
1 - Finn frem skjærebrett, kniv, sil, stekepanne 
og en kjele. 

Obs. se mengden grønnsaker i 
ingredienslisten. Kutt stangselleri, løk og gulrot 
i terninger. Finhakk hvitløk og estragonblader. 
Spar noen blader til pynt og ta vare  
på estragonstilken. 

4 - Mens pølsene steker. Ha 2 ss stekeolje 
i en stor kjele på medium pluss varme. 
Fres stangselleri, løk, gulrot, hvitløk og 
estragonstilkene (ikke de hakkede bladene) i 4 
minutter under omrøring. Ha så i kyllingkraften 
og kok dette i 5 minutter.

3 - Stek pølsene i en medium pluss varm 
stekepanne i ca. 5 minutter på hver side til de 
er gjennomstekt. Vend hvert andre minutt. La 
de så hvile i ca. 5 minutter i pannen som nå 
er tatt av varmen. 

2 - Sil bønnene.

5 - Ha i kraft og olje fra pølsene som er i 
stekepannen oppi gryten med grønnsakene. 
Ha i hakket estragon og bønner, og rør dette 
godt sammen. Kok i 1-2 minutter til bønnene 
er varme. Smak til med salt og nykvernet sort 
pepper.

6 - Til servering trenger du bønnecassoulet, 
pølser, estragonblader og dijonnaise.

7 - Legg pølsene samlet på tallerkenen. 
Legg bønnecassoulet ved siden. Strø 
over  estragonblader. Server dijonnaise  
på siden.

Fransk landpølse fra Metervare  *  Bønnecassoulet

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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Fransk landpølse fra Metervare
Bønnecassoulet 
Tore: “En skikkelig rustikk og mettende rett 
med et nikk til Frankrike”

Fransk landpølse
   fra Metervare
Hvite bønner
Estragon
Kokkelørens 
   dijonnaise

Kyllingkraft fra Gårdsand
Stangselleri
Hvitløk, løk, gulrot
   (Obs. det er hvitløk, løk og gulrot på
   to retter, bruk halvparten til hver rett)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen :-)

Visste du at...
- Bønner kommer opprinnelig fra Peru der 
inkafolket dyrket flere sorter. Fra 1600-tallet 
kjenner vi til dyrking av bønner i Norge. Bønner 
har både lavt energi- og fettinnhold, samt et 
høyt innhold av protein som bidrar til vekst i 
muskelmasse. I tillegg er bønner en kilde til folat 
som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. 
Bønner har også et høyt kostfiberinnhold, som 
er gunstig for fordøyelsen.

Inneholder: Selleri, sennep, sulfitt og egg.
Kan inneholde spor av melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Til denne jordnære, rustikke retten ville 
jeg gått for et skikkelig håndtverksøl. 

«Blonde» er konsentrert og friskt med 
aroma og smak av blomster og tropisk  
frukt. «Saison» kan også passe bra: IPA-
ølets markante bitterhet er byttet ut med 
et rikt maltpreg som vil kle denne retten 
godt.

Ingredienser

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



1 - Get: a cutting board, knife, strainer, frying 
pan and a saucepan.

Note the amount of vegetables in the 
ingredient list. Cut celery, onion and carrot 
into cubes. Finely chop garlic and tarragon 
leaves. Save some leaves for decoration and 

4 - While the sausages are frying. Put 2 
tablespoons of frying oil in a large saucepan 
over medium-plus heat. Fry the celery, onion, 
carrot, garlic and tarragon stems (not the 
chopped leaves) for 4 minutes while stirring. 
Then add the chicken stock and cook for 5 
minutes.

3 - Fry the sausages in a medium-plus hot 
frying pan for approx. 5 minutes on each side 
until cooked through. Turn every two minutes. 
Remove the pan from the heat, and rest for 
approx. 5 minutes.

2 - Strain the beans.

