Vietnamesisk fiskerett «Ca Kho to» * Shimeji sopp og sortpepper
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, skjærebrett av plast til fisk,
kniv, boksåpner, stor stekepanne, liten stekepanne, 2
kjeler.

2

- Skrell hvitløk og sjalottløk, kutt hvitløk
i tynne skiver, kutt sjalottløk i biter. Åpne
kokosjuiceboksen.

Ha risen i en kjele. Ha på dobbel mengde vann som ris og
en klype salt. Kok opp og la koke under lokk i 20 minutter
på lav varme.

4-

Tilsett i stekepannen: Ca Kho To- saus og kokosjuicen
(Stor familiekasse tilsetter 2 stk. kokosjuice ). Skru
opp til høy varme (9 av 9 induksjon) kok i 6 minutter,(
Stor familiekasse koker i 12 Minutter ) rør med jevne
mellomrom og pass på at ikke det brenner seg. Dette skal
kokes inn til lett sirupkonsistens.

7

5-

Obs. se mengden vårløk i ingredienslisten.
Mens sausen koker, kutt vårløk og chili i syltynne
strimler. Skjær av nederste 0,5 cm av soppstilken
slik at de separeres. Kutt torsk i grove terninger
ca. 5x5 cm. Kutt brokkoli i buketter, skrell stilken
og kutt denne også i biter.

- Ha brokkoli i en kjele, fyll på med vann til

det dekker bunnen. Kok på høy varme i ca .3 – 4
minutter.

3 - Ha 4 ss stekeolje i en varm stekepanne.
Stek hvitløk og sjalottløk under omrøring
i ca. 2 minutter. Ha i sort pepper og–
sukkerblanding og stek videre i 2 minutter
under omrøring.

6

- Legg fisken i stekepannen, reduser til
medium pluss varme og kok i ca 5 minutter.
Snu fiskebitene etter et par minutter. Ha på
vårløken helt på slutten av koketiden.
Mens fisken koker gjør steg 7 og 8 samtidig.

8

- Varm en stekepanne til den er skikkelig
varm. Ha i 3 ss stekeolje. Legg i shimeji-soppen
og stek til den er brunet. Smak til med salt.

10 - Ha fisk og saus i en dyp tallerken, ha på

9 - Til servering trenger du:

chili, legg brokkoli og sopp ved siden. Server
risen på siden.

Fisk , ris, chili, sopp og brokkoli.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Vietnamesisk fiskerett «Ca Kho to»
Shimeji sopp og sortpepper

Tore: “Nydelig og fyldig vietnamesisk comfort food ”
Ingredienser
Torsk
Kokosjuice
Chili
Kokkelørens Ca Kho To-saus
Jasmin ris
Brokkoli

Tilberedningstid

Shimeji sopp
Hvitløkfedd
Sort pepper/ sukker blanding
Sjalottløk
Vårløk (Obs. det er vårløk på alle rettene
denne uken, bruk 1/3 til hver rett)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: fisk, 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

- Dropp å ha på chili om du ønsker en mer
barnevennlig variant.

- Det vietnamesiske kjøkken kan deles i tre
regioner: Nord-, Sentral- og Sør-Vietnam.
Noen av de mest kjente rettene kommer fra
Nord, som f.eks nudelsuppen Pho som serveres
overalt. I det sentrale Vietnam er maten
mer krydret og et måltid består ofte av flere
sideretter. Maten i den sørlige delen av landet
er mer inspirert av ytre påvirkninger på grunn
av den lange perioden under fransk styre og
tidligere også en stor kinesisk minoritet.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Går det an å få mer krydder, smak og fylde
inn i én og samme rett? Neppe. Her har vi et
fyrverkeri av smaker. Få viner klarer kunsten
å stå stødig ved siden av disse smakene uten
selv å knele. Men noen greier det! Vi må til
hvitvinsregionen Alsace i Frankrike. Der er
det varmt og tørt og druene oppnår svært
god modning, noe vi trenger her. Velger du
en hvitvin laget på pinot gris får du fylde og
krydder med på kjøpet. Går du for riesling
med noe restsødme, kan du unne deg å gjøre
retten litt extra spicy. Skål og velbekomme :-)

Vietnamese fish dish «Ca Kho to» * Shimeji mushrooms and black pepper
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

- Find a cutting board, plastic cutting board for the
fish, knife, can opener, large frying pan, small frying pan,
2 pots.

