Vegetar Moussaka * linser og Rørosost fra Galåvolden
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

- Ha aubergine og potetskiver i en stor
blandebolle. Ha på 2 ss stekeolje og en klype
salt og vend det godt sammen. Legg skivene
utover på et stekebrett med stekepapir. Bak i
ovnen i ca. 15 minutter til potetene er møre.

3

4

- Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Fres løken under omrøring i ca 1 minutt til den
er blank. Ha på moussakasausen og kok dette
i ca 3-4 minutter. Ha deretter i linsene, rør
godt sammen og smak til med salt.

5

- Se tips og triks. I en ildfast form,
legg potetskivene i et lag i bunnen. Legg
aubergineskivene i et lag på potetene.

6

7

8

9

1

- Finn frem : kniv, skjærebrett, kjele,
stekepanne, stekespade, blandebolle, visp,
ildfast form, sil.
Forvarm ovnen til 190C med varmluftfunksjon. Kutt aubergine og potet i 1 cm tykke
skiver. Finhakk løk, sil linser.

- Fordel tomatiserte linser jevnt utover på
toppen av auberginen.

- Fordel den hvite sausen jevnt utover på
toppen av de tomatiserte linsene. Avslutt med
resten av osten. Bak i ovnen i 15 minutter til
toppen er gyllen.

10 - Sett fatet på bordet og nyt!

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Mens grønnsakene er i ovnen. Ha smør
i en kjele og smelt det. Ha på hvetemel og
visp godt sammen til en glatt masse. Ha i melk
og kok opp på medium pluss varme under
konstant omrøring. Ta av varmen, og rør inn
halvparten av osten til den er smeltet og smak
til med salt og nykvernet sort pepper.

- Skill eggeplomme fra eggehviten og kast
hviten. Ha eggeplomme i den hvite sausen og
rør den godt inn med visp. Stor familiekasse
skal bruke 2 eggeplommer.

- Til servering trenger du moussakaen (se
tips og triks).

Vegetar Moussaka

Linser og Rørosost fra Galåvolden
Tore: “En fyldig og smaksrik moussaka med nydelige
råvarer fra Røros”
Ingredienser
Aubergine
Kokkelørens moussakasaus
Rørosmelk
Hvetemel
Rørossmør
Linser

Tilberedningstid

Løk
Rørosost fra Galåvolden
Mandelpotet
Egg fra Ek

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, melk, egg
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

Stor
familiekasse
må
kanskje
bruke
2 ildfaste former evt. en stor bakeform.

- Aubergine er en grønnsak som er helt
uunnværlig i den franske grønnsaksretten
ratatouille og gresk moussaka.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

Hvis tålmodighet og sult tillater:
La moussaka stå i 20 – 30 minutter og hvile før
du spiser, da setter alle smakene seg og den blir
fastere i formen.

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

Aubergine har vært en viktig del av det
søreuropeiske kjøkken siden middelalderen. I
tillegg til auberginens gode smak, er den store
anvendeligheten hovedgrunnene til at så mange
tar den i bruk. Hele auberginen er spiselig, og
det svampaktige fruktkjøttet gjør auberginen
populær i ovnsretter, fordi den trekker til seg
mye smak fra de andre ingrediensene.

- En lys, lett og saftig rødvin med masse
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus.
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og dolcetto
er alle trygge, gode, italienske vinvalg til denne
deilige moussaka.

Vegetarian Moussaka * Lentils and Røros cheese from Galåvolden
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/

2 - Put eggplant and potato slices in a large

3

4

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Fry the onion while stirring for
about 1 minute until shiny. Add the moussaka
sauce and cook this for about 3 - 4 minutes.
Add the lentils, stir well and season with salt.

5

- See tips and tricks. In an ovenproof dish,
place the potato slices as a layer at the bottom.
Place the eggplant slices as a layer on top of
the potatoes.