5 - Add the stock and oil from the sausages in 
the frying pan, to the pot with the vegetables. 
Add chopped tarragon and beans, and stir 
well. Cook for 1 – 2 minutes until the beans 
are heated. Season with salt and freshly 
ground black pepper.

6 - For serving, you need bean cassoulet, 
sausages, tarragon leaves and dijonnaise.

7 - Place the sausages on the plate. Put 
the bean cassoulet next to it. Sprinkle 
with tarragon leaves. Serve dijonnaise on  
the side.

French country sausage from Metervare *  Bean cassoulet

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



French country sausage from Metervare
Bean cassoulet 
Tore: “A really rustic and filling dish with a nod to France”

French country sausage
    from Metervare
White beans
Tarragon
Kokkeløren’s
   dijonnaise

Chicken stock from 
   Gårdsand
Celery
Garlic, onion, carrot
   (Note there is garlic, onion and carrot
   used in two courses, use half for each)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Not this time :-)

Visste du at...
- Bønner kommer opprinnelig fra Peru der 
inkafolket dyrket flere sorter. Fra 1600-tallet 
kjenner vi til dyrking av bønner i Norge. Bønner 
har både lavt energi- og fettinnhold, samt et 
høyt innhold av protein som bidrar til vekst i 
muskelmasse. I tillegg er bønner en kilde til folat 
som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. 
Bønner har også et høyt kostfiberinnhold, som 
er gunstig for fordøyelsen.

Contains: Celery, mustard, sulfite and eggs.
May contain traces of milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Til denne jordnære, rustikke retten ville 
jeg gått for et skikkelig håndtverksøl. 

«Blonde» er konsentrert og friskt med 
aroma og smak av blomster og tropisk  
frukt. «Saison» kan også passe bra: IPA-
ølets markante bitterhet er byttet ut med 
et rikt maltpreg som vil kle denne retten 
godt.

Ingredients

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



1 - Finn frem: kjele, skjærebrett, kniv, 
skjærebrett av plastikk til kyllingen, 3 skåler, 
slikkepott, dørslag og stor stekepanne. Til liten 
og stor familiekasse anbefaler vi å bruke 2 
stekepanner.

Sett på en kjele vann til nudlene. Kok opp 
vannet, sett til side og ha i nudlene. Det skal  
ligge i vannet i 12 minutter

7 - Lag en stor grop i midten og ha 
på egg. Se: tips og triks. Rør egg 
raskt sammen og la det stivne litt, 
ca. 10 sekunder. Ha på Pad Thai-
sausen i stekepannen og bland alt 
skikkelig godt sammen mens du 
steker videre.

3 - Kutt kyllingbrystet i jevne små biter.2 - Mens nudlene trekker. Kutt 
vårløk i tynne skiver. Kutt lime i 
båter. Obs. se mengde hvitløk i 
ingredienslisten. Finhakk hvitløk. Ha 
egget i en skål (Stor familiekasse bruker  
2 stk egg).

5 - Sil av vannet fra nudlene.Rør 
inn 2 ss stekeolje i nudlene.

8 - Ha i kyllingbitene, saften av en limebåt (Stor 
familiekasse bruker saften av to limebåter), 
halvparten av bønnespirene og halvparten av 
peanøttene og bland dette godt inn.

9 - Til servering trenger du Pad Thai, vårløk, 
peanøtter, bønnespirer og limebåter.

10 - Ha pad thai i en dyp skål, ha på 
bønnespirer, vårløk og peanøtter. Legg ved 
limebåter.

4 - Brun kyllingbitene i en varm 
stekepanne, dette tar ca. 2 - 3 
minutter. Smak til med salt og legg 
til side i en skål.

6 - Varm opp en stor stekepanne på 
medium varme. Tilsett 2 ss stekeolje. 
Ha i hvitløken og 2/3 av vårløken, 
stek dette under konstant omrøring 
i 1 minutt til det er blankt. Bruk en 
slikkepott til dette. Ha på nudler 
og stek videre i 1 minutt. Rør og  
bland kontinuerlig.

