
3 - Stek purren under omrøring med 2 ss 
stekeolje i ca. 3 - 4 minutter.

5 - Fisken stekes på medium til høy temperatur i 
litt stekeolje. Den trenger ca. 4 minutter på hver 
side. Krydre med salt og nykvernet sort pepper.

1 - Finn frem skjærebrett, kniv, sil, en stor bolle, 
to kjeler, stekepanne og stekespade

Se: tips og triks. Kutt av roten på purren og del 
den i to på langs. Kutt den deretter i tynne skiver. 
Sil bønnene.

4 - Når purren har begynt å bli myk og blank 
tilsetter du de avsilte svarte bønnene og steker i 
1 - 2 minutter til.

7 - Til servering trenger du laksen, purre-. og 
bønneblandingen, sellerikremen og chimichurri.

2 - Ha purren i en bolle med kaldt vann og 
vask godt. Løft deretter purren over i silen til 
avrenning.

8 - Legg først en god skje med sellerikrem i bunn av tallerkenen. 
Ha purre- og bønneblandingen rundt, legg fisken på toppen og ha 
på chimichurri.

6 - Mens fisken steker, ha sellerikremen i en 
liten kjele og varm den opp på middels varme 
under omrøring. 

Pannestekt lakseloin  *  Purre, sellerikrem og chimichurri

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
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Pannestekt lakseloin
Purre, sellerikrem og chimichurri
Tore: “Nye og spennende smakskombinasjoner!”

Ingredienser

Laks
Kokkelørens chimichurri
Purre
Kokkelørens sellerikrem   
Svarte bønner

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en enklere variant stek laksen i ovnen på 
180 grader varmluftfunksjon i ca. 8 minutter.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Velg gjerne en drikk med en anelse sødme 
– det vil forsterke sellerikremens sødmefulle 
smak. En halvtørr fransk Chenin Blanc fra 
Vouvray i Loire-dalen vil matche godt. Her 
får du også frisk smak av sitrus og en grønn 
undertone som chimichurrien vil elske.

Visste du at...
- Sellerirot er svært kalorifattig, men er en skikkelig 
kostfiberbombe! Den er også rik på B-vitaminet 
folat, og en kilde til vitamin C, kalium og sporstoffet 
kobber. Sellerirot kommer fra middelhavsområdet, 
og dyrkes over hele Europa. Den knudrete knollen 
har et sprøtt og hvitt fruktkjøtt som er rikt på 
eteriske oljer. Den er kjent for en aromatisk duft og 
en litt skarp, søtlig aroma.

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

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



3 - Fry the leek with 2 tablespoons frying oil for 
approx. 3 - 4 minutes.

5 - The fish is fried at medium- to high 
temperature in a little frying oil. It needs approx. 
4 minutes on each side. Season with salt and 
freshly ground black pepper.

1 - You’ll need: cutting board, knife, strainer, 
a large bowl, two saucepans, frying pan and 
spatula.

See: tips and tricks. Cut off the root of the leek 
and divide it in half lengthwise. Then cut it into 
thin slices. Strain the beans.

4 - When the leek is soft and glossy, add the 
peeled black beans and fry for 1-2 minutes.

7 - For serving you need the salmon, leek- and 
bean mixture, celery cream and chimichurri.

2 - Pour into a bowl of cold water and wash 
well. Then put the leek into the strainer to drain.

8 - First, put a good spoon of celery cream in the bottom of the plate. 
Surround the leek and bean mixture, place the fish on top and put 
on the chimichurri.

6 - While the fish is cooking, put the celery 
cream in a small saucepan and heat it on 
medium heat while stirring.

Pan-fried salmon loin  *  Leek, celery cream and chimichurri

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/
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Pan-fried salmon loin
Leek, celery cream and chimichurri
Tore: “New and exciting flavor combinations!”

Salmon
Kokkeløren’s chimichurri
Leeks
Kokkeløren’s celery cream
Black beans

Time Difficulty

Tips and tricks 
- For an easier version, bake the salmon in the 
oven at 180 degrees fan function for approx. 
8 minutes.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Velg gjerne en drikk med en anelse sødme 
– det vil forsterke sellerikremens sødmefulle 
smak. En halvtørr fransk Chenin Blanc fra 
Vouvray i Loire-dalen vil matche godt. Her 
får du også frisk smak av sitrus og en grønn 
undertone som urte- og tangpestoen vil elske.

