Klassisk kremet fiskesuppe * Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
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

2 - Kutt fisken i terninger og krydre med salt.

3 - Ha grønnsakene, untatt purre, på et brett og

4

- Mens grønnsakene er i ovnen.
Ha fiskekraft og fløte i en kjele
Kok opp og la det koke i et par minutter
under omrøring.

5

- Ha maizenna i en skål, tilsett hvitvinsreduksjonen, rør dette dette godt sammen.

6

7 - Hakk dill grovt, ta med stilkene også.

8

9

av plastikk til fisken, kniv, stekebrett,
blandebolle og en stor kjele.

vend inn med stekeolje og salt. Bak dem i ovnen
i ca. 10 minutter.

Forvarm ovnen til 210oC med
varmluftfunksjon. Skrell og kutt sellerirot
og gulrøtter i jevnstore terninger.
Finsnitt purre.

- Til servering trenger du fiskesuppe,
grønnsaker, og dill.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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- Tilsett maizenna-blandingen under
omrøring. Kok i 1 minutt til det tykner. Ha
fiskebiter og purre i kjelen gi et oppkok, ta kjelen
til side og la trekke i ca. 5 minutter.

- Ha grønnsaker i bunnen av en dyp skål.
Øs over fiskesuppen, pass på å få med fiskebiter.
Avslutt med dill.

Klassisk kremet fiskesuppe

Fiskekraft fra norske Salsus og bakte rotgrønnsaker
Tore: “En kremet, klassisk fiskesuppe med de beste norske råvarer!”
Ingredienser
Fiskekraft fra Salsus
Kokkelørens
hvitvinsreduksjon
Torskefilet
Sellerirot

Tilberedningstid

Dill
Rørosfløte
Maizenna
Purreløk
Gulrøtter

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Fisk, selleri, melk 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

- Varm suppeskålen raskt i ovnen rett før du
legger opp, så holder suppa seg god og varm
mens du spiser.

- Salsus´ mål er like enkelt som det er vanskelig:

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

Å produsere verdens beste krafter og
sauser til profesjonelle kokker. kraftene
er tilberedt med tid, kunnskap og rene,
naturlige ingredienser - 100% naturlig
uten tilsetningsstoffer.

- Unn deg en god flaske hvitvin på rieslingdruen denne uken – da har du perfekt tilbehør til
den klassiske fiskesuppa.
Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp
i den kremete suppen og stå i fin kontrast
til sødmefulle rotgrønnsaker.

Classic creamy fish soup * Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables
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, plastic cutting board
for the fish, a knife, a baking tray, a mixing bowl
and a large saucepan.

2 - Dice the fish and season with salt.

3

- Put the vegetables, except leek, on a tray
and turn over with frying oil and salt. Bake in
the oven for approx. 10 minutes.

Preheat the oven to 210C with hot air function.
Peel and cut celery root and carrots into evenly
sized cubes. Finely chop the leek.

4

- While the vegetables are in the oven. Put
fish stock and cream in a saucepan. Bring to a
boil and let boil for a few minutes while stirring.

5

- Put the cornstarch in a bowl, add the white
wine reduction, stir well.

6

7

8 - For serving you need fish soup, vegetables,

9

- Roughly
stems as well.

chop

the

dill,

use

the

and dill.
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- Add the cornstarch
stirring. Cook for 1 minute
Add fish and leek to the
a boil, remove from heat
for approx. 5 minutes.

mixture while
until thickened.
pan, bring to
and let poach

- Place vegetables in the bottom of a deep
bowl. Pour over the soup, be sure to get the fish
pieces. Finish with dill.

Classic creamy fish soup

Fish stock from Norwegian Salsus and baked root vegetables
Tore: “A creamy, classic fish soup with the best Norwegian ingredients!”
Ingredients
Fish stock from Salsus
Kokkeløren’s
white wine reduction
Cod fillet
Celery root

Time

Dill
Røros cream
Maizenna (corn starch)
Leek
Carrots

Difficulty

Contains: Fish, celery, milk and sulphite.
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

- Heat the soup bowl quickly in the oven just
before you plate, so the soup stays good and
warm while you eat.

Salsus´ mål er like enkelt som det er vanskelig:

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

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

Å produsere verdens beste krafter og
sauser til profesjonelle kokker. kraftene
er tilberedt med tid, kunnskap og rene,
naturlige ingredienser - 100% naturlig
uten tilsetningsstoffer.

Unn deg en god flaske hvitvin på riesling-druen
denne uken – da har du perfekt tilbehør til den
klassiske fiskesuppa.
Vinens leskende syrlighet vil friske godt opp
i den kremete suppen og stå i fin kontrast
til sødmefulle rotgrønnsaker.