2

- Peel the garlic and shallots, cut the
garlic into thin slices, cut the shallots into
pieces. Open the coconut juice can.

Put the rice in a saucepan. Wear double the amount of
water such as rice and a pinch of salt. Bring to the boil
and cook under a lid for 20 minutes on low heat.

4

- Add to the frying pan: Ca Kho To sauce and the
coconut juice (Large family box adds 2 pieces of coconut
juice). Turn up to high heat (9 out of 9 induction) cook for
6 minutes, (Large family box cooks for 12 Minutes) Stir
at regular intervals and make sure it does not burn. This
should be boiled in to a light syrupy consistency.

5-

Note see the amount of spring onions in the
ingredient list. While the sauce is boiling, cut the
spring onion and chili into jam-thin strips. Cut off
the lower 0.5 cm of the mushroom stalks so that
they separate. Cut cod into coarse cubes approx.
5x5 cm. Cut broccoli into bouquets, peel the stem
and cut it into pieces as well.

7-

Put broccoli in a saucepan, fill with water until
it covers the bottom. Cook on high heat for about
.3 - 4 minutes.

3 - Put 4 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Fry garlic and shallots while
stirring for approx. 2 minutes. Add black
pepper and sugar mixture and cook for
another 2 minutes, while stirring.

6

- Put the fish in the frying pan, reduce
to medium plus heat and cook for about 5
minutes. Turn the fish pieces over after a few
minutes. Put on the spring onion at the very end
of the cooking time. While the fish is cooking,
do steps 7 and 8 at the same time.

8 - Heat a frying pan until it is really hot. Add
3 tablespoons of frying oil. Add the shimeji
mushrooms and cook until browned. Season
with salt.

10

- Put fish and sauce in a deep plate, put
on chili, put broccoli and mushrooms next to it.
Serve the rice on the side.

9 - For serving you need:

Fish, rice, chili, mushrooms and broccoli.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Vietnamese fish dish «Ca Kho to»
Shimeji mushrooms and black pepper

Tore: “Lovely and full-bodied Vietnamese comfort food”
Ingredienser
Cod
Coconut juice
Chile
Kokkelørens Ca Kho To-sauce
Jasmine rice
Broccoli

Time

Shimeji mushroom
Garlic clove
Black pepper / sugar mixture
Shallots
Spring onions (Note. there are spring onions on all the
dishes this week, use 1/3 for each dish)

Difficulty

Contains: fish, soy, wheat, sulfite.
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

- Stop wearing chili if you want a more childfriendly variant.

- Det vietnamesiske kjøkken kan deles i tre
regioner: Nord-, Sentral- og Sør-Vietnam.
Noen av de mest kjente rettene kommer fra
Nord, som f.eks nudelsuppen Pho som serveres
overalt. I det sentrale Vietnam er maten
mer krydret og et måltid består ofte av flere
sideretter. Maten i den sørlige delen av landet
er mer inspirert av ytre påvirkninger på grunn
av den lange perioden under fransk styre og
tidligere også en stor kinesisk minoritet.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Går det an å få mer krydder, smak og fylde
inn i én og samme rett? Neppe. Her har vi et
fyrverkeri av smaker. Få viner klarer kunsten
å stå stødig ved siden av disse smakene uten
selv å knele. Men noen greier det! Vi må til
hvitvinsregionen Alsace i Frankrike. Der er
det varmt og tørt og druene oppnår svært
god modning, noe vi trenger her. Velger du
en hvitvin laget på pinot gris får du fylde og
krydder med på kjøpet. Går du for riesling
med noe restsødme, kan du unne deg å gjøre
retten litt extra spicy. Skål og velbekomme :-)

Casarecce-pasta * rød pesto og nduja fra Felloni spekehus
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, sil,
grønnsaksskreller, en liten og en medium stor
kjele, stekepanne og stekespade.
Sett på vann med
koking av pastaen.

4

en

klype

- Mens pastaen koker, ha 2 ss
stekeolje i en varm stekepanne.
Stek aubergine og vårløk på
høy varme i 3 - 4 minutter til de
får fin stekefarge.

salt

2 - Skrell aubergine og kutt i grove terninger.

