine grønne og skjønne nyanser elske
denne matretten. Han byr gjerne også på dufter
av sitron, gule epler og hvit pepper. Etter en
omtalt vinskandale på 80-tallet hvor denne
nasjonalskatten av en drue ble blandet ut med
frostvæske(!), har vinbøndene i disse regionene
virkelig måttet bevise for å vinne tilbake
markedet. Det positive med dette er at Grüner
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy og
stabil kvalitet. Spør etter en vin med litt moden
karakter og god fylde, da vil jeg love dere at
dette blir en vinner dere vil huske!

Koreansk svinenakke Bulgogi * Kimchi
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, kjele,
blandebolle, stekepanne, stekespade og
skjærebrett av plastikk til kjøttet.

2 - Mens risen koker, kutt kjøttet i tre strimler på

3

5

6 - Ha det lyse av vårløken og Bulgogi-sausen

langs og deretter i terninger.

- Ha kjøttet i en dyp bolle, tilsett 1 ss av
Bulgogisausen (stor familiekasse tilsetter
2 ss av bulgogisausen) og litt salt. Vend dette
godt sammen.

Skyll ris og ha den i en kjele. Ha på dobbel
mengde vann som ris og en klype salt.
Kok opp, sett på lokk og la det småkoke
i 20 - 25 minutter.

4 - Kutt agurk i tykke staver. Ha kimchien over

i en skål. Kutt vårløk fint og separer det lyse fra
det mørkegrønne av vårløken.

- Når risen er nesten ferdigkokt, varm
en stekepanne til den er skikkelig varm.
Ha i 2 ss stekeolje. Spre kjøttet jevnt utover
pannen og la det ligge i ro i ca. 1 minutt til
det har fått fin brun farge. Rør rundt og stek
videre i 1 minutt.

7

8

- Til servering trenger du svinekjøttbulgogi,
ris, vårløk, kimchi og agurkstaver.

i stekepannen. Rør det godt inn og la det få et
oppkok.

- Ha ris i en dyp skål. Ha på svinebulgogi.
Legg agurkstaver og kimchi på siden og dryss
vårløk over.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Koreansk svinenakke Bulgogi
Kimchi

Tore: “En innertier av en rett fra det koreanske kjøkkenet!”

Ingredienser
Svinenakke
fra Prima Jæren
Jasmin ris
Agurk

Tilberedningstid

Kimchi
Kokkelørens Bulgogisaus
Vårløk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, hvete, sulfitt.
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, legg unna noe
av det stekte kjøttet før du har på Bulgogisausen,
server kjøtt med evt. saus på siden.

- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, da denne retten
oftest blir laget med kjøtt fra grillen. Bulgogi er en
tradisjonell rett i Korea. Bulgogisausen består bl.a
av Nashi-pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus
og brunt sukker.

Sommelieren Dørscher anbefaler

Gi din vurdering

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik og
rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak og
duft og er nærmest obligatorisk tilbehør til
et koreansk måltid.

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

- En smaksbombe av en rett! Dette er både
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk
med samme personlighet. Her ville jeg gått
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt
å velge fra.

Korean Shoulder butt Bulgogi * Kimchi
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, knife, saucepan,
mixing bowl, frying pan, spatula and cutting
board made of plastic for the meat.

2 - While the rice is boiling, Cut the meat into

3

5

6 - Put the light of the spring onion and Bulgogi

three strips lengthwise and then into cubes.

- Put the meat in a deep bowl, add 1
tablespoon of Bulgogi sauce (large family box
add 2 tablespoons of Bulgogi sauce) and a little
salt. Mix well.

Rinse rice and add to a saucepan. Add double
the amount of water and a pinch of salt. Bring
to a boil, cover and simmer for 20 - 25 minutes.

4 - Cut cucumber into thick sticks. Transfer the

kimchi to a bowl. Finely chop the spring onion
and separate the light from the dark of the
spring onion.

- When the rice is almost cooked, heat a
frying pan until it is really hot. Add 2 tbsp frying
oil. Spread the meat evenly in the pan and let
cook untouched for approx. 1 minute until it has
a nice brown color. Stir and continue to cook
for 1 minute.

