
1 - Finn frem: Skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne(r), stekespade, øse, skål og 
tallerken.

Kutt tomat i terninger og sopp i skiver.

2 -   Stek sopp gyllen i en varm stekepanne med 2 ss 
stekeolje (Stor familiekasse bruker 4 ss. stekeolje). Smak 
til med salt og nykvernet sort pepper. Ha soppen i en 
skål og sett til side.

3 - Se tips og triks. Varm opp stekepannen til 
den er god og varm. Ha i 2 ss stekeolje og stek 
pannekakene til de er gylne på begge sider. Tilsett 
litt stekeolje i stekepannen mellom hver pannekake. 

6 - Se: tips og triks. Fyll pannekaken med linser 
og sopp, ha på ønsket mengde Koch-kocha-saus 
inni, rull opp, server tomater og salatost på siden.

4 - Varm opp linsestuingen i en kjele under omrøring

5 - Til servering trenger du pannekaker, 
linsestuing, sopp, salatost, tomat og Koch-
Kocha-saus

Rørospannekaker *  Linsestuing og salatost 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/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Rørospannekake
Linsestuing og salatost fra Valdresmeieriet

Tore: “Sunne pannekaker med den etiopiske lisestuingen «Yemisir Wot»”

Ingredienser

Kokkelørens 
   linsestuing
Salatost
   fra Valdresmeieriet
Pannekakerøre
   fra Galåvolden gård

Sjampinjong
Tomat
Kokkelørens
   Koch- Kocha-saus

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Stek pannekakene i en blanding av smør og 
stekeolje for ekstra crisp og smak.

- Koch-kocha-saus er sterk, for en mildere vari-
ant dropp å ha på sausen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Eplesider er i vinden! Prøv sider til maten denne 
uken! Dette er på ingen måte klissete eller søte 
saker, men seriøse håndtverksprodukter med sunn 
og intenst smak av eple. Mange er tørre, syrlige og 
svakt bitre og passer dermed utmerket til mye for-
skjellig mat.

- Franskmennene drikker gjerne sider til sine salte 
middagspannekaker (crêpes). Til denne retten pas-
ser det både med tørr og halvtørr sider.

Visste du at...
- Misir Wot (også kalt Yemisir Wat, Mesir Wot 
eller Mesir Wat) er en tradisjonell etiopisk og 
eritreisk linsestuing. Den inneholder røde linser og 
rikelig med varme krydder. Hvis du besøker  en-
etiopisk restaurant, er Misir Wot garantert å finne 
på menyen.

Sausen Koch-Kocha er en tradisjonell saus fra 
Etiopia, og betyr krydret, knust og fuktet grønn 
pepper.

Inneholder: Melk, egg, hvete og bygg.

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



1 - Find a cutting board, knife, pot, frying 
pan(s), spatula, ladle, bowl and plate.

Cut the tomato into cubes and the 
mushrooms into slices.

2 -  Fry the golden mushrooms in a hot frying pan with 
2 tablespoons of cooking oil (Large family case uses 4 
tablespoons of cooking oil). Season with salt and freshly 
ground black pepper. Place the mushrooms in a bowl 
and set aside.

3 - See tips and tricks. Heat the frying pan until 
it’s nice and hot. Put in 2 tablespoons of cooking 
oil and fry the pancakes until they are golden on 
both sides. Add a little cooking oil to the frying pan 
between each pancake.

6 - See: tips and tricks. Fill the pancake with 
lentils and mushrooms, put the desired amount of 
Koch-kocha sauce inside, roll up, serve tomatoes 
and salad cheese on the side.

4 - Heat the lentil stew in a saucepan while stirring

5 - To serve, you need pancakes, lentil stew, 
mushrooms, salad cheese, tomato and Koch-
Kocha sauce

Røros pancakes*  Lentil stew and salad cheese from Valdresmeieriet

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
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Røros pancakes
Lentil stew and salad cheese from Valdresmeieriet

Tore: “Healthy pancakes with the Ethiopian leek stew “Yemisir Wot”

Ingredients

Kokkeløren’s
   lentil stewing
Salad cheese
   from Valdresmeiriet
Pancake batter
   from Galåvolden farm

Mushroom
Tomato
Kokkeløren’s
   Koch-Kocha sauce

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og tricks 
- Fry the pancakes in a mixture of butter and 
cooking oil for extra crispness and flavour.