Obs. se mengden vårløk i ingredienslisten.
Kutt vårløk i 1 centimeter store skiver. Kutt
nduja-farsen i terninger.

- Ha pastaen i det kokende vannet, rør
rundt så den ikke fester seg i bunnen og la
koke i ca. 8 minutter.

til

5

- Mens grønnsakene steker, ha
1 ss stekeolje i en liten kjele. Stek
Nduja-spekepølsen på høy varme
under omrøring til den er sprøstekt.

8 - Kutt tomat i skiver og grovhakk ruccola.

3

6 - Sil pastaen.

9

- Til servering trenger du
tomat, ruccola og sprøstekt nduja.

pasta,

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Ta stekepannen med grønnsaker
av varmen og tilsett pasta og rød
pesto. Rør godt sammen og smak til
med salt og nykvernet sort pepper.

10 - Ha pasta i en dyp tallerken. Se: tips og

triks. Fordel tomat, ruccola over og sprøstekt
nduja.

Casarecce-pasta

Rød pesto med Bufarost fra Valdresmeieriet og nduja fra Felloni spekehus
Tore: “En smaksbombe!”
Ingredienser
Norske småtomater
Aubergine
Ruccola
Vårløk (Obs. det er vårløk på alle rettene
denne uken, bruk 1/3 til hver rett)

Casarecce-pasta fra
La Piersante
Kokkelørens
Røde pesto
Nduja fra
Felloni spekehus

Tilberedningstid

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg, melk og sulfitt.
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

- Nduja er veldig sterkt, så dropp å ha det over
pastaen til barn eller andre som er sensitive til
sterk mat.

- Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Denne
gangen har det norsk-italienske ekteparet
Kleven-Felloni laget en type pasta som
opprinnelig kommer fra Sicilia. Den
kjennetegnes ved å være korte «tuber»
som er snurret.

Sommelieren Emelie anbefaler

- Har du rester er denne retten nydelig som en
kald pastasalat dagen etter.

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

- Casarecce-pastaen kommer opprinnelig
fra vakre Sicilia i sør-Italia, men jeg
tenker at vi heller skal reise til nord-Italia
og Alto Adige.
Alto Adige ligger delvis i Dolomittene. Bratte
dalsider og kjølige vinder gir oss viner med
høy og frisk syre - nettopp hva vi ser etter til
denne friske og grønne pastakomposisjonen.

Casarecce pasta * red pesto and nduja from Felloni spekehus
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, strainer,
vegetable peelers, a small and a medium
sized saucepan, frying pan and a spatula.
Set water with
boil the pasta.

4

a

pinch

- While the pasta is cooking,
put 2 tablespoons of frying oil in
a hot frying pan. Fry eggplant and
spring onions on high heat for 3 - 4
minutes until they get a nice frying
color.

8

of

salt

to

2

- Peel eggplant and cut into
rough cubes. Note see the amount of spring
onions in the ingredient list. Cut spring onions
into 1 cm slices. Cut the nduja mince into
cubes.

5

- While the vegetables are
roasting, put 1 tablespoon of frying
oil in a small boiler. Fry the Nduja
bacon sausage on high heat while
stirring until it is crispy fried.

- Cut tomato into slices and coarsely chop
arugula.

6 - Strain the pasta.

9

- For serving you need
tomato, arugula and crispy nduja.

pasta,

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

3 - Put the pasta in the boiling water, stir so
that it does not stick to the bottom and let boil
for approx. 8 minutes.

7

- Remove the pan with
vegetables from the heat and add
the pasta and red pesto. Stir well
and season with salt and freshly
ground black pepper.

10 - Put pasta in a deep plate. See: tips and
tricks. Spread tomato, arugula over and crispy
nduja.

Casarecce-pasta

Red pesto and nduja from Felloni spekehus
Tore: “A taste bomb!”
Ingredients
Casarecce pasta from
La Piersante
Kokkeløren’s
Red pesto
Nduja from
Felloni spekehus

Time

Norwegian small tomatoes
Eggplant
Arugula
Spring onions (Note. there are spring
onions on all the dishes this week,
use 1/3 for each dish)

Difficulty

Contains: Wheat, eggs, milk and sulphite.
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

- Nduja is very strong, so don’t put it over the
pasta for children or others who are sensitive
to strong food.

Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert
fra Søndre Sæther gård i Østfold. Denne
gangen har det norsk-italienske ekteparet
Kleven-Felloni laget en type pasta som
opprinnelig kommer fra Sicilia. Den
kjennetegnes ved å være korte «tuber»
som er snurret.

Sommelieren Emelie anbefaler

- If you have leftovers, this dish is lovely as a
cold pasta salad the next day.

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

Casarecce-pastaen
kommer
opprinnelig
fra vakre Sicilia i sør-Italia, men jeg
tenker at vi heller skal reise til nord-Italia
og Alto Adige.
Alto Adige ligger delvis i Dolomittene. Bratte
dalsider og kjølige vinder gir oss viner med
høy og frisk syre - nettopp hva vi ser etter til
denne friske og grønne pastakomposisjonen.

Sprøstekt kylling * kinesiske pannekaker og Peking duck- saus.
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, skjærebrett
av plast til kyllingen, 2 stekepanner, gaffel,
2 dype skåler, 1 flat tallerken, ildfastform,
ovnsrist.

2

Forvarm ovn til 125 C varmluftfunksjon. Fyll
en ildfastform halvveis opp med vann og sett
nederst i ovnen.

Vend kylling først i hvetemel til den er helt dekt.
Vend den så i egg med gaffelen slik at den er
helt dekket på begge sider. Legg deretter kyllingen over i pankomelet. Trykk pankomelet
godt inn på begge sider av kyllingen slik at den
blir godt dekket.

Legg kyllingen flatt ut på skjærebrettet. Hvis
den har ujevn tykkelse skjær halvveis inn i
fileten der den er tykk og brett ut slik at alt
blir jevn tykkelse. Krydre med salt og pepper.

4

- Mens kyllingen steker: skrell agurk, del i to og
skrap ut innmaten. Del agurken så i staver. Obs.
se mengden vårløk i ingredienslisten. Kutt vårløk
syltynt. Riv østerssoppen med fibrene.

7

- Mens soppen steker, legg pannekakene på risten og sett i ovnen rett over den
ildfasteformen med vann. Damp dem i ca.4
minutter. Pakk dem i folie etter damping.

- Ha egg i en dyp skål (liten- og stor familiekasse bruker 2 egg) og visp det godt sammen. Ha hvetemel i den andre dype skålen.
Legg pankomelet på den flate tallerken.

5

- Når kyllingen er ferdig stekt, legg den
på tørkepapir til avrenning og gi den et dryss
med havsalt.

8

- Kutt kyllingen i fingertykke biter. Til servering trenger du, kylling, pannekaker, agurk, vårløk,
østerssopp og Peking duck- saus.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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3 - Ha 1,5 dl stekeolje i stekepannen. Varm

den opp til medium pluss varme under konstant oppsyn. Legg kyllingen forsiktig ned i
oljen så det ikke spruter, stek kyllingen i ca.
4-5 minutter på hver side. Press litt på den
slik at hele flaten blir jevnt stekt. Juster varmen hvis den får for mye farge under steking.

6

- Ha 4 ss. stekeolje i en varm stekepanne,
stek østerssopp under jevnlig omrøring i 3-4
minutter til den får brunet farge, smak til med
litt salt og nykvernet sort pepper.

9

- Legg kylling, vårløk, agurk og
østerssopp i pannekaken. Ha på Peking
duck- saus og rull opp.

Sprøstekt kylling

Kinesiske pannekaker og Peking duck-saus.
Tore: “Her er inspirasjonen hentet fra den verdenskjente retten, peking duck»”

Ingredienser
Utbeinet Liveche kyllinglår
Pankomel
Hvetemel
Egg EK gård
Pannekaker

Tilberedningstid

Kokkelørens peking duck- saus
Agurk
Østerssopp
Vårløk (Obs. det er vårløk på alle rettene
denne uken, bruk 1/3 til hver rett)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: hvete, egg, soya, sesam
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

- Shirachasaus er bra å bruke hvis
man ønsker det hele mer spicy.