Kokkelørens Pad Thai  *  Liveche kyllingbryst, nudler, peanøtter og lime

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkelørens Pad Thai 
Liveche kyllingbryst, nudler, peanøtter og lime
Tore: “Thailandsk streetfood som vekker alle smakssansene!”

Liveche kyllingbryst
   fra 3 gårder i Østfold
Gårdsegg 
   fra Ek Gård
Kokkelørens 
   Pad Thai-saus
Risnudler

Peanøtter
Bønnespirer 
Lime
Vårløk
Hvitløk
   (Obs. det er hvitløk på to retter,
   bruk halvparten til hver rett)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Sausen er ganske spicy, så ta av litt nudel- 
og grønnsaksblanding til barna før du har i 
sausen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen til denne retten. Thaimat og riesling 
er som oftest en veldig safe og god match 
og dette er intet unntak. En hvitvin med god 
friskhet og en anelse restsødme balanserer 
tamarindsausens søtsterke smak perfekt.

Visste du at...
- Ek Gårdskjøkken på Gjølme Gård var 
de første som oppfylte kriteriene for 
Spesialitetsmerket på egg. Gjølberg Gård i 
Onsøy utenfor Fredrikstad har drevet jordbruk 
og hatt dyrehold gjennom flere generasjoner. 
Nå drives gården av Lars Erik Ek og foreldrene, 
Ingrid og Joar.

Inneholder: fisk, egg, peanøtter og sulfitt
Kan inneholde spor av gluten og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

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



1 - Get: Saucepan, cutting board, knife, plastic 
cutting board for the chicken, 3 bowls, spatula, 
colander and large frying pan. For a small and 
a large family box, we recommend using 2 
frying pans.

Put on a pot of water for the noodles. Boil the 
water, set aside and add the noodles. It should 
lie in the water for 12 minutes

7 - Make a large hole in the middle 
and place eggs. See: tips and tricks. 
Stir eggs quickly together and let it 
set slightly, approx. 10 seconds. 
Add the Pad Thai sauce to the frying 
pan and mix everything thoroughly 
while you continue frying.

3 - Cut the chicken breast into even small 
pieces.

2 - While the noodles are soaking. Cut spring 
onions into thin slices. Cut lime into boats. Note 
the amount of garlic in the ingredient list. Finely 
chop garlic. Put the egg in a bowl (Large family 
box uses 2 eggs).

5 - Strain the water from the 
noodles. Stir 2 tablespoons of 
frying oil into the noodles.

8 - Add the chicken pieces, the juice of a lime 
boat (Large family box uses the juice of two 
lime boats), half of the bean sprouts and half of 
the peanuts and mix well.

9 - For serving you need Pad Thai, spring 
onions, peanuts, bean sprouts and limes.

10 - Place pad thai in a deep bowl, add bean 
sprouts, spring onions and peanuts. Serve lime 
boats on the side.

4 - Brown the chicken pieces in a 
hot frying pan, this takes approx. 2 
- 3  minutes. Season with salt and 
set aside in a bowl.

6 - Heat a large frying pan over 
medium heat. Add 2 tablespoons of 
frying oil. Add the garlic and 2/3 
of the spring onion, fry this while 
constantly stirring for 1 minute until 
shiny. Use a spatula for this. Add 
noodles and continue cooking for 
1 minute. Stir and mix continuously.

Kokkeløren’s Pad Thai  *  Liveche chicken breast, noodles, peanuts and lime

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Kokkeløren’s Pad Thai 
Liveche chicken breast, noodles, peanuts and lime
Tore: “Thai street food that pokes at all you taste buds!”

