Pannestekt laks i ponzusaus * med bok choi og ris med kokkelørens furikake
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 til ris,
2 stekepanner og stekespade.

Ha risen i en kjele, skyll godt og fyll på
dobbel mengde vann og ha i en klype salt.
Kok opp på høy varme, skru ned varmen og
småkok under lokk i ca. 20 minutter

4 - Mens laksen steker, varm opp stekepanne

nr. to til medium pluss varme.
Ha i 3 ss stekeolje. Stek bok choi i ca. 3 – 4
minutter. Rør med jevne mellomrom. Smak til
med salt.

2 - Mens risen koker. Del bok choi i fire på
langs, skjær av roten. Skrell og kutt ingefær i
små biter( først kutter du i tynne skiver, deretter
i tynne strimler, så finhakker du). Finhakk chili.
Kutt vårløk i tynne skiver og del lime i to.
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- Se tips og triks. I samme panne som
laksen er stekt. Ha i ingefær, chili og vårløk.
Stek under omrøring i ca. 1 minutt.
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3 - Når risen har kokt i ca. 15 minutter:

Varm opp en stekepanne på medium pluss
varme. Stek laksen i ca. 3-4 minutter på hver
side. Legg den over på en tallerken når den
er stekt.

6 - Tilsett i stekepannen, ponzubase og saften

av en halv lime (stor familiekasse tilsetter en
hel lime), legg laksen i pannen og gi et kjapt
oppkok.

8 - Ha laksen på tallerken, legg bok choi inntil

- Til servering trenger du laks i ponzusaus,
pakchoi, ris og furikake.

laksen, ha ris på siden og dryss over furikake
på risen. Avslutt med å øse ponzusaus over
laksen. Pass på å få med alt av chili, ingefær
og vårløk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Pannestekt laks i ponzusaus
med bok choi og ris med kokkelørens furikake.

Tore: “En personlig favoritt jeg har laget med selvfisket ørret mange ganger!”
Ingredienser
Laks
Kokkelørens
Ponzubase
Lime
Rød chili
Ingefær

Tilberedningstid

Vårløk
Ris
Bok choi
kokkelørens furikake

Vanskelighetsgrad

Allergener: fisk, soya, hvete, sesam.
Kan inneholde spor av peanøtter
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
tilsette chili i stekepannen og furikake-krydderet
til risen.

- I Japan og flere andre asiatiske land bruker
de furikake som krydder på risen.I Kokkelørens
furikake har vi brukt grunnsmakene sesamfrø
og tørket tang, samt bl.a tørkede flak av tunfisk.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Laks + rosé = sant! Med eller uten bobler er
opp til deg, - det viktige er at vinen har nok
friskhet til å matche den syrlige ponsusausen.
Fiskens fedme og soyasausens salte smak,
krever en vin med god fylde og rikelig
fruktighet. Spansk rosévin på Garnacha-druen
vil smake nydelig til dette. Rosa cava eller rosécrémant fra Loire er også gode anbefalninger.

Pan-fried salmon in ponzu sauce * with bok choi and rice with the chef’s furikaake
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 - Find: Cutting board, knife, rice cooker,
2 frying pans and a frying pan.

Put the rice in a pot, rinse well and add
double the amount of water and add a
pinch of salt. Bring to a boil over high heat,
turn down the heat and simmer under the
lid for approx. 20 minutes
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- While the salmon is frying, heat frying
pan # 2 to medium plus heat.
Add 3 tablespoons of frying oil. Stek bok choi
i ca. 3 - 4 minutes. Stir periodically. Season
with salt.

2 - While the rise is boiling. Divide the bok
choi into four lengthwise, cutting off the root.
Peel and cut ginger into small pieces (first cut
into thin slices, then into thin strips, then finely
chop). Finely chop the chili. Cut spring onions
into thin slices and cut lime in half.

5 - See tips and tricks. In the same pan as the

salmon is fried. Add ginger, chili and spring
onion. Cook, stirring, for approx. 1 minute.
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- For serving, you need salmon in ponzu
sauce, pakchoi, rice and furikake.

3 - When the rice has boiled for approx. 15
minutes: Heat a frying pan on medium plus
heat. Fry the salmon for approx. 3-4 minutes
on each side. Place it on a plate when it is
cooked.
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-Add to the frying pan, ponzu base and
the juice of half a lime (large family box adds
a whole lime), put the salmon in the pan and
bring to a quick boil.