7

8

- For serving, you need pork bulgogi, rice,
spring onions, kimchi and cucumber sticks.

sauce in the frying pan. Stir well and bring to
a boil.

- Put rice in a deep bowl. Add pig bulgogi.
Place cucumber sticks and kimchi on the side
and sprinkle spring onions over.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Korean Shoulder butt Bulgogi
Kimchi

Tore: “A bullseye of a dish from the Korean kitchen!”

Ingredients
Pork shoulder butt
Prima Jæren
Jasmin rice
Cucumber

Time

Kimchi
Kokkeløren’s Bulgogi sauce
Spring onions

Difficulty

Contains: Soy, wheat, sulfite.
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 version, put away some
of the fried meat before putting on the Bulgogi
sauce, serve meat with any sauce on the side.

- Bulgogi betyr ”på åpen flamme”, da denne retten
oftest blir laget med kjøtt fra grillen. Bulgogi er en
tradisjonell rett i Korea. Bulgogisausen består bl.a
av Nashi-pærerer, fermentert chilipaste, soyasaus
og brunt sukker.

Sommelieren Dørscher anbefaler

Give your opinion

- Kimchi er Koreas nasjonalrett, bestående
av fermenterte grønnsaker. Basisen er som
oftest kinakål sammen med hvitløk, reddik og
rød chilipepper. Kimchi har en sterk smak og
duft og er nærmest obligatorisk tilbehør til
et koreansk måltid.

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

- En smaksbombe av en rett! Dette er både
spicy, fett og syrlig, og med svinenakkens
nesten sødmefulle smak trenger vi en drikk
med samme personlighet. Her ville jeg gått
for en fruktig, halvtørr eplesider. Balholm
og Hardanger ciderfabrikk har mye godt
å velge fra.

Kokkelørens Burger * Maiskrem med Nyr, blåskimmelost og BBQ-saus
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 skjærebrett, kniv, stekebrett,
stekepanne, stekespade, blandebolle,
stavmikser og sil.

Forvarm ovnen til 190oC varmluft
funksjon.. Del sylteagurk i tynne skiver,
kutt chili i skiver. Del halve løken i skiver
og finhakk resten. Del osten i skiver. Kutt
potetene i tynne båter og sil maisen.

4 - Ha maisblandingen og Nyr i en bolle

- Varm burgerbrødene i ovnen i 1 - 2
minutter. Pass på – de blir fort overstekte.

3 - Mens potet og løk baker i ovnen, ha
2 ss stekeolje i en rykende varm stekepanne. Ha først i mais og la det steke
alene i et par minutter til det begynner å
få farge. Se: tips og triks.
Ha så på finhakket løk og chili. Stek
videre under omrøring i 2-3 minutter.

5 - Krydre kjøttet med salt og nykvernet

6 - Stek burgeren i en varm panne med

sort pepper.

og bland det med stavmixeren. Den skal
ikke bli helt glatt.

7

2 - Vend potetene godt inn med stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. Legg
løkskivene på samme brett som potetene
Bak i ovnen i 15 - 20 minutter til potene
er blitt gylne og løken har fått litt farge
og har blitt mør.

8

- Til servering trenger du sylteagurk,
maiskrem, BBQ-saus, skivet blåskimmelost,
stekte burgere, burgerbrød, stekt løk og stekte
poteter.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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stekeolje ca 4 minutter på hver side.
Tiden kan variere noe.

9

- Begynn med burgerbrødet i bunn, smør inn
dette med maiskrem. Ha så på burgeren. Osten,
løken, sylteagurken legges på burgeren. BBQsausen smører du på topp-lokket. Server resten av
maiskremen og de stekte potetene på siden.

Kokkelørens burger

Maiskrem med Nyr, blåskimmelost og BBQ-saus
Tore: “Klassiske amerikanske smaker med norske kvalitetsråvarer!”

Ingredienser
Burgere fra A. Idsøe
Burgerbrød fra Brødbakerne
Mais
Nyr fra Grøndalen gård
Løk

Tilberedningstid

Chili
Selbu Blå
Kokkelørens BBQ-saus
Sylteagurk
Mandelpotet

Vanskelighetsgrad

Inneholder: melk, hvete, soya, bygg, fisk, egg, sulfitt, sesam og sennep.
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 ha
chili i maiskremen.