Visste du at...
- Sellerirot er svært kalorifattig, men er en skikkelig 
kostfiberbombe! Den er også rik på B-vitaminet 
folat, og en kilde til vitamin C, kalium og sporstoffet 
kobber. Sellerirot kommer fra middelhavsområdet, 
og dyrkes over hele Europa. Den knudrete knollen 
har et sprøtt og hvitt fruktkjøtt som er rikt på 
eteriske oljer. Den er kjent for en aromatisk duft og 
en litt skarp, søtlig aroma.

Contains: Milk, celery, fish, sulfite.
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: stekebrett, kjele, skjærebrett, kniv, 
blandebolle. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. 
Kutt squash i skiver. Vend dem i stekeolje, salt og 
pepper. Legg dem på et stekebrett og bak i ovnen i  
ca. 10 minutter.

2 - Kok pasta i saltet vann i 6 minutter. 
Sil av vannet og vend inn 1 ss matolje.

4 - Kutt mozzarellaen i ca. 1 cm tykke skiver. 6 - Til servering trenger du pastasalaten, 
mozzarella og resten av basilikumen.

7 - Ha pastasalaten i midten av en flat tallerken, 
plasser mozzarellaen rundt og dryss over 
basilikum.

3 - Mens pastaen koker, kutt tomatene i to og 
grovhakk basilikum.

5 - Sil pastaen, ha pastaen, squash, tomatpesto, 
tomat og halvparten av basilikumen i en bolle. 
Smak til med salt og nykvernet sort pepper.

Lun pastasalat “caprese”  *  Mozzarella fra Osteverkstedet og 
Fusilli pasta fra La Piersante

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
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Lun pastasalat “caprese” 
Mozzarella fra Osteverkstedet og Fusilli pasta fra La Piersante

Tore: “En hilsen fra meg til alle dere som savner Italia!”

Fusilli 
   fra La Piersante
Kokkelørens 
   tomatpesto
Mozzarella 
   fra Osteverkstedet

Småtomater 
Squash
Basilikum

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Denne pastasalaten vil også smake nydelig kald 
dagen etter.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Italia og Norge i salig kombinasjon. Et lyst, friskt 
øl (enten norsk eller italiensk) vil smake godt til. 
Det samme vil en ung, tørr og fruktig rosévin 
gjøre, gjerne fra Piemonte nord i Italia. Mange 
av de beste roséene herfra lages på Nebbiolo-
druen. 

Visste du at...
Mozzarella er en ost fra Sør-Italia. Den 
lages tradisjonelt på Italiensk bøffelmelk. 
Mozzarella fikk sertifiseringen “Traditional 
Specialities Guaranteed” av EU i 1998. 
Dette sikrer at mozzarella som blir solgt 
i europa blir laget på den tradisjonelle 
oppskriften. Sertifiseringen spesifiserer 
imidlertid ikke kilden til melken slik at alle typer  
melk kan anvendes.

Inneholder: Egg, hvete, sulfitt og melk.
Kan inneholde peanøtter 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: baking tray, saucepan, cutting board, 
knife, mixing bowl.

Preheat the oven to 200C with the hot air 
function. Slice squash. Flip them in frying oil, 
salt and pepper. Place them on a baking tray 
and bake in the oven for approx. 10 minutes.

2 - Boil pasta in salted water for 6 
minutes. Strain the water and turn in  
1 tablespoon of frying oil.

4 - Cut the mozzarella into approx.  
1 cm thick slices.

6 - For serving, you need the pasta salad, 
mozzarella and the rest of the basil.

7 - Put the pasta salad in the middle of a flat 
plate, place the mozzarella around and sprinkle 
over the basil.

3 - While the pasta is cooking, cut the tomatoes 
in half and coarsely chop the basil.

5 - Strain the pasta, put the pasta, 
squash, tomato pesto, tomato and half of 
the basil in a bowl. Season with salt and  
freshly ground black pepper.

Warm pasta salad “caprese”  *  Mozzarella from Rygge meieri and
Fusilli pasta from La Piersante

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

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/
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Warm pasta salad “caprese”
Mozzarella from Rygge meieri and Fusilli pasta from La Piersante

Tore: “A greeting from me to all of you who miss Italy!”