Burrito med svinekjøtt og Salsa Roja * Ovnsbakte grønnsaker og Rørosrømme
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, kniv, skjærebrett, stekebrett,
stekepanne og stekespade.
Forvarm ovnen til 220oC med varmluftfunksjon
med overvarme. Obs. se mengden rødløk i
ingredienslisten Kutt paprika og rødløk i tynne
strimler. Hell ut vannet fra maisboksen

2

- Ha løk, paprika og mais på et
stekebrett. Ha på 2 ss stekeolje, salt og
nykvernet sort pepper og bland godt.
Stek i ovnen i ca. 10 minutter.

3 - - Ha 2 ss stekeolje i en varm stekepanne.

4

5 - Til servering trenger du svinekjøttdeig, bakte

6

Ha i svinekjøttdeig og stek til den er brunet og
gjennomstekt. Ha på tacopasten og bland godt.

grønnsaker, Salsa Roja, Rørosrømme, fefferoni
og lefser.

- Varm lefsene som anvist på pakken.
Vi synes steking i pannen blir best.

- Fyll lefsa med godsakene og rull sammen.
Server eventuelt Rørosrømme og fefferoni ved
siden av.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Burrito med svinekjøtt og Salsa Roja
Ovnsbakte grønnsaker og Rørosrømme

Tore: “Mexicansk streetfood med de beste lokale råvarer!”

Ingredienser
Økologisk svinekjøttdeig
fra Spikkerud gård
Rørosrømme
Paprika
Fefferoni
Mais

Tilberedningstid

Kokkelørens Salsa Roja
Kokkelørens tacopaste
Lefser fra
Como Mexico
Rødløk (Obs. det er rødløk på 2 retter,
bruk 2/3 til denne retten.)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Hvete 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

Denne retten passer perfekt dagen etter hvis det
blir noen rester.

Burrito betyr «lite esel» på spansk. Noen
tror navnet refererer til byltene eslene
bærer da de kan minne om store burritoer.
Den moderne burritoen er sagt å stamme fra det
mexicanske samfunnet i USA.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Det finnes mange varianter av drikker og stiler
som vil fungere flott med denne retten. Men,
siden vi smaksmessig er i Mexico og vi på
Kokkeløren er store fan av autentiske smaker
og opplevelser er det egentlig kun enn ting som
gjelder her, og det er selvfølgelig øl! En frisk,
leskende og fruktig øl, gjerne med litt bitterhet,
vil være som hånden i hansken til denne
smaksfestivalen!
For dere som ønsker et alkoholfritt alternativ så
vil vi gjerne anbefale FRIPA, laget av de kule
folkene på bryggeriet Klokk & Co., kun
et par hyller lengre bort i butikken! ¡Salud

Burrito with pork and Salsa Roja * Oven-baked vegetables and Røros sour cream
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: knife, cutting board, baking tray,

frying

pan and spatula.

Preheat the oven to 220oC with hot air function
with superheat. Note the amount of red onion
in the list of ingredients. Cut paprika and red
onion into thin strips. Pour out the water from
the corn can

2 - Put onions, peppers and corn on a baking

tray. Add 2 tablespoons frying oil, salt and
freshly ground black pepper and mix well.
Bake in the oven for approx. 10 minutes.

3

- Put 2 tablespoons of frying oil in a hot
frying pan. Put in the pork mince and cook until
it is browned and cooked through. Add the taco
paste and mix well.

4

5

6 - Fill the lefsa with the goodies and roll up.

- For serving, you need pork mince, baked
vegetables, Salsa Roja, Rørosrømme, pepperoni
and lefser.

- Heat the tortillas as instructed on the
package. We think frying in the pan is best.

Serve with Røros sour cream and pepperoni
next to it.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Burrito with pork and Salsa Roja
Oven-baked vegetables and Røros sour cream

Tore: “Mexican street food with the finest local ingredients!”

Ingredients
Organic prok mince
from Prima Jæren
Rørosrømme
Paprika
Pefferoni
Corn

Time

Kokkeløren’s Salsa Roja
Kokkeløren’s taco paste
Corn
Lefser from
Como Mexico
Red onion (Note. there is red onion in 2 dishes,
use 2/3 for this dish.)
Difficulty

Contains: Wheat and milk.
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

This dish is perfect the next day if there are
any leftovers.

Burrito betyr «lite esel» på spansk. Noen
tror navnet refererer til byltene eslene
bærer da de kan minne om store burritoer.
Den moderne burritoen er sagt å stamme fra det
mexicanske samfunnet i USA.