- Peking duck-sausen inneholder Hoisin. Hoisin er
kantonesisk og betyr egentlig sjømat, men inneholder ingen ingredienser fra havet og brukes heller
ikke ofte til sjømat. Den brukes imidlertid med Peking
Duck, først servert til keiserne i det gamle Kina. Her
har vi latt oss inspirere av denne gamle, tradisjonsrike kinesiske retten.

- En Kokkelør-vri på den klassiske Peking duckretten. Her er det masse smaker og vi trenger
noe som er både rikt og raust på smak. IPA-øl
smaker mye av både malt og humle, England lager mye bra. De bittersøte og tropiske smakene
vil kle denne eksotiske retten.

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

Crispy Chicken * Chinese Pancakes and Peking Duck 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

- Find: cutting board, knife, plastic cutting
board for the chicken, 2 frying pans, fork, 2
deep bowls, 1 flat plate, casserole dish, oven
rack.

2

Preheat oven to 125 C hot air function. Fill
a casserole dish halfway up with water and
place in the bottom of the oven.

First, turn the chicken in flour until completely
covered. Then turn it into eggs with the fork so
that it is completely covered on both sides. Then
place the chicken in the pan. Press the pancomel
firmly in on both sides of the chicken so that it
is well covered.

Lay the chicken flat on the cutting board. If it
has an uneven thickness, cut halfway into the
fillet where it is thick and fold out so that everything becomes an even thickness. Season
with salt and pepper.

4 - While the chicken is frying: peel the cucumber,
cut it in half and scrape out the insides. Then divide the cucumber into sticks. Note see the amount
of spring onions in the ingredient list. Cut spring
onions jam thin. Grate the oyster mushrooms with
the fibers.

7 - While the mushrooms are frying, place

the pancakes on the rack and place in the
oven just above the casserole dish with water. Steam them for about 4 minutes. Wrap
them in foil after steaming.

- Put eggs in a deep bowl (small and large
family box uses 2 eggs) and beat well. Put flour
in the other deep bowl. Place the pancomel on
the flat plate.

5

- When the chicken is done cooking, place
it on paper towels to drain and give it a sprinkle of sea salt.

8

- Cut the chicken into finger-thick pieces. To
serve, you will need chicken, pancakes, cucumber,
spring onion, oyster mushrooms and Peking duck
sauce.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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3

- Put 1.5 dl frying oil in the frying pan.
Heat it to medium plus heat under constant
supervision. Carefully place the chicken in
the oil so that it does not squirt, fry the chicken for approx. 4-5 minutes on each side.
Press a little on it so that the entire surface is
evenly cooked. Adjust the heat if it gets too
much color during frying.

6 - Ha 4 ss. frying oil in a hot frying pan, fry

the oyster mushrooms while stirring regularly
for 3-4 minutes until browned, season with
a little salt and freshly ground black pepper.

9

- Put chicken, spring onion, cucumber and oyster mushrooms in the pancake. Put on Peking duck sauce and roll
up.

Crispy chicken

Chinese pancakes and Peking duck sauce.
Tore: “Her er inspirasjonen hentet fra den verdenskjente retten, peking duck»”

Ingredients
Boneless Liveche
chicken thighs
Pankomel
Wheat flour
Egg EK farm
Pancakes

Time

The chef’s peking duck sauce
Cucumber
Oyster mushrooms
Spring onions (Note. there are spring onions on
all the dishes this week, use 1/3 for each dish)

Difficulty

Contains: wheat, eggs, soy, sesame
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

- Shiracha sauce is good to use if
one wants it all more spicy.

- Peking duck-sausen inneholder Hoisin. Hoisin er
kantonesisk og betyr egentlig sjømat, men inneholder ingen ingredienser fra havet og brukes heller
ikke ofte til sjømat. Den brukes imidlertid med Peking
Duck, først servert til keiserne i det gamle Kina. Her
har vi latt oss inspirere av denne gamle, tradisjonsrike kinesiske retten.

- En Kokkelør-vri på den klassiske Peking duckretten. Her er det masse smaker og vi trenger
noe som er både rikt og raust på smak. IPA-øl
smaker mye av både malt og humle, England lager mye bra. De bittersøte og tropiske smakene
vil kle denne eksotiske retten.

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