Liveche chicken breast
  from 3 farms in Østfold
Farm eggs
   from Ek Gård
Kokkeløren’s
   Pad Thai sauce
Rice noodles

Peanuts
Bean sprouts
Lime
Spring onions
Garlic, onion, carrot
   (Note there is garlic used in two
   courses, use half for each

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The sauce is quite spicy, so remove some 
noodle and vegetable mixture for the kids 
before adding to the sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-
druen til denne retten. Thaimat og riesling 
er som oftest en veldig safe og god match 
og dette er intet unntak. En hvitvin med god 
friskhet og en anelse restsødme balanserer 
tamarindsausens søtsterke smak perfekt.

Visste du at...
- Ek Gårdskjøkken på Gjølme Gård var 
de første som oppfylte kriteriene for 
Spesialitetsmerket på egg. Gjølberg Gård i 
Onsøy utenfor Fredrikstad har drevet jordbruk 
og hatt dyrehold gjennom flere generasjoner. 
Nå drives gården av Lars Erik Ek og foreldrene, 
Ingrid og Joar.

Contains: fish, eggs, peanuts and sulfite.
May contain traces of gluten and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients

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



1 - Finn frem skjærebrett, sil, kniv, en stor kjele 
og en liten kjele. 

Skyll risen. Ha risen i kjelen og ha på dobbel 
mengde vann og en klype salt. Kok opp risen 
på sterk varme uten lokk. Skru ned varmen, 
rør godt rundt i gryta og sett på lokk. La 
risen småkoke i 20 - 25 minutter til vannet er 
absorbert.

4 - Ha på tomatsaus og kokosmelk 
og kok opp. La koke i 12 minutter.

6 - Tilsett linsene og rør dem godt 
inn. Kok videre i et par minutter til 
linsene er varme. Smak til med salt.

7 - Finhakk stilkene og grovhakk bladene på 
korianderen.

2 - Obs. sjekk mengden løk og gulrot i 
ingredienslisten. Kutt gulrot i biter og 
finhakk løk.

3 - Ha 2 ss stekeolje i en medium pluss varm, 
stor kjele. Ha i løk og gulrot og stek 
i 1 minutt til løken har blitt blank. Ha på 
krydderblanding og stek videre under 
omrøring i 1 minutt.

5 - Sil linsene.

8 - Til servering trenger du ris, cashew-
nøtter, mangochutney, koriander og 
gryterett.

9 - Legg en stor øse gryterett i en dyp 
tallerken. Ha en god skje mango chutney i 
midten. Dryss over cashewnøtter og koriander. 
Server ris ved siden.

Fyldig indisk gryte  *  Kokos, mangochutney og cashewnøtter

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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Fyldig indisk gryte 
Kokos, mangochutney og cashewnøtter
Tore: “En smaksbombe av en rett!”

Kokkelørens
   tomat- og 
   ingefærsaus
Kokkelørens 
   krydderblanding
Kokkelørens 
   mangochutney

Linser
Kokosmelk
Koriander
Cashewnøtter
Brun ris
Løk, gulrot
   (Obs. det er løk og gulrot på to
   retter, bruk halvparten til hver rett)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Server denne retten med hjemmelaget 
chapatibrød. Til dette trenger du:

2,5 dl hvetemel
1 klype salt
2,5 ss olje
Ca. 1-1,5 dl vann

Slik gjør du
1. Bland mel og salt, tilsett olje og bland igjen. Ha 
i vann litt etter litt, mens det eltes. Tilsett vann til 
deigen er myk og smidig, men ikke klebrig. 

2. La deigen hvile i 20 minutter under et fuktig 
klede. Del deretter deigen i kuler på størrelse med 
en golfball. 

3. Dryss litt vanlig hvetemel på bordet, kjevle 
kulene ut til tynne pannekaker. Stek en om gangen 
i tørr, veldig varm panne eller på takke. Snu den 
ofte, og press pannekaken ned mot pannen. Stekes 
til de puffer opp og har fått noen brune flekker her 
og der.