- Koch-kocha sauce is strong, for a milder ver-
sion, add drops to the sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Eplesider er i vinden! Prøv sider til maten denne 
uken! Dette er på ingen måte klissete eller søte 
saker, men seriøse håndtverksprodukter med sunn 
og intenst smak av eple. Mange er tørre, syrlige og 
svakt bitre og passer dermed utmerket til mye for-
skjellig mat.

- Franskmennene drikker gjerne sider til sine salte 
middagspannekaker (crêpes). Til denne retten pas-
ser det både med tørr og halvtørr sider.

Visste du at...
- Misir Wot (også kalt Yemisir Wat, Mesir Wot 
eller Mesir Wat) er en tradisjonell etiopisk og 
eritreisk linsestuing. Den inneholder røde linser 
og rikelig med varme krydder. Hvis du besøker  en 
etiopisk restaurant, er Misir Wot garantert å finne 
på menyen.

Sausen Koch-Kocha er en tradisjonell saus fra 
Etiopia, og betyr krydret, knust og fuktet grønn 
pepper.

Contains: Milk, eggs, wheat and barley.

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, skjærebrett 
av plast til kjøttet, stekepanne, stekespade, 
miksebolle, liten kjele og sil. 

Kutt kjøttet i grove biter. Ta vare på kraften som 
er i posen.

7 - Stek mais med 1 ss stekeolje i en skikkelig 
varm stekepanne til de får stekefarge, ca. 3 - 4 
minutter. Smak til med litt salt. 

8 - Til servering trenger du svinekjøtt, mais-
lefser, maiskorn, kålsalat, tomatillo salsa, 
rørosrømme og limebåter. 

3 - Mens kjøttet koker, sil mais. Kutt kål i 
tynne strimler. Finhakk chili. Del lime i to og 
kutt halve limen i båter.

2 - Ha kjøttet og kraften i en kjele og kok på 
høy varme i ca. 5 minutter til kjøttet faller lett fra 
hverandre når du presser på det med en skje. 
Sett til side med lokk.

9 - Legg maislefsen på tallerken. Ha litt 
rømme utover lefsa. Legg på kjøtt, kålsalat 
og maiskorn. Topp dette med salsa og en 
limebåt. 

4 - Ha kål, chili, saften av halve limen, en 
klype sukker og en klype salt i en miksebolle. 
Bland dette godt sammen.

5 - Bruk en kniv til å forsiktig separere 
maislefsene fra hverandre. 

6 -  Stek en lefse av gangen i en tørr og varm 
panne i ca. 10 sekunder på hver side. Press lett på 
dem med en stekespade. Ikke stek for lenge, da blir 
de tørre. Stable oppå hverandre og dekk med et 
klede når de kommer ut av pannen.

Taco  *  Maislefser fra Como Mexico, bakt svineknoke og Tomatillo salsa

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



Taco
Maislefser fra Como Mexico, bakt svineknoke og Tomatillo salsa

Tore: “Maislefsene gir denne retten den ekte smaken av Mexico!”

Ingredienser

Bresert svineknoke
Maislefser 
   fra Como Mexico
Kokkelørens 
   tomatillo salsa

Rørosrømme
Hodekål
Lime
Chili
Mais

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Server gjerne denne retten med tortillachips som 
du kan dyppe i salsaen.

Visste du at...
- Taco er en tradisjonell meksikansk matrett som består 
av en rullet og foldet mais-tortilla fylt med krydret 
kjøtt og diverse grønnsaker. Ifølge Real Academia 
Española betyr ordet taco en plugg (rullet papir brukt 
for å tette et hull). Taco har blitt en populær matrett 
utenfor Mexico. En av de mest kjente variantene er i 
skjell, noe som er helt ukjent i Mexico.