- Put the salmon on the plate, place the
bok choi next to the salmon, have rice on the
side and sprinkle over the furikake on the
rice. Finish by pouring ponzu sauce over the
salmon. Be sure to include everything from
chili, ginger and spring onions.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Pan-fried salmon in ponzu sauce
with bok choi and rice with the chef’s furikake.

Tore: “A personal favorite I have made with self-fished trout many times!”
Ingredients
Salmon
Kokkeløren’s
Ponzubase
Lime
Red chili
Ginger

Time

Spring onions
Rice
Bok choi from
Kokkeløren’s furikake

Difficulty

Allergens: fish, soy, wheat, sesame.
May contain traces of peanuts
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og tricks

Visste du at...

Drikke til maten

- For a more child-friendly variant, drop adding
chili to the frying pan and the furikake spice to
the rice.

- In Japan and several other Asian countries,
they use furikake as a spice for rice. In
Kokkeløren’s furikake, we have used the basic
flavors sesame seeds and dried seaweed,
as well as dried flakes of tuna and ground
togarashi chili.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Noen viner har et tydelig grønt urtepreg som
gjør dem fine å matche med grønne» smaker
i mat. Brokkoli og urter vil trives veldig godt
i selskap med en frisk hvitvin på Sauvignon
Blanc-druen. Disse vinene har også syren som
trengs for å matche det fete i fisken. Både Loire
i Frankrike og Marlborough i New Zealand
lager strålende eksemplarer. Sistnevnte
har ofte en liten touch av passjonsfrukt i
ettersmaken som kan være en spennende
smakstilsetning i denne retten.

Kyllinglårconfit fra Gårdsand * Potet- og jordskokkpuré og plommesaus
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: 2 kjeler, stekebrett, skjærebrett, kniv og
visp

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. Skrell
potet, eller for en raskere og sunnere variant, behold
skallet på (Du kan også dele poteten i to, da kutter
du ned på koketiden). Ha i en kjele med kaldt usaltet
vann. Kok til de er møre, ca. 20 minutter.

3 - Kutt hvitløk i tynne skiver.

6 - Ha plommesausen i en liten kjele. Gi den et
rask oppkok under omrøring.

2 - Mens potetene koker. Ta kyllinglårene ut av

pakken. Fjern overflødig fett og kraft. Legg dem
med skinnsiden opp på et stekebrett. Se Tips og
triks. Stek i ovnen på øverste rille i ca. 20 minutter til
de er gjennomvarme.

4

- (Obs. se mengden smør i ingredienslisten)
Ha melk, smør, skivet hvitløk og jordskokkpureen
i en kjele og gi det et oppkok. Sett til side.
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- Til servering trenger du potet- og
jordskokkpuré, plommesaus og kyllinglår.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

5 - Når potetene er møre sil av vannet og la

dampe på svak varme i ca. 1 minutt. Ha i
jordskokk- og hvitløksmelken. Mos dette sammen
med en visp. Pisk deretter kraftig til det blir en
puré. Smak til med salt og nykvernet sort pepper
når konsistensen er slik du ønsker.
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- Legg potet-og jordskokkpuré på siden av
tallerken. Legg kyllinglåret inntil puréen og
plommesausen ved siden.

Kyllinglårconfit fra Gårdsand
Potet- og jordskokkpuré og plommesaus

Tore: “plommer, sichuanpepper, ingefær og soya- sammen skaper de smaksfest!”
Ingredienser
Kyllingconfit
fra Gårdsand
Kokkelørens jordskokkpuré
med jordskokker fra
Ulsrudbakken gård
Kokkkelørens
plommesaus
Tilberedningstid

Potet
Rørosmelk (Obs. det er melk på to retter,
sjekk at du bruker rett beholder)
Hvitløk
Rørossmør (Obs. det er smør på to retter,
bruk halvparten til denne retten)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, sulfitt, soya, hvete.
Obs. Vi anbefaler å skylle alle grønnsakene før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks

Visste du at...

Drikke til maten

- For ekstra brunet kyllingskinn skru på overvarme
de siste 5 minuttene av steketiden.

- Jordskokken er roten til mye godt og kan heve
måltidet til gastronomiske høyder. Den var ganske
utbredt i Norge før poteten kom, men havnet litt
i skyggen av nykommeren. Den inneholder ikke
stivelse, men har ellers mange av de samme
bruksområdene som poteten. Jordskokk har en
søtlig og nøtteaktig aroma.