Inneholder: Cashewnøtter, melk, sulfitt og sennep.
Kan inneholde spor av sesamfrø, selleri, soya, kornprodukter, peanøtter og andre nøtter.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Styr unna rødvinen, med så mange herlige, 
krydrete og varme smaker anbefaler jeg at du 
heller ser etter en fruktig Chenin Blanc med 
litt større kroppsfasong, gjerne fra Sør-Afrika. 

Selv velger jeg meg en av favorittene fra 
området Stellenbusch. Nå er det jo strengt tatt 
ikke lov for meg å skrive direkte anbefalinger.., 
men vinene fra produsenten Stellenrust med 
sine gamle ranker er alltid til å stole på ;-)

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



1 - You’ll need: cutting board, strainer, knife, 
a large saucepan and a small saucepan.

Rinse the rice. Put the rice in the saucepan and 
add double the water and a pinch of salt. Boil 
the rice on high heat without lid. Turn down the 
heat, stir well in the saucepan and cover. Let 
the rice simmer for 20 - 25 minutes until the 
water is absorbed.

4 - Add tomato sauce and coconut 
milk and bring to a boil. Leave to 
boil for 12 minutes.

6 - Add the lentils and stir well. 
Cook for a few minutes until the 
lentils are warm. Season with salt.

7 - Finely chop the stems and roughly chop 
the leaves of the coriander.

2 - Note the amount of onion and carrot 
in the ingredient list. Cut carrot into chunks 
and finely chop the onion.

3 - Put 2 tablespoons of frying oil in a 
medium-plus hot, large saucepan. Add the 
onion and carrot and roast for 1 minute 
until the onion is blank. Add spice mix and 
continue stirring for 1 minute.

5 - Strain the lentils.

8 - For serving you need rice, cashew nuts, 
mango chutney, coriander and casserole.

9 - Have a large ladle of casserole in a 
deep dish. Place a generous spoon of mango 
chutney in the middle. Sprinkle with cashew 
nuts and coriander. Serve rice on the side.

Rich Indian casserole  *  Coconut, mango chutney and cashew nuts

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

NB. If you have the Large Family Box, always double the quantities given in the recipe. 
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-2/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Rich Indian casserole 
Coconut, mango chutney and cashew nuts
Tore: “A taste bomb of a dish!”

Kokkeløren’s
   tomato and
   ginger sauce
Kokkeløren’s
   seasoning mix
Kokkeløren’s
   mango chutney

Lentils
Coconut milk
Coriander
Cashews
Brown rice
Onion, carrot
   (Note there is onion and carrot used
   in two courses, use half for each)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Serve this dish with homemade chapati bread. 
For this you need:

2.5 dl wheat flour
1 pinch of salt
2.5 tablespoons of oil
Approx. 1 - 1.5 dl water

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

How to!
1. Mix flour and salt, add oil and mix again. Add 
in water little by little while kneading. Keep adding 
water until the dough is soft and supple, but not 
sticky.

2. Let the dough rest for 20 minutes under a damp 
cloth. Then divide the dough into balls the size of 
a golf ball.

3. Sprinkle some plain wheat flour on the table, 
rolling the balls out into thin pancakes. Roast one 
at a time in a dry, very hot pan or on a griddle. 
Flip often and press the pancake down on the pan. 
Roast until they puff up and have brown spots here 
and there.

Contains: Cashew nuts, milk, sulfite and mustard.
May contain traces of sesame seeds, celery, soy, grain products, peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler
- Styr unna rødvinen, med så mange herlige, 
krydrete og varme smaker anbefaler jeg at du 
heller ser etter en fruktig Chenin Blanc med 
litt større kroppsfasong, gjerne fra Sør-Afrika. 

Selv velger jeg meg en av favorittene fra 
området Stellenbusch. Nå er det jo strengt tatt 
ikke lov for meg å skrive direkte anbefalinger.., 
men vinene fra produsenten Stellenrust med 
sine gamle ranker er alltid til å stole på ;-)

Ingredients
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