
1 - Finn frem skjærebrett, kniv, 
stekebrett, sil, to kjeler, en steke-
panne, stekspade og stavmikser. 

Forvarm ovnen til 180oC med 
varmluftfunksjon. Ha fisken på et 
stekebrett og krydre med salt.

6 - Ta kjelen av varmen og kjør 
blomkål med stavmikser eller i en 
blender til en grov puré. Smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

7 - Sett fisken i ovnen. Bak i  
ca. 8 - 10 minutter. 

2 - Vask og grovhakk spinat,  
og sil linsene. 

3 - Fjern de nederste 2 cm av 
blomkålstilken. Del blomkålen i to 
gjennom roten og kutt den i syltynne 
skiver.

4 - Ha 2 ss stekeolje i en kjele. Stek 
blomkål i et minutt på medium høy 
varme. Ha i 1 dl vann (har du stor 
familiekasse tilsetter du totalt 2 dl 
vann) og kok dette i ca. 3 minutter. 
Rør med jevne mellomrom. 

5 - Ha fløte i kjelen med blomkål 
og kok dette i ca. 4 - 5 minutter på 
medium høy varme. Rør med jevne 
mellomrom. Følg med på at det ikke 
svir seg etter hvert som fløten kokes 
inn.

9 - Ha soyasmøret i en liten kjele og varm det 
forsiktig opp.

8 - Mens fisken er i ovnen, ha 2 
ss stekeolje i en varm stekepanne. 
Ha i spinat og linser og stek  
i ca. 2 minutter til spinaten har 
falt sammen. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

10 - Til servering trenger du blomkålpuré,  
spinat- og linsesalat, torsk, soyasmør og kimchi-
sesamfrø.

11 - Legg blomkålpuré på midten av tallerken, 
lag en grop og fyll på med spinat- og linsesalat. 
Plasser fisken oppå. Øs over soyasmør og avslutt 
med kimchi-sesamfrø på toppen.

Ovnsbakt torsk  *  Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmør

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/



Ovnsbakt torsk 
Blomkålpuré, lun spinat- og linsesalat og brunet soyasmør
Tore: “Den som fant på å putte soyasaus i brunet smør fortjener en medalje!”

Torskeloin
Kokkelørens
   brunet soyasmør
Linser
Blomkål

Spinat
Kimchi-sesamfrø
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Soyasmøret er nydelig som det er men kan 
smakes til med flere gode ingredienser, for 
eksempel revet ingefær og finhakket chili.

Visste du at...
- Røde linser er spesielt rike på jern, protein, selen, 
sink, samt sunne, langsomme karbohydrater, og 
mange helsefremmende plantestoffer som ikke 
finnes i mat fra dyr. Det er faktisk mye mer jern i 
røde linser enn i kjøtt!

Inneholder: Fisk, melk, sesam, sulfitt, hvete og soya.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren 
vil med sine grønne og skjønne nyanser elske 
denne matretten. Han byr gjerne også på dufter 
av sitron, gule epler og hvit pepper. Etter en 
omtalt vinskandale på 80-tallet hvor denne 
nasjonalskatten av en drue ble blandet ut med 
frostvæske(!), har vinbøndene i disse regionene 
virkelig måttet bevise for å vinne tilbake 
markedet. Det positive med dette er at Grüner 
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy og 
stabil kvalitet. Spør etter en vin med litt moden 
karakter og god fylde, da vil jeg love dere at 
dette blir en vinner dere vil huske!

Ingredienser

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



1 - Get: a cutting board, knife, baking 
tray, strainer, two saucepans, a frying 
pan, spatula and a hand mixer.

Preheat the oven to 180C on hot air 
function. Put the fish on a baking tray 
and season with salt.

6 - Remove the pan from the heat 
and puree the cauliflower with a 
hand mixer or in a blender to a 
coarse puree. Season with salt and 
freshly ground black pepper.

7 - Place the fish in the oven. Bake 
for approx. 8 - 10 minutes.

2 - Wash and coarsely chop the 
spinach, strain the lentils.

3 - Remove the lower 2 cm of 
the cauliflower stalk. Divide the 
cauliflower in half through the stem 
and cut it into very thin slices.