Husets sommelier Emelie anbefaler

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

- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og vin.
Noe annet vi må ha med i bakhodet er sausen
med sine saftige, syrlige plommer og orientalske
krydder, og ikke minst, jordskokken som bidrar
med både sødme og et jordlig aromapreg. Vi er
altså på jakt etter en lett kropp med delikate og
forsiktige tanniner. Samtidig trenger vi friskhet,
ordentlig med syre og et knepp med sødme for
å balansere alle nydelige tilbehør - og vi trenger
krydder!
Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller på
det sistnevnte.

Chicken thigh confit from Gårdsand * Potato and Jerusalem artichoke puree and plum sauce
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: 2 saucepans, baking trays, cutting tray, knife
and whisk.

Preheat the oven to 200C on hot air function. Peel
the potato, or for a faster and healthier variety, keep
the peel on (You can also split the potato in half, then
you cut down on the cooking time). Put in a saucepan
with cold unsalted water. Cook until tender, approx.
20 minutes.
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- While the potatos are boiling. Take the
chicken thighs out of the package. Remove excess
grease and stock. Place them with the skin side up
on a baking tray. See Tips and Tricks. Bake in the
oven on the top rack for approx. 20 minutes until
cooked through.

3 - Cut garlic into thin slices.

4 - (Note the amount of butter in the ingredients
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7

8 - Place mashed potatoes and artichoke puree

- Put the plum sauce in a small saucepan.
Bring to boil while stirring.

list) Put milk, butter, sliced garlic and the
artichoke puree in a saucepan and bring to a
boil. Set aside.

- For serving, you need mashed potatoes
and artichoke puree, plum sauce, Jerusalem
artichokes and chicken thighs.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- When the potatoes are tender strain the
water and let steam on low heat for approx.
1 minute. Add the artichoke and garlic milk.
Mash this together with a whisk. Then beat
vigorously until it becomes a puree. Season with
salt and freshly ground black pepper when the
consistency is the way you want it.

on the side of the plate. Place the chicken thigh
next to the mashed potatoes, artichoke puree
and plum sauce next to it.

Chicken thigh confit from Gårdsand
Potato and Jerusalem artichoke puree and plum sauce

Tore: “Plums, Sichuan pepper, ginger and soy - together they create a flavourfest!”
Ingredients
Chicken confit
from Gårdsand
Kokkeløren’s artichoke puree
with Jerusalem artichokes
from Ulsrudbakken farm
Kokkeløren’s
plum sauce
Time

Potato
Røros milk (Note. there is milk on two dishes,
check that you are using the correct container)
Garlic
Rørossmør (Note. there is butter on two dishes,
use half for this dish)

Difficulty

Contains: Milk, sulfite, soy, wheat, celery.
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 extra browned chicken skin turn on top heat
the last 5 minutes of the cooking time.

- Jordskokken er roten til mye godt og kan
heve måltidet til gastronomiske høyder. Den
var ganske utbredt i Norge før poteten kom,
men havnet litt i skyggen av nykommeren.
Den inneholder ikke stivelse, men har
ellers mange av de samme bruksområdene
som poteten. Jordskokk har en søtlig
og nøtteaktig aroma.

Husets sommelier Emelie anbefaler

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

- Lyst kjøtt stiller litt krav til valg av drue og vin.
Noe annet vi må ha med i bakhodet er sausen
med sine saftige, syrlige plommer og orientalske
krydder, og ikke minst, jordskokken som bidrar
med både sødme og et jordlig aromapreg. Vi er
altså på jakt etter en lett kropp med delikate og
forsiktige tanniner. Samtidig trenger vi friskhet,
ordentlig med syre og et knepp med sødme for
å balansere alle nydelige tilbehør - og vi trenger
krydder!
Alt det sammen staves «Pinot Noir». En kjølig
variant fra «Den Nye Verden», eller en i mer
tradisjonell stil fra Burgund? Mitt valg faller på
det sistnevnte.

Lasagne * Sopp og Rørosost fra Galåvolden gård
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,
2 stekepanner, stekespade, visp, øse og
slikkepott.

2 - Kutt sopp og squash i terninger.

3

- Varm 2 stekepanner til de er skikkelig
varme. Ha i 4 ss stekeolje i hver panne
og stek sopp og squash i 4 - 6 minutter.
Rør med jevne mellomrom.

Sett
ovnen
på
190oC
med
varmluftsfunksjon. (Obs. se mengden
smør i ingredienslisten) Smelt smør i
en liten kjele, rør inn mel med en visp.
(Obs. sjekk at du tar rett beholder) Ha
på melken og kok opp under konstant
omrøring. Kok i ca. 1 minutt. Smak til
med salt og nykvernet sort pepper.
Sett til side.