Fusilli
   from La Piersante
Kokkeløren’s
   tomato pesto
Mozzarella
   from Rygge meieri

Tomatoes
Squash
Basil

Time Difficulty

Tips and tricks 
This pasta salad will also taste wonderfully cold 
the next day.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Italia og Norge i salig kombinasjon. Et lyst, friskt 
øl (enten norsk eller italiensk) vil smake godt til. 
Det samme vil en ung, tørr og fruktig rosévin 
gjøre, gjerne fra Piemonte nord i Italia. Mange 
av de beste roséene herfra lages på Nebbiolo-
druen. 

Visste du at...
Mozzarella er en ost fra Sør-Italia. Den 
lages tradisjonelt på Italiensk bøffelmelk. 
Mozzarella fikk sertifiseringen “Traditional 
Specialities Guaranteed” av EU i 1998. 
Dette sikrer at mozzarella som blir solgt 
i europa blir laget på den tradisjonelle 
oppskriften. Sertifiseringen spesifiserer 
imidlertid ikke kilden til melken slik at alle typer  
melk kan anvendes.

Contains: Eggs, wheat, sulphite and milk.
May contain traces of: molluscs, shellfish, soy, fish, mustard, celery, peanuts 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, skjærebrett til kjøtt, 
kniv, ildfastform, to små kjeler, blandebolle, 
stekepanne, 1 dyp og 2 store flate tallerkener. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. 
Kutt potetene i jevne båter. Del sitron i to og  
fjern eventuelle steiner.

6 - Mens kjøttet steker, ha erter, melk og smør 
i en kjele og gi det et oppkok. Ta ertene av 
varmen og miks med en stavmixer. Smak til med 
salt.

5 - Ha 4 - 5 ss med stekeolje i en medium pluss 
varm stekepanne. Tiden kan variere litt, men stek 
ca. 4 - 5 minutter på hver side. Når kjøttet er stekt, 
legg det over på papir og krydre med flaksalt og  
nykvernet sort pepper.

7 - Til servering trenger du schnitzelen, 
ertepureen, potetene, kaperssmør og sitron.

8 - Legg schnitzelen på tallerkenen, ha en 
god skje med ertepuré ved siden av. Ha 
kaperssmøret oppå schnitzelen. Legg poteter og 
sitron ved siden av. 

2 - Ha potetene i en ildfastform, vend inn med 
stekeolje, salt og nykvernet sort pepper. Stek i 
ca. 20 minutter

3 - Mens potetene er i ovnen, legg kjøttstykkene 
på en fjøl og bank dem godt med en kjøtthammer 
eller med bunnen av en liten kjele, de burde 
bli ca. halvert i tykkelsen. Krydre med salt  
og nykvernet sort pepper.

4 - Obs. se mengden egg i ingredienslisten. 
Kakk egget oppi en blandebolle og visp det 
skikkelig godt sammen. Ha brødkrumme på en 
stor tallerken og mel på en annen tallerken. Vend 
kjøttet først godt inn med mel på begge sider, 
dypp så i egg så det dekker hele kjøttstykket. Vend 
det deretter inn i brødkrummen på begge sider. 
Bruk en gaffel når du gjør dette. Bruk opp alt av  
egg og brødkrumme.

Crispy svinenakke fra Prima Jæren  *  Kokkelørens kaperssmør og ertepuré

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
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Crispy svinenakke fra Prima Jæren
Kokkelørens kaperssmør og ertepuré
Tore: “En rett inspirert av Østerrikes verdensberømte schnitzel”

Svinenakke 
  fra Prima Jæren
Brødkrumme
Mel 
Erter
Kokkelørens
   kaperssmør
Rørossmør

Rørosmelk
Sitron
Poteter
Egg fra EK gård
   Matkasse str.
   2 voksne 1 stk. egg
   Liten familiekasse 2. stk. egg
   Stor familiekasse 2. stk. egg

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Søtlig smak i både svin og ertepuré,  
i kombinasjon med salt kaperssmør, er et 
skikkelig smaks-kick! Dette er comfortfood på 
sitt beste, og en iskald, lys øl vil smake himmelsk 
til. Ønsker du en mer «lokal» drikk fra der 
retten har sine røtter, er østerisk hvitvin en super 
match. Gjerne på Gruner Veltliner-druen, som 
er kjent for sin høye friskhet og en spennende, 
spicy ettersmak.

Tips og triks 
- Dette er en typisk rett hvor «alt passer til», prøv 
en coleslaw, syltet agurk eller f.eks en tomatsalat.