6 - Separate the egg yolk from the egg white

7 - Spread tomato lentils evenly on top of the

8

9

1-

Get: knife, cutting board, saucepan, frying
pan, spatula, mixing bowl, whisk, ovenproof
dish, strainer.
Preheat the oven to 190C with hot air
function. Cut eggplant and potato into
1 cm thick slices. Finely chop onions,
strain lentils.

eggplant.

mixing bowl. Add 2 tablespoons of frying oil
and a pinch of salt and mix well. Place the
slices on a lined baking tray. Bake in the oven
for approx. 15 minutes until potatoes are
tender.

- Spread the white sauce evenly over the
top of the tomato lentils. Finish with the rest
of the cheese. Bake in the oven for 15 minutes
until the top is golden.

10 - Bring the dish on the table and enjoy!

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- While the vegetables are in the oven. Put
butter in a saucepan and melt it. Add flour
and whisk well until smooth. Add milk and
bring to a boil over medium-plus heat, stirring
constantly. Remove from the heat and stir in
half of the cheese until it is melted and season
with salt and freshly ground black pepper.

and discard the white. Add egg yolk to the
white sauce and stir well with a whisk. Large
family box should use 2 egg yolks.

- For serving, you need the moussaka (see
tips and tricks).

Vegetarian Moussaka

Lentils and Røros cheese from Galåvolden
Tore: “A full-bodied and tasty moussaka with delicious
produce from Røros”
Ingredients
Eggplant
Kokkeløren’s
moussaka sauce
Røros milk
Wheat flour
Røros butter
Lentils
Time

Onion
Røros cheese from
Galåvolden
Almond potato
Eggs from Ek

Difficulty

Contains: Wheat, milk, eggs
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

Large family box may need to use
2 ovenproof dishes or a large baking tray.

- Aubergine er en grønnsak som er helt
uunnværlig i den franske grønnsaksretten
ratatouille og gresk moussaka.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

If patience and hunger allows:
Let the moussaka rest for 20 - 30 minutes
before eating, then all the flavors settle and it
becomes firmer.

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

Aubergine har vært en viktig del av det
søreuropeiske kjøkken siden middelalderen. I
tillegg til auberginens gode smak, er den store
anvendeligheten hovedgrunnene til at så mange
tar den i bruk. Hele auberginen er spiselig, og
det svampaktige fruktkjøttet gjør auberginen
populær i ovnsretter, fordi den trekker til seg
mye smak fra de andre ingrediensene.

- En lys, lett og saftig rødvin med masse
friskhet matcher godt til syrlig tomatsaus.
Rødvinsdruene sangiovese, barbera og dolcetto
er alle trygge, gode, italienske vinvalg til denne
deilige moussaka.

Indisk Butter chicken * Mynte - og chilichutney, ristede kikerter og grønnkål
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 av plast til kyllingen,
skjærebrett, kniv, ildfast form, blandebolle,
stekebrett, stekepanne, stekespade og sil
Forvarm ovnen til 200°C med varmluftfunksjon
og grill-overvarme. Kutt kyllinglår i 2 gjennom
leddet.

4

- Ha de større bitene med grønnkål i en
blandebolle. Ha på litt stekeolje og bland
godt sammen til de er helt dekt av olje.
Legg dem flatt ut på et stekebrett og krydre
med litt salt.

2

- Gni kyllingen inn med 1 ss av
buttersausen (Stor familiekasse bruker 2
ss av
buttersausen), krydre med salt og
sett på midterste rille i ovnen i 30 minutter
med skinnsiden opp.

3

5

- Mens kylling og grønnkål er i ovnen,
ha kikertene i en sil, skyll dem godt i kaldt
vann fra springen. Pass på at alt av vann er
rent av. Bruk eventuelt tørkepapir for å få
dem helt tørre.

6

8

9

- Mens kyllingen er i ovnen, dra bort
stilken gjennom hele bladet. Legg til side ca.
halvparten av grønnkålen, de største bitene.
Grovhakk resten.

- Når kyllinglårene har vært i ovnen i
30 minutter, ta dem ut. Hell på resten av
buttersausen og rør rundt slik at sausen blir
godt blandet inn i kyllingkraften i formen.
Sett tilbake i ovnen i ca. 5 minutter til
sausen er varm og kyllingen er gjennomstekt.