4

- Ha lasagnesaus på grønnsakene og rør
dette godt sammen. Smak til med salt.
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5

- Bruk aluminiumsformen(e) som følger
med. Start med et lag med grønnsaksblanding,
ha så på bechamel.

- Gjenta steg 5 og 6 til du har lagt
på alle lasagneplatene og avslutt med
grønnsaksblanding på toppen. Ha ost oppå
dette. Stek i ovnen i 15 - 20 minutter.

6 - Legg på lasagneplate.

8 - Sett formen på bordet og forsyn deg.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Vel bekomme!

Lasagne

Sopp og Rørosost fra Galåvolden gård
Tore: “En fyldig og smaksrik lasagne med nydelige lokale råvarer”
Ingredienser
Pastaplater fra La Piersante
Hvetemel
Rørosost fra
Galåvolden gård
Squash
Aromasopp

Tilberedningstid

Kokkelørens lasagnesaus
Rørosmelk (Obs. det er melk på to retter,
sjekk at du bruker rett beholder)
Rørossmør (Obs. det er smør på to retter,
bruk halvparten til hver rett)
* Aluminiumsform følger med.

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete, egg 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

Lasagnen
smaker
nesten
enda
bedre
dagen etter du lager den, så kos deg
med eventuelle rester.

Denne nydelige pastaen er laget av
italieneren Andreas Kleven Felloni på
Søndre Sæther gård i Østfold.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

Gi din vurdering

Pastaen er laget etter hans italienske
familieoppskrifter og med de beste norske
råvarer.

Rødvinsdruene sangiovese, barbera og dolcetto
er alle trygge, gode, italienske vinvalg til denne
deilige vegetarlasagnen.

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

La Piersante er pikenavnet til den mormoren
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun
svært driftig og lidenskapelig opptatt av
tradisjonell matlaging.
Denne lidenskapen er videreført med La
Piersante!

En lys, lett og saftig rødvin med masse friskhet
matcher godt til syrlig tomatsaus.

Lasagna * Mushrooms and Røros cheese from Galåvolden Gård
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/

1

- Get: a cutting board, knife, saucepan, 2
frying pans, spatula, whisk and ladle.

2 - Cut mushrooms and squash into cubes.

Set the oven to 190oC on hot air function. (Note
the amount of butter in the ingredient list) Melt
butter in a small saucepan, mix in flour with a
whisk. (Note that you take the right container)
Add the milk and bring to a boil while stirring
constantly. Cook for approx. 1 minute. Season
with salt and freshly ground black pepper. Set
aside.

4 - Put tomato sauce on the vegetables and stir.
Season with salt.

7

5

- Use the aluminum tray provided. Start
with a layer of vegetable mixture, then add the
bechamel.

- Repeat steps 5 and 6 until you
placed all the lasagna plates and
with the vegetable mixture on top.
cheese on top of this. Bake in the
for 15 - 20 minutes.

have
finish
Have
oven
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3 - Heat 2 frying pans until they are really hot.
Put 4 tablespoons of frying oil in each pan and
fry the mushrooms and squash for 4 - 6 minutes.
Stir periodically.

6 - Place lasagna plate.

- Place the tray on the table and
help yourself. Enjoy!!

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Lasagna

Mushrooms and Røros cheese from Galåvolden Gård
Tore: “A full-bodied and tasty lasagna with delicious local ingredients”
Ingredients
Pasta plates from La Piersante
Wheat flour
Cream cheese from
Galåvolden farm
Squash
Aromatic mushroom

Time

Kokkeløren’s lasagna sauce
Roros milk (Obs. there is milk on two dishes,
check that you are using the correct container)
Røros butter (Obs. there is butter on two dishes,
use half for each dish)
* Aluminum mold included.

Difficulty

Contains: Wheat, eggs 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

The lasagna almost tastes better the day after you
make it, so enjoy any leftovers.

Denne nydelige pastaen er laget av
italieneren Andreas Kleven Felloni på
Søndre Sæther gård i Østfold.

Sommelieren Sara anbefaler

Pastaen er laget etter hans italienske
familieoppskrifter og med de beste norske
råvarer.

Rødvinsdruene sangiovese, barbera og dolcetto
er alle trygge, gode, italienske vinvalg til
vinterens beste lasagne.

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

La Piersante er pikenavnet til den mormoren
til Andreas. I likhet med Andreas, var hun
svært driftig og lidenskapelig opptatt av
tradisjonell matlaging.
Denne lidenskapen er videreført med La
Piersante!

En lys, lett og saftig rødvin med masse friskhet
matcher godt til syrlig tomatsaus.