Vår hus-sommelier Emelie anbefaler

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

Det finnes mange varianter av drikker og stiler
som vil fungere flott med denne retten. Men,
siden vi smaksmessig er i Mexico og vi på
Kokkeløren er store fan av autentiske smaker
og opplevelser er det egentlig kun enn ting som
gjelder her, og det er selvfølgelig øl! En frisk,
leskende og fruktig øl, gjerne med litt bitterhet,
vil være som hånden i hansken til denne
smaksfestivalen!
For dere som ønsker et alkoholfritt alternativ så
vil vi gjerne anbefale FRIPA, laget av de kule
folkene på bryggeriet Klokk & Co., kun
et par hyller lengre bort i butikken! ¡Salud

Chevre fra Haukeli * Bakte rødbeter og honning fra Vinderen i Oslo
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 rødbetene, kniv, 2 stekebrett, sil, stekepanne,
stekespade, bakepapir og skål.
Forvarm ovnen til 200oC varmluftsfunksjon.
Skrubb rødbetene godt i kaldt vann, kutt av
bunnen og del i skiver på ca. 0,5 centimeter.

2 - Vend rødbetskivene i litt stekeolje og krydre

med salt og nykvernet sort pepper. Bak i ovnen
i ca. 20 minutter til de er møre. Når du har tatt
ut rødbetene av ovnen. Skru opp varmen til
250 grader og sett på varmluftfunksjon og grillovervarme.

4

3

- Kutt av roten på hjertesalaten og
plukk bladene. Obs. se mengden rødløk i
ingredienslisten. Kutt rødløk i tynne skiver.

5

- Sil av kikertene. Pass på at de blir
godt avrent. Stek i en stekepanne med
1 ss stekeolje på høy varme til de «popper» i
pannen og har fått skikkelig stekefarge. Krydre
med salt og ha over i en skål. Hvis du har dårlig
tid kan du vende kikertene i olje, krydre med
salt og pepper og steke i ovnen sammen med
rødbetene de siste 5 minuttene av rødbetenes
steketid.

- Kutt kjøleskapskald chevreost i skiver på ca. 2
centimeter. Ha over på et stekebrett med bakepapir
og sett i ovnen på øverste rille. Bak i 2-3 minutter.
Obs dette går fort, følg med og ta ut osten før den
smelter utover brettet. Se tips og triks.

6 - Til servering trenger du ost, kikerter, ruccola,
valnøtter, estragonhonning, rødløk, rødbeter og
hjertesalat.

7

- Legg hjertesalat pent utover i en sirkel
på et fat. Fordel rødbeter utover i midten.
Legg ostebitene jevnt utover rødbetene. Strø
valnøtter, kikerter og rødløk utover. Dryss
estragonhonningen jevnt over osten og avslutt
med ruccolasalat.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Chevre fra Haukeli

Bakte rødbeter og honning fra Vinderen i Oslo
Tore: “Veldig moro at vi har fått tak i honning fra Rasmus mannen til Rikke (daglig leder)”
Ingredienser
Chevre fra Haukeli
Rødbet
Hjertesalat
Karamelliserte valnøtter
Ruccola
Kikerter

Tilberedningstid

Rødløk (Obs. det rødløk på to retter,
bruk 1/3 til denne retten)
Kokkelørens honning- og estragondressing
med egenrøktet honning fra Rasmus på Vinderen.
(Obs. det kan være bitte små biter av bivoks i
honningdressingen, det er helt trygt å spise)

Vanskelighetsgrad

Inneholder: Melk, valnøtter, sulfitt og sennep.
Kan inneholde spor av soya og 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 at det skal bli lettere å skjære fine skiver av
osten hjelper det å dyppe kniven i varmt vann
mellom hver gang du skjærer en skive.

- Vi skiller i hovedsak mellom to forskjellige
typer honning - rå honning som denne vi har
fått fra Rasmus og pasteurisert (varmebehandlet)
honning. Dette har i utgangspunktet ingenting
med bienes honningproduksjon å gjøre, men
med hvordan honningen behandles etter at den
er høstet. Rå honning er honning i sin naturlige
form rett fra bikuben, uten tilsetninger eller
annen behandling enn lett filtrering for å fjerne
urenheter før den tappes på glass eller boks.
Den er som regel uklar, kan variere i farge og
tekstur og kan være fast, flytende eller kremet. All
honning produsert i Norge er rå.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Hvis du ønsker mer farge på osten bruk en
Crème Brûlée-brenner for å gratinere ytterligere.
- Legg salaten i iskaldt vann i 20 minutter for å
få den ekstra crispy.