Stek på nederste rille i ovnen i ca. 5 minutter til
de er sprø.

7

- Mens kyllingen er i ovnen, varm opp en
stekepanne på medium pluss varme til den er
skikkelig varm. Ha i 2 ss stekeolje, kikerter (Obs.
matkasse str. 2 voksne og liten familie bruker 2
bokser med kikerter, stor familiekasse bruker
4 bokser) og den grovhakkede grønnkålen.
Stek i 4 - 5 minutter mens du rører med
jevne mellomrom. Krydre med salt.

- Til servering trenger du: kyllinglår
i buttersaus, sprø grønnkål, kikert- og
grønnkålblanding og mynte- og chilichutney.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Legg lår i en dyp tallerken, ha på saus,
legg kikert- og grønnkålblanding ved siden av.
Topp med sprø grønnkål og server mynte-og
chilichutney ved siden av. Vel bekomme!

Indisk Butter chicken

Mynte - og chilichutney, ristede kikerter og grønnkål
Kjøkkensjefen Tore: “Bli med på en krydderfestival med denne smaksbomben av en kyllingrett!”
Ingredienser
Kyllinglår fra Gårdsand
Kokkelørens buttersaus
Kokkelørens mynte-og chilichutney
Kikerter
Grønnkål
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Allergener: Melk
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, sesam, selleri, soya, sulfitt sennep og glutenholdig korn.
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, sett på en
kjele med ris og server retten med ris i stedet for
kikerter, la dem evt. smake på kikertene på siden.

- «Butter chicken» er en populær restaurantrett
i India. Oppskriften ble opprinnelig utviklet
av restauranter i India for å bli kvitt rester fra
tandoori-kyllingretter. Tomat og smør gir denne
sausen rik smak og kremet konsistens.

Sommelier Sara Døscher anbefaler:

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

- Det kan være vrient å kombinere drikke med
sterkt krydret mat. Mat og drikk bør ha lik
smaksintensitet for ikke å overdøve hverandres
nyanser.
Hvitvinsdruen Gewurztraminer gir krydrede,
spennende og ganske intenst parfymerte viner,
de minner rett og slett litt om indisk, intenst
krydret mat. Kombinasjonen er fargerik og veldig
spennende. Både Chile og Frankrike (Alsace) er
eksperter på druen.
Ønsker du alkoholfritt er «Mango lassi» en
innertier; smoothie laget på mango, yoghurt
naturelle og kardemomme.

Indian Butter chicken * Mint and chilli chutney, roasted chickpeas and kale
Be sure to check Kokkeløren’s tips and tricks on the back before you get started.

1

- You’ll need a plastic cutting board for the
chicken, cutting board, knife, ovenproof dish,
mixing bowl, baking tray, frying pan, spatula
and strainer

2

- Rub the chicken in with 1 tablespoon
of the butter sauce (Large family box uses 2
tablespoons of the butter sauce), season with salt
and place in the middle rack of the oven for 30
minutes with the skin side up.

3 - While the chicken is in the oven, remove

5 - While the chicken and kale are in the oven,

6

8

9

the stem through the entire leaf. Set aside
approx. half of the kale, the largest pieces.
Coarsely chop the rest.

Preheat the oven to 200°C with hot air function
and grill overheat. Cut chicken thighs in 2
through the joint.

4

- Place the larger pieces of kale in a mixing
bowl. Add a little cooking oil and mix well until
they are completely covered in oil. Lay them out
flat on a baking tray and season
with a little salt.

put the chickpeas in a strainer, rinse them well
in cold tap water. Make sure all the water is
clean. Use paper towel if necessary to get them
completely dry.

Bake on the bottom rack in the oven for approx.
5 minutes until they are crispy.

7

- While the chicken is in the oven, heat a
frying pan over medium plus heat until really
hot. Put in 2 tablespoons of frying oil, chickpeas
(Note: food box size 2 adults and small families
use 2 cans of chickpeas, large family box uses 4
cans) and the coarsely chopped kale. Cook for
4 - 5 minutes while stirring periodically. Season
with salt.