4 - Put 2 tablespoons of frying oil 
in a saucepan. Fry cauliflower for a 
minute on medium-high heat. Add 1 
dl water (if you have a large family 
box, add a total of 2 dl water) and 
boil this for approx. 3 minutes. Stir 
periodically.

5 - Add cream to the cauliflower 
pan and cook this for approx. 
4 - 5 minutes on medium-high 
heat. Stir periodically. Make 
sure that it does not burn as the  
cream boils in.

9 - Put the soy butter in a small saucepan and 
heat it gently.

8 - While the fish is in the oven, put 
2 tablespoons of frying oil in a hot 
frying pan. Add spinach and lentils 
and cook for approx. 2 minutes until 
the spinach has collapsed. Season 
with salt and freshly ground black 
pepper.Add spinach and lentils and 
cook for approx. 2 minutes until the 
spinach has collapsed. Season with 
salt and freshly ground black pepper.

10 - For serving, you need cauliflower puree, 
spinach and lentil salad, cod, soy butter and 
kimchi sesame seeds

11 - Put cauliflower puree in the middle of the 
plate, make a recess and fill with spinach and 
lentil salad. Place the fish on top. Pour over soy 
butter and finish with kimchi sesame seeds on 
top.

Oven-baked cod  *  Cauliflower puree, warm spinach and lentil salad and browned soy butter

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/



Oven-baked cod
Cauliflower puree, warm spinach and lentil salad and browned soy butter
Tore: “The one who came up with putting soy sauce in browned butter  
deserves a medal!”

Cod loin
Kokkeløren’s
   browned soy butter
Lentils
Cauliflower

Spinach
Kimchi sesame seeds
Røros cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- The soy butter is delicious as it is but can be 
adjusted with several nice ingredients such as 
grated ginger and finely chopped chili.

Visste du at...
- Røde linser er spesielt rike på jern, protein, selen, 
sink, samt sunne, langsomme karbohydrater, og 
mange helsefremmende plantestoffer som ikke 
finnes i mat fra dyr. Det er faktisk mye mer jern i 
røde linser enn i kjøtt!

Contains: Fish, milk, sesame, sulfite, wheat and soy.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hussommelier Emelie anbefaler
- Grüner Veltliner! Denne stolte østerrikeren 
vil med sine grønne og skjønne nyanser elske 
denne matretten. Han byr gjerne også på dufter 
av sitron, gule epler og hvit pepper. Etter en 
omtalt vinskandale på 80-tallet hvor denne 
nasjonalskatten av en drue ble blandet ut med 
frostvæske(!), har vinbøndene i disse regionene 
virkelig måttet bevise for å vinne tilbake 
markedet. Det positive med dette er at Grüner 
Veltliner vinene i dag holder en veldig høy og 
stabil kvalitet. Spør etter en vin med litt moden 
karakter og god fylde, da vil jeg love dere at 
dette blir en vinner dere vil huske!

Ingredients

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, en liten og en stor 
kjele, blandebolle, stekepanne og stekespade. 

Skyll risen. Ha på 3, 5 eller 6 dl. vann for 
henholdsvis matkasse str. 2 voksne, liten familie 
og stor familie, og en klype salt. Kok deretter 
opp og la småkoke under lokk i 20 - 22 minutter. 

6 - Tilsett albondigas-sausen i stekepannen og 
gi dette et oppkok, la koke i et par minutter. Ha 
deretter kjøttboller og albondigas-sausen over i 
en kjele, sett på lokk og la det stå og trekke på 
svak varme til de er gjennomstekte. Pass på at 
du får med alt av saus og fett fra stekepannen. 
Skyll deretter pannen.

2 - Grovhakk persille, del bønnene i to på 
midten. Fjern skinnet på chorizoen.

4 - Rull kjøttdeigen til ca. 12 kjøttboller. (Har 
du liten familiekasse får du ca. 16 boller, stor 
familiekasse får ca. 24 boller).

7 - Varm stekepannen på høy varme. Ha i 2 ss 
stekeolje. Stek bønnene på høy varme i ca. 3 - 4 
minutter til de blir møre. La de få god stekefarge. 
Tilsett mandlene på slutten av steketiden og smak 
til med salt og nykvernet sort pepper.