Visste du at...
- «Wiener schnitzel» er en viktig del av matkulturen 
i Wien. Den er laget av kalvekjøtt, tradisjonelt 
servert med en sitronskive og enten potetsalat 
eller potet med persille og smør. Betegnelsen 
«Wiener schnitzel» er beskyttet for Østerrike og 
Tyskland og kan kun bli tilberedt av kalvekjøtt for 
å kunne ha den benevnelsen, dersom annet kjøtt 
blir anvendt må dette spesifiseres.

Inneholder: Hvete, egg, melk, rug, bygg og fisk. Kan inneholde spor av sesam.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Ingredienser

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



1 - Get: a cutting board, cutting board for 
the meat, knife, ovenproof dish, two small 
saucepans, mixing bowl, frying pan, 1 
deep and 2 large flat plates.

Preheat the oven to 200C with hot air 
function. Cut the potatoes into even 
wedges. Divide the lemon in half and  
remove any stones.

6 - While the meat is frying, put the peas, milk 
and butter in a saucepan and bring to a boil. 
Remove the peas from the heat and mix with a 
hand mixer. Season with salt.

5 - Add 4 - 5 tablespoons of frying oil to a 
medium-plus hot frying pan. The time may vary 
slightly, but fry approx. 4 - 5 minutes on each 
side. When the meat is cooked, place it on a 
paper towel and season with table salt and 
freshly ground black pepper.

7 - For serving, you need the schnitzel, pea 
puree, potatoes, caper butter and lemon.

8 - Place the schnitzel on the plate, 
have a good spoonful of pea puree 
next to it. Place the caper butter on over  
the schnitzel. Place potatoes and lemon  
next to it.

2 - Put the potatoes in a ovenproof dish, mix 
with frying oil, salt and freshly ground black 
pepper. Bake for approx. 20 minutes

3 - While the potatoes are in the oven, place 
the pieces of meat on a cutting board and beat 
with a meat hammer or with the bottom of a 
small saucepan, they should be approx. halved 
in thickness. Season with salt and freshly ground 
black pepper.

4 - Note! See the amount of eggs in the 
ingredient list. Crack the egg in a mixing bowl 
and whisk well. Put breadcrumbs on one large 
plate and flour on another plate. First, turn the 
meat in flour on both sides, then dip in eggs so 
it covers the entire piece of meat. Then turn in 
the breadcrumbs on both sides. Use a fork when 
doing this. Be generous, use all of the eggs and 
breadcrumbs.

Crispy shoulder butt from Prima Jæren  *  Kokkeløren’s caper butter and pea puree

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/
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Crispy Shoulder butt from Prima Jæren
Kokkeløren’s caper butter and pea puree
Tore: “A dish inspired by Austria’s world famous schnitzel”

Shoulder butt 
  from Prima Jæren
Bread crumbs
Flour
Peas
Kokkeløren’s
   caper butter
Røros butter

Røros milk
Lemon
Potatoes
Egg from EK gård
   Food box size:
   2 adults: 1 pc. egg
   Small family box 1 pc. egg
   Large family box 2 pcs. egg

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Søtlig smak i både svin og ertepuré,  
i kombinasjon med salt kaperssmør, er et 
skikkelig smaks-kick! Dette er comfortfood på 
sitt beste, og en iskald, lys øl vil smake himmelsk 
til. Ønsker du en mer «lokal» drikk fra der 
retten har sine røtter, er østerisk hvitvin en super 
match. Gjerne på Gruner Veltliner-druen, som 
er kjent for sin høye friskhet og en spennende, 
spicy ettersmak.

Tips and tricks 
- This is a typical dish where “everything goes”, 
try a coleslaw, pickled cucumber or for example 
a tomato salad on the side.

Visste du at...
- «Wiener schnitzel» er en viktig del av matkulturen 
i Wien. Den er laget av kalvekjøtt, tradisjonelt 
servert med en sitronskive og enten potetsalat 
eller potet med persille og smør. Betegnelsen 
«Wiener schnitzel» er beskyttet for Østerrike og 
Tyskland og kan kun bli tilberedt av kalvekjøtt for 
å kunne ha den benevnelsen, dersom annet kjøtt 
blir anvendt må dette spesifiseres.

Contains: Wheat, eggs, milk, rye, barley and fish. May contain traces of sesame.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Ingredients

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