Fiskeburger av torsk * Ovnsbakte poteter og Kokkelørens danske remulade
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, skjærebrett av plastikk, stekebrett,

slikkepott, stekepanne, stekespade og foodprosessor (eller
stavmikser om du ikke har det).
Forvarm ovnen til 200oC med varmluft-funksjon. Legg potetene
på et stekebrett. Vend i olje, salt og nykvernet sort pepper. Bak i
ovnen i ca. 20 minutter til de er gylne og møre.

2

- Mens potetene er i ovnen. Kutt fisk i grove biter. Ha fisken
og en teskje salt (liten familiekasse bruker 1,5 teskjeer salt og
stor familiekasse bruker 2 teskjeer) i en foodprosessor eller bruk
stavmikser. Kjør dette på halv hastighet i ca. 5 sekunder. Ha i
eggeplomme og potetmel, kjør i 5 sekunder til. Bruk slikkepott på
kantene. Kjør foodprosessoren på lav hastighet og spe på med
melken, ca. 5 sekunder til.

Skill eggeplomme fra eggehviten (liten- og stor familiekasse
skiller 2 egg).

3 - Kutt brød i to, vask og tørk salat

4 - Når potetene begynner å bli ferdige,

godt.

Form to like store burgere (har du liten familiekasse blir det to store
og to små burgere, for stor familiekasse blir det fire store burgere).
Varm en stekepanne til medium varme. Ha i 2 ss stekeolje. Stek
burgerne i ca. 3 minutter på hver side til de har blitt gylne.

5

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

6

- Til servering trenger du fiskeburgere,
poteter, burgerbrød, dansk remulade og salat.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7

- Smør dansk remulade på toppen og
bunnen av burgerbrødet. Legg salat i bunnen.
Ha fiskeburgeren på salaten. Server potet og
resten av dansk remuladen ved siden av.

Fiskeburger av torsk

Ovnsbakte poteter og Kokkelørens dansk remulade
Tore: “Danskene har skjønt det!”
Ingredienser
Torsk
Burgerbrød fra Brødbakerne
Kokkelørens dansk remulade
Egg fra Ek gård

Tilberedningstid

Potetmel
Poteter fra Bjertnæs & Hoel
Hjertesalat
Rørosmelk

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, egg, hvetemel, melk, sennep og 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

- Vend remuladen inn i de bakte potetene for å
få en smaksrik potetsalat.

- Kapers er en toårig busk med avrundede,
ganske tykke blader og store blekrosa blomster.
Busken er viltvoksende i landene omkring
Middelhavet, der den trives på murer og i
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Denne deilige retten vil om mulig smake
enda bedre med det riktige i glasset!
Velg noe som er tørt og har rikelig med
friskhet. Hvitvin på gruner veltliner-druen,
surøl (gjerne geuze) eller tørr eplecider er
alle gode valg.

Cod fish burger * Oven baked potatoes and Kokkeløren’s Danish remoulade
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, knife, plastic cutting board, baking tray,
spatula, frying pan, spatula and food processor (or mixer if you
don’t have one).
Preheat the oven to 200oC with the hot air function. Place the potatoes
on a baking tray. Toss in oil, salt and freshly ground black pepper.
Bake in the oven for approx. 20 minutes until they are golden and
tender.

2 - While the potatoes are in the oven. Cut fish into coarse pieces.

Put the fish and a teaspoon of salt (small family case uses 1.5
teaspoons of salt and large family case uses 2 teaspoons) in a food
processor or use a stick blender. Run this at half speed for approx. 5
seconds. Put in egg yolk and potato flour, run for another 5 seconds.
Use a spatula on the edges. Run the food processor on low speed
and add the milk, approx. 5 more seconds.

Separate the yolk from the egg white (small and large family box
separate 2 eggs).

3 - Cut buns in half, wash and dry salad well.

4 - When the potatoes start to get ready,
Form two equal-sized burgers (if you have a small family box, there
will be two large and two small burgers, for a large family box, there
will be four large burgers).
Heat a frying pan to medium heat. Put in 2 tablespoons of cooking
oil. Fry the burgers for approx. 3 minutes on each side until golden.

5

- Heat the burger buns in the oven for
1 - 2 minutes. Be careful - they are quickly
overbaked.