- To serve you need: chicken thighs in butter
sauce, crispy kale, chickpea and kale mixture
and mint and chilli chutney.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- When the chicken thighs have been in the
oven for 30 minutes, take them out. Pour on the
rest of the butter sauce and stir so that the sauce
is well mixed into the chicken stock in the mould.
Return to the oven for approx. 5 more minutes
the sauce is hot and the chicken is cooked
through.

- Place thighs in a deep dish, cover with
sauce, add chickpea and kale mixture next to
it. Top with crispy kale and serve mint and chilli
chutney on the side. Enjoy!

Indian Butter chicken

Mint and chilli chutney, roasted chickpeas and kale
Tore: “Join a spice festival with this flavor bomb of a chicken dish!”

Ingredients
Chicken thighs from Gårdsand
Kokkeløren’s butter sauce
Kokkeløren’s mint and chilli chutney
Chickpeas
Kale
Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Allergens: Milk
May contain traces of peanuts and other nuts, sesame, celery, soya, sulphite mustard and gluten-containing grains.
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, put on a
pot of rice and serve the dish with rice instead
of chickpeas, perhaps letting them taste the
chickpeas on the side.

- «Butter chicken» er en populær restaurantrett
i India. Oppskriften ble opprinnelig utviklet
av restauranter i India for å bli kvitt rester fra
tandoori-kyllingretter. Tomat og smør gir denne
sausen rik smak og kremet konsistens.

Sommelier Sara Døscher anbefaler:

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

- Det kan være vrient å kombinere drikke med
sterkt krydret mat. Mat og drikk bør ha lik
smaksintensitet for ikke å overdøve hverandres
nyanser.
Hvitvinsdruen Gewurztraminer gir krydrede,
spennende og ganske intenst parfymerte viner,
de minner rett og slett litt om indisk, intenst
krydret mat. Kombinasjonen er fargerik og veldig
spennende. Både Chile og Frankrike (Alsace) er
eksperter på druen.
Ønsker du alkoholfritt er «Mango lassi» en
innertier; smoothie laget på mango, yoghurt
naturelle og kardemomme.

Sopprisotto * Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet
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

2 - Ha steinsoppkraften i en kjele, tilsett 7 dl

3

4 - Ha på den varme kraften. La det småkoke i

5

- Mens risen småkoker skal østerssoppen
stekes i en varm stekepanne med stekeolje.
Krydre soppen med salt og nykvernet sort
pepper.

6

7

8 - Til servering trenger du risotto, spinatsalat,

9

- Finn frem skjærebrett, kniv, to store kjeler,
stekepanne, slikkepott og blandebolle.
Sjalottløk finhakkes, østerssopp rives i tynne
strimler, osten rives på det fineste på et rivjern
og sjampinjong kuttes i terninger. Vask og tørk
spinat.

20 minutter og rør med jevne mellomrom med
en slikkepott.

- Vend inn 1 ss av gremolataen i
spinaten. Stor familiekasse vender inn 2 ss av
gremolataen.

vann og gi et oppkok (for “liten familiekasse”
tilsettes 10 dl vann og Stor familiekasse tilsetter
14 dl).

gremolata og østerssopp.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Stek sjampinjongterningene på medium
varme i ca. 2 minutter. Bruk 2 ss stekeolje.Tilsett
risen og den finhakkede løken og stek videre
under omrøring i 1 - 2 minutter.

- Når risen har kokt i 20 minutter, bland
smøret og osten godt inn. Smak eventuelt til
med mer salt.

- Ha først risottoen på tallerken. Fordel
gremolata jevnt utover risottoen. Ha den stekte
soppen over. Legg en liten håndfull spinat i
midten av tallerkenen, resten kan serveres på
siden som en salat.