Inneholder: Melk. Maislefsene kan inneholde spor av gluten. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

-  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 gå som hånd i 
hanske til denne smaksfestivalen! For dere som 
ønsker et alkoholfritt alternativ anbefaler vi 
FRIPA, laget av de kule folkene på bryggeriet 
Klokk & Co. ¡Salud!

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



1 - Find a cutting board, knife, plastic cutting 
board for the meat, frying pan, spatula, mixing 
bowl, small pot and drainer. 

Cut the meat into rough pieces. Save all of the stock 
left in the plastic bag. 

7 - Fry corn with 1 tbsp. cooking oil in a really 
hot frying pan, until golden, about 3 - 4 minutes. 
Season with some salt. 

8 - For dining, you need pork, tortillas, corn, 
cabbage salad, tomatillo salsa, Røros sour cream 
and lime wedges. 

3 - While the meat is boiling, drain the corn. 
Thinly slice cabbage. Finely chop chili. Halve the 
lime, and slice half of it into wedges. 

2 - Put the meat and the stock into a pot and boil 
on high heat for about 5 minutes, until the meat 
easily falls apart pressing it with a spoon. Set aside 
with a lid on. 

9 - Put a tortilla on a plate. Spread some sour cream 
over the tortilla. Put on meat, cabbage salad and 
corn. Top with salsa and lime. 

4 - Put cabbage, chili, the juices of one half 
lime, a pinch of sugar and an pinch of salt into 
a mixing bowl. Mix well. 

5 - Use a knife to carefully seperate the 
corn tortillas. 

6 - Fry the tortillas one at the time in a dry and hot frying 
pan for aprox. 10 seconds on each side. Press them lightly 
into the pan with a spatula. Do not fry them for too long, as 
they will become dry. Stack on top of each other and cover 
with a towel. 

Taco  *  Corn tortillas from Como Mexico, baked pork knuckle and Tomatillo salsa

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



Taco
Corn tortillas Como Mexico, baked pork knuckleand Tomatillo salsa

Tore: “The corn tortillas bring the autenthic 
flavours from Mexico into this dish!” 

Ingredients

Braised pork knuckle
Corn tortillas 
   from Como Mexico
Kokkelørens 
   tomatillo salsa

Røros sour cream
Cabbage
Lime
Chili
Corn

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Serve this dish with tortilla-chips and 
dip them into the salsa. 

Visste du at...
- Taco er en tradisjonell meksikansk matrett som består 
av en rullet og foldet mais-tortilla fylt med krydret 
kjøtt og diverse grønnsaker. Ifølge Real Academia 
Española betyr ordet taco en plugg (rullet papir brukt 
for å tette et hull). Taco har blitt en populær matrett 
utenfor Mexico. En av de mest kjente variantene er i 
skjell, noe som er helt ukjent i Mexico.

Contains: Milk. The corn tortillas may contain traces of gluten. 
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Vår hus-sommelier Emelie anbefaler:

-  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 
gå som hånd i hanske til denne smaksfestivalen! 
For dere som ønsker et alkoholfritt alternativ 
anbefaler vi FRIPA, laget av de kule folkene på 
bryggeriet Klokk & Co. ¡Salud!

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



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, en stor kjele, sil, en 
stekepanne, stekespade og skjærebrett av plastikk til 
røkelaksen.

Slik kutter du fennikel, se Tores video her:
 
Kok opp vann med en god klype salt til pastaen. Skjær 
av roten på fennikelen, kutt fennikelen i to og deretter i 
terninger. Finhakk sjalottløk, grovhakk dill og kutt sitronen 
i båter.

2 - Kutt røkelaksen i biter.

5 - Mens pastaen koker, ha på fløte og gi det et oppkok, 
ha i røkelaks, halvparten av dillen og saften av en halv 
sitron (Stor familie bruker saften av en hel sitron). Vend 
dette godt inn, og smak til med salt og nykvernet sort 
pepper.