8 - Til servering trenger du kjøttboller i 
albondigas-saus, aspargesbønner, ris og hakket 
persille.

3 - Ha kjøttdeig, egg (stor familiekasse tilsetter 
2 egg), krydderblanding med brødkrumme og 
chorizo i en dyp skål. Kna godt sammen.

5 - Stek kjøttbollene i en stekepanne med 2 ss 
stekeolje på medium pluss varme i ca. 4 minutter 
på hver side til de er brunet.

9 - Ha kjøttboller og albondigas-saus på en 
tallerken. Ha bønner og mandler over. Server 
ris på siden.

Albondigas i tomatsaus  *  Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris

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

Albondigas i tomatsaus 
Råstekte aspargesbønner, ristede mandler og ris
Tore: “Buen Provecho!”

Kjøttdeig fra Strøm-Larsen
Kokkelørens albondigas-saus
Krydderblanding med  
   brødkrumme
Chorizo fra A. Idsøe
Brun ris
Gårdsegg fra Ek
Ristede mandler

Aspargesbønner
Persille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Tilsett chili i sausen for en mer spicy opplevelse. 

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er 
også gode på drikkevarer. Selv drikker de 
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino eller 
Manzanilla), men spansk øl og cava er også 
strålende tilbehør til dette. 

Rosé-cava i glasset setter gullkant på denne 
rustikke retten. Men til den krydrede tomatsausen 
passer det også godt med et leskende, spansk 
øl, gjerne en lys lager.

Visste du at...
- Albondigas er en tradisjonell spansk tapasrett. 
Tapas-tradisjonen startet opprinnelig med at man 
serverte en skive spekeskinke over sherryglasset 
for å holde fluene borte. I dag består tapasbordet 
av et utall av småretter med grønnsaker, sjømat 
og kjøtt man kan velge mellom.

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

Ingredienser

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



1 - Find a cutting board, knife, a small and  large 
pot, mixing bowl, frying pan and spatula.

Rinse the rice. Use 3, 5 or 6 dl. water for 
respectively food box size 2 adults, small family 
and large family,and a pinch of salt. Then bring 
to a boil and simmer under the lid for 20 - 22 
minutes.

6 - Add the albondigas sauce to the frying pan 
and bring to a boil, simmer for a few minutes. 
Then place the meatballs and albondigas sauce 
in a saucepan, put on the lid and let it simmer 
on low heat until they are cooked through. Make 
sure you get all the sauce and fat from the frying 
pan. Then rinse the pan.

2 - Chop the parsley, divide the beans in half 
through the middle. Remove the skin from the 
chorizo.

4 - Roll the minced meat to approx. 12 
meatballs. (If you have a small family box, you 
get about 16 meatballs, a large family box gets 
you about 24 meatballs).

7 - Heat the frying pan on high heat. Add 2 
tablespoons of frying oil. Fry the beans on high 
heat for approx. 3 - 4 minutes until tender. Let 
them get a roasted color. Add the almonds at the 
end of the cooking time and season with salt and 
freshly ground black pepper.

8 - For serving, you need meatballs in 
albondigas sauce, asparagus beans, rice and 
chopped parsley.

3 - Put minced meat, eggs (a large family box 
adds 2 eggs), spice mixture with breadcrumbs 
and chorizo   in a deep bowl. Knead well 
together.

5 - Fry the meatballs in a frying pan with 2 
tablespoons of frying oil on medium plus heat for 
approx. 4 minutes on each side until browned.

9 - Place meatballs and albondigas sauce on 
a plate. Add beans and almonds on top. Serve 
rice on the side.

Albondigas in tomato sauce  *  Raw asparagus beans, roasted almonds and rice

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

Albondigas in tomato sauce 
Raw asparagus beans, roasted almonds and rice
Tore: “Buen Provecho!”