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

- Det er noe helt spesielt med kombinasjonen
chèvre og sauvignon blanc fra Loire i Frankrike.
Ofte er det sånn at en matvares geografiske
opphav speiler vinvalget perfekt, og i dette
tilfellet stemmer det 100%.
Sauvignon blanc (hoveddruen i Sancerre og
Pouilly-Fumé) gir gjerne tørre, slanke viner
med høy friskhet. De grønne, urteaktige
aromaene i både vinen og salaten fremhever
hverandre og resultatet er en irrgrønn og intens
smakskombinasjon. Dersom du insisterer på
rødt eller rosé til dette, finnes det både rød og
rosa Sancerre (på pinot noir-druen) – begge er
verdt å teste ut.

Chevre from Haukeli * Baked beets and honey from Vinderen in Oslo
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: a cutting board, plastic cutting board
for the beets, knife, 2 baking trays, strainer,
frying pan, spatula, baking paper and bowl.
Preheat the oven to 200C on hot-air
function. Scrub the beets in cold water,
cut off the bottom and divide into slices of
approx. 0.5 centimeters.

2

- Turn the beetroot slices in a little frying oil
and season with salt and freshly ground black
pepper. Bake in the oven for approx. 20 minutes
until tender. When you have taken the beetroot
out of the oven. Turn up the heat to 250 degrees
and switch on the hot air function and grill
overheat.

4

3

- Cut off the root of the Romain lettuce and
pick the leaves. Note the amount of red onion in
the ingredient list. Cut red onions into thin slices.

5

- Strain the chickpeas. Make sure they are
drained. Fry in a frying pan with 1 tablespoon of
frying oil on high heat until they “pop” in the pan
and get a proper frying color. Season with salt and
place in a bowl. If you are short on time, you
can toss the chickpeas in oil, season with salt
and pepper and roast in the oven together
with the beetroot for the last 5 minutes of the
beetroot’s roasting time

- Cut refrigerator-cold chevre cheese
into slices of approx. 2 centimeters.
See tips and tricks. Transfer to a baking tray
lined with baking paper and place in the
oven on the top rack. Bake for 2-3 minutes.
Note that this goes quickly, follow along and
remove the cheese before it melts on the tray.

6

- For serving, you need cheese, chickpeas,
arugula, walnuts, tarragon honey, red onions,
beets and Romain lettuce.

7

- Place lettuce neatly in a circle on a platter.
Distribute beets in the middle. Place the cheese
evenly over the beets. Sprinkle with walnuts,
chickpeas and red onions. Sprinkle the tarragon
honey evenly over the cheese and finish with the
arugula salad.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Chevre from Haukeli

Baked beets and honey from Vindern in Oslo
Tore: “Very happy that we got hold of honey from Rasmus, Rikke’s husband (daily manager)”
Ingredients
Chevre from Haukeli
Beetroot
Romain lettuce
Caramelized walnuts
Arugula
Chickpeas

Time

Red onion (Note the red onion on two dishes,
use 1/3 for this dish)
The chef’s honey and tarragon dressing
with home-grown honey from Rasmus in Vinderen.
(Obs. there may be tiny bits of beeswax in it
the honey dressing, it’s perfectly safe to eat)

Difficulty

Contains: Milk, walnuts, sulfite, and mustard.
May contain traces of gluten, soya and peanuts.
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

To make it easier to cut fine slices of cheese, it
helps to dip the knife in hot water between each
time you cut a slice.

Vi skiller i hovedsak mellom to forskjellige typer
honning - rå honning som denne vi har fått
fra Rasmus og pasteurisert (varmebehandlet)
honning. Dette har i utgangspunktet ingenting
med bienes honningproduksjon å gjøre, men
med hvordan honningen behandles etter at den
er høstet. Rå honning er honning i sin naturlige
form rett fra bikuben, uten tilsetninger eller
annen behandling enn lett filtrering for å fjerne
urenheter før den tappes på glass eller boks.
Den er som regel uklar, kan variere i farge og
tekstur og kan være fast, flytende eller kremet. All
honning produsert i Norge er rå.

Sommelieren Sara Døscher anbefaler

If you want more color on the cheese, use a
Crème Brûlée burner to further gratinate
Put the salad in ice cold water for 20 minutes to
get it extra crispy.

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

Det er noe helt spesielt med kombinasjonen
chèvre og sauvignon blanc fra Loire i Frankrike.
Ofte er det sånn at en matvares geografiske
opphav speiler vinvalget perfekt, og i dette
tilfellet stemmer det 100%.
Sauvignon blanc (hoveddruen i Sancerre og
Pouilly-Fumé) gir gjerne tørre, slanke viner
med høy friskhet. De grønne, urteaktige
aromaene i både vinen og salaten fremhever
hverandre og resultatet er en irrgrønn og intens
smakskombinasjon. Dersom du insisterer på
rødt eller rosé til dette, finnes det både rød og
rosa Sancerre (på pinot noir-druen) – begge er
verdt å teste ut.