3 - Varm en stekepanne til medium varme. 
Ha i 2 ss stekeolje. Stek fennikel og løk i et par 
minutter under omrøring til det er blitt litt blankt.  
Se tips og triks.

7 - Til servering trenger du røkelaks- og kremsaus, 
pasta, dill og sitronbåter.

8 - Ha pastaen på tallerken, øs sausen over, ha på 
dill og legg sitronen på toppen. 

4 - Kok pastaen i 4 minutter. Løsne 
pastanøstene litt fra hverandre før du har 
pastaen i det fosskokende vannet.

6 - Sil av pastaen.

Pasta fra La Piersante  *  Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus

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/



Pasta fra La Piersante
Røkelaks fra Skakke Laks i kremet dillsaus

Tore: “Den røkte og saltede laksen står i fin kontrast 
til den milde fløten”

Linguine fra La Piersante
Røkelaks fra Skakke Laks
Dill
Fennikel
Sjalottløk
Sitron
Rørosfløte

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Barn kan være skeptiske til fennikel, så ha 
den på siden og introduser den ved å la 
dem smake på den uten at den er blandet  
inn i sausen.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue som 
gir tørre, lette og friske hvitviner med en lekker, 
krydret ettersmak. Særlig Greco di Tufo-vinen har 
en urteaktig ettersmak som passer supert til denne 
dill-dominerte laksepastaen. Vinenes naturlige 
friskhet matcher syren fra sitron. Velbekomme!

Visste du at...
-  Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert i 
Lillestrøm rett utenfor Oslo.. Det norsk-italienske 
ekteparet Kleven-Felloni lager pasta basert på 
familiens oppskrifter.

Inneholder: Hvete, fisk, melk og egg. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser

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



1 - Get: a cutting board, knife, a large saucepan, 
strainer, a frying pan, spatula and a cutting board 
made of plastic for the smoked salmon.

How to cut fennel, see Tore’s video here:

Boil water with a generous pinch of salt for the pasta. 
Cut off the root of the fennel, cut the fennel in half and 
then into cubes. Finely chop shallots, coarsely chop 
dill and cut the lemon into wedges.

2 - Dice the smoked salmon.

5 - While the pasta is cooking,add cream and 
bring to a boil, add smoked salmon, half of the dill 
and the juice of half a lemon (Large family uses the 
juice of a whole lemon). Mix well and season with 
salt and freshly ground black pepper.

3 - Heat a frying pan to medium heat. Add 2 
tbsp frying oil. Fry the fennel and onion for a 
few minutes while stirring until a little shiny. See 
tips and tricks.

7 - For serving, you need smoked 
salmon and cream sauce, pasta, dill and  
lemon wedges.

8 - Put the pasta on the plate, pour the 
sauce over, add the dill and place the  
lemon on top.

4 - Cook the pasta for 4 minutes. Loosen 
the pasta bundles a little before you put the 
pasta in the boiling water.

6 - Strain the pasta.

Pasta from La Piersante  *  Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill sauce

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/



Pasta from La Piersante
Smoked salmon from Skakke Laks in creamy dill sauce
Tore: “The smoked and salted salmon stands in nice contrast to the 
mild cream”

Linguine from La Piersante
Smoked salmon from Skakke 
Laks
Dill
Fennel
Shallots
Lemon
Røros cream

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Children may be skeptical of fennel, so have it 
on the side and introduce it by letting them taste it 
without it being mixed into the sauce.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- Greco er navnet på en italiensk hvitvins-drue 
som gir tørre, lette og friske hvitviner med en 
lekker, krydret ettersmak. Særlig Greco di Tufo-
vinen har en urteaktig ettersmak som passer 
supert til denne dill-dominerte laksepastaen. 
Vinenes naturlige friskhet matcher syren fra 
sitron. Velbekomme!

Visste du at...
-  Pastaen fra La Piersante er lokalprodusert i 
Lillestrøm rett utenfor Oslo.. Det norsk-italienske 
ekteparet Kleven-Felloni lager pasta basert på 
familiens oppskrifter.

Contains: Wheat, fish, milk and eggs.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients

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