6 - For serving you need fish patties, potatoes,
burger buns, Danish remoulade and salad.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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7 - Coat the top and bottom of the buns with

Danish remoulade. Add lettuce to the bottom.
Have the fish patty on the salad. Serve potato
and the rest of the Danish remoulade on the
side.

Cod fish burger

Oven baked potatoes and Kokkeløren’s Danish remoulade
Tore: “The Danes have figured it out!”
Ingredients
Cod
Burger bread from Brødbakerne
Kokkeløren’s Danish remoulade
Eggs from Ek farm

Time

Potato flour
Potatoes from Bjertnæs & Hoel
Heart salad
Røros milk

Difficulty

Contains: Fish, eggs, wheat flour, milk, mustard and sulphite.
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

- Turn the Danish remoulade into the baked
potatoes to get a flavorful potato salad.

- Kapers er en toårig busk med avrundede,
ganske tykke blader og store blekrosa blomster.
Busken er viltvoksende i landene omkring
Middelhavet, der den trives på murer og i
kystnære urer. Planten er mest kjent for sin
spiselige knopp og frukt. Kapers er også de
syltede blomsterknoppene fra kapersbusken.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

- Denne deilige retten vil om mulig smake
enda bedre med det riktige i glasset!
Velg noe som er tørt og har rikelig med
friskhet. Hvitvin på gruner veltliner-druen,
surøl (gjerne geuze) eller tørr eplecider er
alle gode valg.

Svinefilet fra Strøm Larsen * hvit bønnepure og bearnaisesmør
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: kniv, skjærebrett, sil, kjele,
stekepanne, stekebrett, stavmikser, blandebolle,
ildfastform, kjernetemperaturmåler.
Forvarm ovnen til 180°C med varmluftfunksjon. Ta svinefilet ut av pakken. Tørk av
den med tørkepapir. Ha 1 ss stekeolje i en
veldig varm stekepanne. Brun svinefileten i ca
2 minutter til den har fin farge på alle sider.

4

- Ha grønnkål og rosiner 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. Stek på
nederste rille i ovnen sammen med svinekjøttet
i ca. 5 minutter til grønnkålen er sprø i kanten.

2

5 - Når svinet har nådd 60°C kjernetemperatur,

ta det ut av ovnen og dekk med aluminiumsfolie.
Sett det i romtemperatur til hviling mens du
jobber videre. Kjøttet må ha minimum 5 minutters
hviletid.

7 - Kutt bearnaisesmøret i skiver.

9

3 - Kutt gule rosiner i skiver, finhakk

- Ha svinefileten i en ildfastform. Krydre
med salt og grovkvernet sort pepper. Bak i
ovnen i ca 12- 14 minutter til den har fått en
kjernetemperatur på 60°C.

- Til servering trenger du svinefilet,
bearnaisesmør, bønnepuré, grønnkål og
rosiner.

hvitløk og sil hvite bønner.

6

- Mens kjøttet hviler. Ha hvite bønner, hvitløk
og fløte i en kjele. Kok under omrøring i ca 3
minutter. Kjør dette sammen til en glatt puré med
stavmikser eller blender. Smak til med salt.

8 - Kutt svinefilet i skiver.

10

- Plasser svinefiletskivene samlet på
tallerken, legg bearnaisesmør oppå kjøttet.
Legg bønnepuré i midten og grønnkål med
rosin litt på siden av pureen.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Svinefilet fra Strøm Larsen
hvit bønnepure og bearnaisesmør

Tore: “estragon og svin er bestevenner!”

Ingredienser
Svin indrefilet
Rørosfløte
Kokkelørens
bearnaisesmør
Gule rosiner

Tilberedningstid

Grønnkål
Hvitløksfedd
Hvite bønner
(matkassene str. 2 voksne- og liten familie bruker
2 pakker, stor familie bruker 4 pakker)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tips og triks
- Ikke denne gangen:)

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

Visste du at...

Drikke til maten

- Hvite bønner er rike på mange viktige
næringsstoffer, inkludert kalsium, protein, folat,
jern og kalium, samt sunne plantestoffer som blant
annet antioksidanter og kostfiber.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:
- En saftig Beaujolais vil være prikken over i’en til
denne nydelige fransksmakende rett! Ute i vinmarkene
i Beaujolais i Sør-Burgund er det den røde druen
Gamay som dominerer. Metoden som blir brukt kalles
Maceration Carbonique. Denne spesielle metoden
skaper lette, fruktige viner med et saftig snerp av
Gamay og et fint preg av jordsmonn. Helt riktig til
bearnaise og indrefilet!