Sopprisotto

Steinsoppkraft, gremolata og Bufarost fra Valdresmeieriet
Tore: “En umamibombe av en rett!”
Ingredienser
Risottoris
Sjalottløk
Sjampinjong
Østerssopp
Kokkelørens
steinsoppkraft

Tilberedningstid

Spinat
Bufarost fra Valdresmeieriet
Rørossmør
Kokkelørens gremolata

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Soya, hvete, sulfitt og melk.
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

- Risottoen har en tendens til å etterkoke og
den bør derfor serveres med en gang den er
ferdig. Den skal være fløyelsmyk og saftig.

- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full av
kostfiber, vitamin A (betakaroten), B-vitaminet
folat, vitamin C, vitamin K og kalium. I tillegg
er den er kilde til vitamin E, B6, kobber og
magnesium.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Selv om det er vemodig å innrømme at
sommeren ligger bak oss og at høsten er et
faktum, er det likevel fryktelig stas å kunne
ønske rødvinssesongen velkommen. Frem med
ullpledd og store vinglass – det er høst!
Nebbiolo, høstens egen drue trives best i
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner
du duft og smak av trøffel, tørket sopp, nype,
tjære og røde plommer. Nebbiolo-vin må
være skapt for sopprisotto. Vær raus med
både smør og ost – disse vinene er kraftige og
krever mat med litt motstand.

Mushroom risotto * Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet
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

2 - Add the porcini stock to a saucepan, add 7

3 - Fry the champignon cubes on medium heat

Let simmer
periodically

5

- While the rice is simmering, fry
the oyster mushrooms in a hot pan with
frying oil. Season with salt and freshly
ground black pepper.

6 - When the rice has cooked for 20 minutes,

- VTurn 1 tablespoon of the gremolata
into the spinach. Large family box uses in 2
tablespoons of gremolata.

8

9 - First, place the risotto on the plate. Spread

- Get: a cutting board, knife, two large
saucepans, frying pan, spatula and mixing
bowl.

dl of water and bring to a boil (for “small family
box” add 10 dl of water and Large family box
add 14 dl).

Finely chop the shallots, tear the oyster
mushrooms into thin strips, grate the cheese very
finely on a grater and dice the champignon.
Wash and dry spinach.

4

- Add the hot stock.
for 20 minutes and stir
with a spatula.

7

- For serving you need risotto, spinach
salad, gremolata and oyster mushrooms.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

for approx. 2 minutes. Use 2 tablespoons of
frying oil. Add the rice and the finely chopped
onion and continue to cook while stirring for 1-2
minutes.

mix in the butter and the cheese. Taste with more
salt if necessary.

the gremolata evenly over the risotto. Put the
fried mushrooms over. Put a small handful of
spinach in the middle of the plate, the rest can
be served on the side as a salad.

Mushroom risotto

Porcini stock, gremolata and Bufar cheese from Valdresmeieriet
Tore: “An umami bomb of a dish!”
Ingredients
Risotto rice
Shallots
Champignon
Oyster mushrooms
Kokkeløren’s
porcini stock

Time

Spinach
Bufar cheese from Valdresmeieriet
Røros butter
Kokkeløren’s gremolata

Difficulty

Contains: Soy, wheat, sulfite and milk.
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

- Risotto tends to aftercook and should
therefore be served as soon as it is ready. It
should be velvety soft and juicy.

- Spinat er en virkelig supergrønnsak, full av
kostfiber, vitamin A (betakaroten), B-vitaminet
folat, vitamin C, vitamin K og kalium. I tillegg
er den er kilde til vitamin E, B6, kobber og
magnesium.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Selv om det er vemodig å innrømme at
sommeren ligger bak oss og at høsten er et
faktum, er det likevel fryktelig stas å kunne
ønske rødvinssesongen velkommen. Frem med
ullpledd og store vinglass – det er høst!
Nebbiolo, høstens egen drue trives best i
norditalias Piemonte. Er du heldig kjenner
du duft og smak av trøffel, tørket sopp, nype,
tjære og røde plommer. Nebbiolo-vin må
være skapt for sopprisotto. Vær raus med
både smør og ost – disse vinene er kraftige og
krever mat med litt motstand.