- Selbu er kjent for den idylliske Selbusjøen,
Norges fineste ullvotter og siden 2005 den helt
spesielle smaken av Selbu Blå. Ved utviklingen
av blåmuggosten ble det hentet inspirasjon fra
blåmuggostens hjemsted, Roquefort i Frankrike, men
det var på nabogårdene i Selbu råvarene til osten
ble funnet.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Druene til anbefalt vin vokser flere hundre
meter opp i fjellene. Faktisk er det i dette landet
vi finner de vinranker i verden som vokser høyest over havet, Argentina. Her stortrives druen
Malbec, som opprinnelig er fra Frankrike, men
som i dag blir sett på som Argentinas signaturdrue. Viner laget på Malbec er rike, krydrete og
byr på masse saftige aromaer av røde og mørke
bær; perfekt til burger toppet med blåskimmel–
ost! For beste resultat, unngå Riserva-vinene og
se etter en vin med kortere lagringstid.

Kokkeløren's Burger * Creamed corn with Nyr, blue cheese and BBQ sauce
Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.

1 - You’ll need a cutting board, knife,

baking tray, frying pan, spatula, mixing
bowl, stick blender and strainer.

4 - Mix the corn mixture and yogurt in a

5 - Season the meat with salt and freshly

6 - Sear the burger in a hot pan with

ground black pepper.

bowl with a handblender. Leave it a little
chunky.

- Heat the buns in the oven for 1-2
minutes. Be careful - they quickly get too
much.

3 - While the potato and onion are

oil, salt and freshly ground black pepper.
Place the onion slices on the same tray as
the potatoes
Bake in the oven for 15 - 20 minutes until
the paws have turned golden and the
onion has taken on a little color and has
become tender.

Preheat the oven to 190oC hot air
function. Thinly slice the pickle, cut the
chilli into slices. Slice half the onion and
finely chop the rest. Slice the cheese. Cut
the potatoes into thin boats and strain
the corn.

7

2 - Toss the potatoes well with cooking

8

- For plating you need the pickles,
creamed corn, BBQ sauce, sliced blue cheese,
fried patties, buns. fried onions and fried
potatoes.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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baking in the oven, put 2 tablespoons of
frying oil in a smoking hot frying pan.
First put in the corn and let it fry alone
for a couple of minutes until it starts to
colour. See: tips and tricks.
Then add finely chopped onion and
chilli. Continue cooking while stirring for
2-3 minutes.

frying oil about 4 minutes on each side.
Time may vary.

9

- Start with the bottom bun, lubricate it with
creamed corn. Add the patty, cheese, onion, and
pickles in that order. Coat the inside of the top
bun with the BBQ sauce. Serve the rest of the corn
cream and the fried potatoes on the side.

Kokkeløren's burger

Creamed corn with Nyr, blue cheese and BBQ sauce
Tore: “Classic American flavors with Norwegian quality ingredients!”

Ingredientes
Burgers from A. Idsøe
Burger buns from Brødbakerne
Corn
Nyr from Grøndalen farm
Onion

Time

Chili
Selbu Blå (blue cheese)
Kokkeløren's BBQ sauce
Pickles
Almond potato

Difficulty

Contains: milk, wheat, soy, barley, fish, eggs, sulfite, sesame and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly version, omit the
chilli in the corn cream.

- Selbu er kjent for den idylliske Selbusjøen,
Norges fineste ullvotter og siden 2005 den helt
spesielle smaken av Selbu Blå. Ved utviklingen
av blåmuggosten ble det hentet inspirasjon fra
blåmuggostens hjemsted, Roquefort i Frankrike, men
det var på nabogårdene i Selbu råvarene til osten
ble funnet.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

- Druene til anbefalt vin vokser flere hundre
meter opp i fjellene. Faktisk er det i dette landet
vi finner de vinranker i verden som vokser høyest over havet, Argentina. Her stortrives druen
Malbec, som opprinnelig er fra Frankrike, men
som i dag blir sett på som Argentinas signaturdrue. Viner laget på Malbec er rike, krydrete og
byr på masse saftige aromaer av røde og mørke
bær; perfekt til burger toppet med blåskimmel
ost! For beste resultat, unngå Riserva-vinene og
se etter en vin med kortere lagringstid.