Tenderloin from Strøm Larsen * white bean puree and béarnaise 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-

Find: knife, cutting board, strainer, pot, frying
pan, roasting tray, stand mixer, mixing bowl,
baking dish, core temperature gauge.
Preheat the oven to 180°C with the fan function.
Take the tenderloin out of the package. Wipe it
off with a paper towel. Put 1 tablespoon of frying
oil in a very hot frying pan. Brown the Tenderloin
for about 2 minutes until it has a nice color on
all sides.

4

- Place kale and raisins 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.
Roast on the bottom rack in the oven together
with the pork for approx. 5 minutes until the
kale is crispy at the edges.

7

9

2

- Place the tenderloin in an ovenproof dish.
Season with salt and coarsely ground black
pepper. Bake in the oven for about 12-14
minutes until it has reached a core temperature
of 60°C.

5

- When the pork has reached a core
temperature of 60°C, remove it from the oven
and cover with aluminum foil. Set it at room
temperature to rest while you continue working.
The meat must rest for at least 5 minutes.

8

- Cut the béarnaise butter into

- To serve, you need tenderloin,
béarnaise butter, bean puree, kale and
raisins.

3

- Slice yellow raisins, finely chop
garlic and strain white beans.

6 - While the meat rests. Put white beans, garlic
and cream in a saucepan. Cook while stirring
for about 3 minutes. Blend this together into a
smooth puree with a stick blender or blender.
Season to taste with salt.

- Cut the tenderloin

10 - Place the tenderloin slices together on a

plate, put béarnaise butter on top of the meat.
Place bean puree in the middle and kale with
raisins a little to the side of the puree.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Tenderloin from Strøm Larsen
white bean puree and béarnaise butter
Tore: “estragon og svin er bestevenner!”

Ingredients
Pork tenderloin
Whipped cream
The chef’s ear
béarnaise butter
Yellow raisins

Time

Kale
Garlic cloves
White beans
(the food boxes size 2 are used by adults and
small families 2 packages, large family uses 4 packages)

Difficulty

Contains: Milk, sulphite.
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

- Not this time:)

- Hvite bønner er rike på mange viktige
næringsstoffer, inkludert kalsium, protein, folat,
jern og kalium, samt sunne plantestoffer som blant
annet antioksidanter og kostfiber.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

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

- En saftig Beaujolais vil være prikken over i’en til
denne nydelige fransksmakende rett! Ute i vinmarkene
i Beaujolais i Sør-Burgund er det den røde druen
Gamay som dominerer. Metoden som blir brukt kalles
Maceration Carbonique. Denne spesielle metoden
skaper lette, fruktige viner med et saftig snerp av
Gamay og et fint preg av jordsmonn. Helt riktig til
bearnaise og indrefilet!

Spagetti med kjøttboller * Spagettisaus og Fosheim ost 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

- Finn frem skjærebrett, kniv, kjele, rivjern,
skål, blandebolle, dørslag, stekepanne og
stekespade.

2 - Løk kuttes i tynne skiver. Persille grovkuttes.
Ost rives på det fineste på et rivjern

3

- Ha kjøttdeigen og urtepuréen i en
bolle. Tilsett en klype salt og kna det
hele godt sammen.

Sett pastavann til koking. Husk å ha salt i vannet.

4 - Form kjøttdeigen til runde boller på størrelse

5

- Ha løken i pannen og stek på medium
varme i ca. 5 minutter. Rør jevnlig så det ikke får
for mye farge.

med pingpongballer og klem dem litt flate, se
tips og triks. Ha 2 ss stekeolje i en medium
pluss varm stekepanne. Stek kjøttbollene på
begge sider i ca. 4 minutter på hver side til de
har fått godt med farge og er gjennomstekt..
Ha kjøttbollene over i en skål. Ikke vask
stekepannen.

7

- Tilsett spagettisausen og kjøttbollene i
pannen med løk og gi det et oppkok. Pass på
at du får med all kraften fra kjøttbollene. Vend
godt sammen.

8

- Til servering trenger du spagetti, kjøttboller
i spagettisaus, hakket persille og ost.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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6 - Mens løken steker, ha spagetti i det
fosskokende vannet. Kok i 5 minutter.
Sil av vannet.