Minced meat from Strøm-Larsen
The chef’s albondigas sauce
Spice mixture with
   bread crumbs
Chorizo   from A. Idsøe
Brown rice
Farm eggs from Ek
Roasted almonds

Asparagus beans
Parsley

Tips and tricks 
- Add the chili to the sauce for a more
spicy experience.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Spanjolene er gode på tapas, men de er 
også gode på drikkevarer. Selv drikker de 
gjerne sherry til sin tapas (gjerne tørr Fino 
eller Manzanilla), men spansk øl og cava er 
også strålende tilbehør til dette. 

Rosé-cava i glasset setter gullkant på 
denne rustikke retten. Men til den krydrede 
tomatsausen passer det også godt med et 
leskende, spansk øl, gjerne en lys lager.

Visste du at...
- Albondigas er en tradisjonell spansk 
tapasrett. Tapas-tradisjonen startet opprinnelig 
med at man serverte en skive spekeskinke 
over sherryglasset for å holde fluene borte. I 
dag består tapasbordet av et utall av småretter 
med grønnsaker, sjømat og kjøtt man kan velge 
mellom.

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

Ingredients

Time Difficulty

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



1 -  Finn frem skjærebrett, kniv, skjærebrett 
av plast til kyllingen, stekebrett, ildfastform, 
blandebolle, kjernetemperaturmåler.

Forvarm ovn til 200oC med varmluftfunksjon. 
Kutt søtpotet i jevntykke staver. Finhakk 
halvparten av rødløken og kutt resten i båter.

3 - Fjern skinnet og skjær av den lille klaffen 
under kyllingbrystet. Gni marinaden godt inn på 
begge sider av brystet, ha på marinade også 
på klaffen. Legg kyllingbrystet og klaff på et 
stekebrett eller i en ildfast form og stek i ovnen 
sammen med søtpotet i 12-15 minutter. Kyllingen 
skal ha 65 grader kjernetemperatur. La hvile 5 
minutter etter ovnssteking

2 - Ha søtpotet og rødløkbåtene på et 
stekebrett, ha på stekeolje, salt og nykvernet 
sort pepper. Vend godt sammen. Bak i ovnen 
i 20-25 minutter til søtpoteten er mør.

4 - Mens kyllingen er i ovnen, skrell og kutt 
ananas i små biter, finhakk stilkene og grovhakk 
bladene på korianderen. Finhakk jalapenos, 
tilsett så mye som du ønsker, ettersom hvor sterk 
du ønsker at salsaen skal være. Se tips og triks.

5 - Ha ananas, finhakket rødløk, koriander 
og valgfri mengde av jalapenosen i en 
bladebolle, smak til med salt og rør godt 
sammen.

7 - Varm burgerbrødene i ovnen i 
ca. 1 minutt. 

6 - Når kyllingen er ferdig hvilt, 
kutt den i tynne skiver.

8 - Til servering trenger du kyllingbryst, 
ananassalsa, bakt søtpotet og rødløk, burgerbrød og 
koriandermajones.

9 - Ha på et lag med koriandermajones på 
burgerbrød-bunnen, ha på kylling, et nytt 
lag med koriandermajones, ananassalsa og 
burgerbrød-toppen. Server resten av salsaen 
og bakt søtpotet og rødløk på siden.

Kyllingburger  *  Liveche kyllingbryst, ananassalsa og koriandermajones

Husk å sjekke Kokkelørens smarte tips og triks på baksiden før du setter i gang.
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det-2/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Kyllingburger
Liveche kyllingbryst, ananassalsa og koriandermajones

Tore: “Ananas, koriander og jalapeno er en super smakskombo!”

Ingredienser

Liveche kyllingbryst
Burgerbrød 
   fra Brødbakerne
Ananas
Søtpotet

Rødløk
   stor familiekasse har 2 stk. rødløk
Kokkelørens koriandermajones
Koriander
Kokkelørens achiote-mariande
Jalapenos

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For en mer barnevennlig variant, dropp å 
tilsette jalapenos i salsaen.

Visste du at...
- Ananas er en god kilde til A- og C-vitamin. 
A-vitamin er viktig for synet og er med på å styre 
vekst og utvikling hos barn og unge. C-vitamin er en 
livsviktig antioksidant som beskytter cellene i kroppen 
mot skadelig nedbrytning. Dessuten inneholder 
ananas en fordøyelsesfremmende enzym, bromelain, 
som stimulerer og letter nedbrytingen av tungt 
fordøyelig mat. I tillegg skal ananas angivelig hjelpe 
blodet til å koagulere, være betennelseshemmende 
og sårlegende.

Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt og sennep.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Det er både gøy og godt når man kan finne 
fellesnevnere i mat og drikke. Denne rettens 
tropiske smaker vil trives godt sammen med et 
IPA-øl. Her finner de tropiske smakene hverandre. 
IPAens lette sødme vil matche søtpotetens. I 
tillegg vil den balansere sterk jalapenos. En 
spennende og annerledes kombinasjon.

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



1 -  Find a cutting board, knife, plastic cutting 
board for the chicken, roasting tray, ovenproof 
dish, mixing bowl, core temperature gauge.

Preheat the oven to 200oC with the hot air 
function. Cut the sweet potato into sticks of 
even thickness. Finely chop half of the red 
onion and cut the rest into wedges.

3 - Remove the skin and cut off the small flap 
under the chicken breast. Rub the marinade 
well into both sides of the breast, also apply the 
marinade to the flap. Place the chicken breast 
and flap on a baking tray or in an ovenproof 
dish and bake in the oven together with the sweet 
potato for 12-15 minutes. The chicken must have 
a core temperature of 65 degrees. Leave to rest 
for 5 minutes after oven roasting.

2 - Place the sweet potato and red onion 
boats on a baking tray, add cooking oil, salt 
and freshly ground black pepper. Fold well 
together. Bake in the oven for 20-25 minutes 
until the sweet potato is tender.

4 - While the chicken is in the oven, peel and cut 
the pineapple into small pieces, finely chop the 
stems and coarsely chop the coriander leaves. 
Finely chop the jalapenos, add as much as you 
like, depending on how strong you want the salsa 
to be. See tips and tricks.

5 - Put the pineapple, finely chopped red 
onion, coriander and any amount of the 
jalapenos in a leaf bowl, season with salt and 
stir well.

7 - Heat the burger buns in the oven 
for approx. 1 minute.

6 - When the chicken has rested, 
cut it into thin slices.

8 - To serve, you need chicken breast, pineapple salsa, 
baked sweet potato and red onion, burger bread and 
coriander mayonnaise.

9 - Put a layer of coriander mayonnaise on the 
bottom of the burger bun, put on chicken, another 
layer of coriander mayonnaise, pineapple salsa and 
the burger bun top. Serve the rest of the salsa and 
baked sweet potato and red onion on the side.

Chicken burger  *  Liveche chicken breast, pineapple salsa and coriander mayonnaise

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



Chicken burger
Liveche chicken breast, pineapple salsa and coriander mayonnaise

Tore: “Pineapple, coriander and jalapeno are a super flavor combo!”

Ingredients

Liveche chicken breast
Burger bread
   from Brødbakerne
Pineapple
Sweet potato
Red onion

   Large family box has 2 pcs. red onion
Kokkeløren's coriander mayonnaise
Coriander
Kokkeløren's  achiote mariande
Jalapenos

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For a more kid-friendly version, skip adding 
the jalapenos to the salsa.

Visste du at...
- Ananas er en god kilde til A- og C-vitamin. 
A-vitamin er viktig for synet og er med på å styre 
vekst og utvikling hos barn og unge. C-vitamin er en 
livsviktig antioksidant som beskytter cellene i kroppen 
mot skadelig nedbrytning. Dessuten inneholder 
ananas en fordøyelsesfremmende enzym, bromelain, 
som stimulerer og letter nedbrytingen av tungt 
fordøyelig mat. I tillegg skal ananas angivelig hjelpe 
blodet til å koagulere, være betennelseshemmende 
og sårlegende.

Contains: wheat, milk, eggs, sulphite and mustard.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Det er både gøy og godt når man kan finne 
fellesnevnere i mat og drikke. Denne rettens 
tropiske smaker vil trives godt sammen med et 
IPA-øl. Her finner de tropiske smakene hverandre. 
IPAens lette sødme vil matche søtpotetens. I 
tillegg vil den balansere sterk jalapenos. En 
spennende og annerledes kombinasjon.

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