9 - Ha spagetti på tallerkenen. Fordel kjøttboller

og saus utover. Dryss over hakket persille og ost.

Spagetti med kjøttboller

Spagettisaus og Fosheim ost fra Valdresmeieriet
Tore: “Tradisjonelle italienske smaker i en utradisjonell italiensk rett!”

Ingredienser
Oksekjøttdeig fra
Strøm Larsen
Spagetti fra
La Piersante
Persille
Kokkelørens
spagettisaus
Tilberedningstid

Fosheim ost fra
Valdresmeieriet
Kokkelørens
urtepuré
Løk

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

- Hvis du klemmer kjøttbollene litt flate får du
større stekeskorpe og det går raskere.

- Spaghetti and meatballs eller spaghetti med
kjøttboller er en italiensk-amerikansk rett
oppfunnet av italienske immigranter i New York
på slutten av 1800-tallet. Immigrantene opplevde
å ha en mye bedre tilgang på kjøtt enn de var
vant med fra Italia, derav de store kjøttbollene
atypisk for italiensk matlagingstradisjon
forøvrig.

Husets sommelier Emelie anbefaler

- Ha gjerne god extra virgin olivenolje over retten
når den er lagt opp.

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

- Først og fremst vil vi ha en rød vin, og den
bør være både saftig, syrlig og frisk! Alle disse
egenskapene finner vi igjen i bestekompisen til
tomat, som er Sangiovese.
Andre
gode
alternativer
og
Dolcetto
som
også
italiensk opprinnelse.

er
de

Barbera
er
av

Spaghetti and meatballs * Spaghetti sauce and Fosheim cheese from Valdresmeieriet
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 a cutting board, knife, pot, grater, bowl,

2

- Thinly slice the onions. Coarsely chop
parsley. Cheese is finely grated on a grater.

3

4 - Form the minced meat into round balls the

5 - Put the onion in the pan and cook on medium

6

7

8

9

mixing bowl, colander, frying pan and spatula.

- Put the minced meat and the herb
puree in a bowl. Add a pinch of salt
and knead well.

Bring the pasta water to a boil. Remember to
have salt in the water.

size of ping-pong balls and squeeze them a
little flat, see tips and tricks. Put 2 tablespoons
of frying oil in a medium plus hot frying pan.
Fry the meatballs on both sides for approx.
4 minutes on each side until they have been
colored and are well done. Place the meatballs
in a bowl. Do not wash the frying pan.

- Add the spaghetti sauce and meatballs to
the pan with the onions and bring to a boil.
Make sure you get all the power from the
meatballs. Fold well together.

heat for approx. 5 minutes. Stir regularly so it
doesn’t stick too much color.

- For serving, you need spaghetti, meatballs
in tomato sauce, chopped parsley and cheese.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- While the the onion is frying, put the
spaghetti in the boiling water. Cook for 5
minutes. Strain off the water.

- Place spaghetti on the plate. Spread
meatballs and sauce over. Sprinkle with chopped
parsley and cheese.

Spaghetti and meatballs

Spaghetti sauce and Fosheim cheese from Valdresmeieriet
Tore: “Traditional Italian flavors in an untraditional Italian dish!”

Ingredients
Beef mince from
Strøm Larsen
Spaghetti from
La Piersante
Parsley
Kokkeløren’s
spaghetti sauce
Time

Fosheim cheese from
Valdersmeieriet
Kokkeløren’s
herbal puree
Onion

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

- If you squeeze the meatballs a little flat, you get
a larger roasting crust and it goes faster.

- Spaghetti and meatballs eller spaghetti med
kjøttboller er en italiensk-amerikansk rett
oppfunnet av italienske immigranter i New York
på slutten av 1800-tallet. Immigrantene opplevde
å ha en mye bedre tilgang på kjøtt enn de var
vant med fra Italia, derav de store kjøttbollene
atypisk for italiensk matlagingstradisjon
forøvrig.

Husets sommelier Emelie anbefaler

- Feel free to sprinkle some nice extra virgin olive
oil over the dish when it is plated.

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

- Først og fremst vil vi ha en rød vin, og den
bør være både saftig, syrlig og frisk! Alle disse
egenskapene finner vi igjen i bestekompisen til
tomat, som er Sangiovese.
Andre
gode
alternativer
og
Dolcetto
som
også
italiensk opprinnelse.

er
de

Barbera
er
av

