
1 - Finn frem skjærebrett, kniv, to kjeler, 
visp, potetskreller, stekebrett, stekepanne og 
stekespade. 

Forvarm ovnen til 200oC med varmluftfunksjon. 
Fisken krydres med salt og nykvernet sort 
pepper og settes til side. Blomkålen kuttes i 
mindre buketter. Obs. se mengden persille i 
ingredienslisten. Persille finhakkes. Mandelpotet 
skrelles, eller beholdes med skallet på for en 
kjappere variant. For en enda kjappere variant, 
del potetene i to.

5 - Mens fisken er i ovnen,  hell av vannet fra 
de ferdigkokte potetene og la de dampe i noen 
minutter. Knus potetene med en visp, tilsett den 
varme hvitløksmelken og visp det sammen til en 
glatt masse. Smak til med salt helt til sist og sett 
til side med lokk.

8 - Til servering trenger du ovnsbakt torsk, 
potetpuré, stekt blomkål med hasselnøtter og 
persille og safransaus.

3 - Mens potetene koker, skrell og kutt hvitløk 
i tynne skiver. Ha melk, smør og skivet hvitløk i 
en liten kjele og gi det et oppkok og sett til side.

2 - Sett på potetene til koking, de skal kokes i 
ca. 20 minutter.

6 - Mens fisken er i ovnen, varm en stekepanne 
til høy varme. Tilsett 2 ss stekeolje. Stek blomkål 
i pannen til den er gyllen, ca. 5 minutter. Tilsett 
hasselnøttene og den hakkede persillen, rør rundt 
og stek videre i ett minutt. Smak til med salt og  
nykvernet sort pepper.

9 - Legg en god skje med potetpuré i midten 
av tallerken. Legg torsken inntil pureen, 
blomkålblanding legges ved siden av fisken. Ha 
saus over fiskestykket.

4 - Når potetene er ferdigkokt, bak fisken i 
ovnen i ca. 8 - 12 minutter, avhengig av tykkelsen 
på fisken.

7 - Ha safransausen i en kjele og gi  
den et oppkok. 

Ovnsbakt torskeloin  *  Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré

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



Ovnsbakt torskeloin
Kremet safransaus, råstekt blomkål og mandelpotetpuré

Tore: “Safran og hvit fisk – en sikker vinner!”

Torskeloin
Kokkelørens  
   safransaus
Mandelpotet
Rørosmelk
Rørossmør

Hvitløk
Blomkål
Hasselnøtt 
Persille (Det er persille på to av rettene 
   denne uken, bruk halvparten til denne retten)

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen :)

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. En halvfet 
hvit burgunder med fatpreg vil omfavne smaken 
av hasselnøtt, og samtidig fremheve de andre 
spennende smakene i denne retten. En klassisk og  
veldig god kombinasjon.

Visste du at...
- Safran er et krydder som består av de tørkede 
arrene fra safrankrokusen. Dette er et av de mest 
kostbare krydderne som finnes. Til ett kilo safran 
kreves minst 70 000 krokuser, eller omtrent 150 
000 til 200 000 arr, som må plukkes og renses 
for hånd. 

Inneholder: Fisk, melk, sulfitt og hasselnøtter.
Kan inneholde spor av gluten, peanøtter og andre nøtter.
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 - Find a cutting board, a knife, two pots, a whisk, 
a potato peeler, a baking tray, a frying pan and a 
spatula.

Preheat the oven to 200oC with the hot air function. 
Season the fish with salt and freshly ground black 
pepper and set aside. Cut the cauliflower into smaller 
florets. Note see the amount of parsley in the ingredients 
list. Finely chop parsley. The almond potato is peeled, 
or kept with the skin on for a quicker version. For an 
even quicker version, cut the potatoes in half.

5 - While the fish is in the oven, drain the water 
from the cooked potatoes and let them steam for 
approx. a few minutes. Mash the potatoes with a 
whisk, add the hot garlic milk and whisk together 
until smooth. Season with salt until the end and 
set aside with a lid.

8 - To serve, you need oven-baked cod, mashed 
potatoes, roasted cauliflower with hazelnuts and 
parsley and saffron sauce.

3 - While the potatoes are cooking, peel and 
cut the garlic into thin slices. Put milk, butter and 
sliced garlic in a small saucepan and bring to a 
boil and set aside.

2 - Bring the potatoes to a boil, they should boil 
for approx. 20 minutes.

6 - While the fish is in the oven, heat a frying 
pan to high heat. Add 2 tablespoons of cooking 
oil. Fry the cauliflower in the pan until golden, 
approx. 5 minutes. Add the hazelnuts and 
chopped parsley, stir and cook for another 
minute. Season to taste with salt and freshly 
ground black pepper.

9 - Place a good spoonful of mashed potatoes 
in the center of the plate. Place the cod next to 
the puree, cauliflower mixture is placed next to 
the fish. Pour sauce over the piece of fish.

4 - When the potatoes are cooked, bake the 
fish in the oven for approx. 8 - 12 minutes, 
depending on the thickness of the fish.

7 - Put the saffron sauce in a saucepan and 
bring to a boil.

Oven-baked cod loin  *  Creamy saffron sauce, roasted cauliflower and mashed potatoes

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 loin
Creamy saffron sauce, roasted cauliflower and mashed potatoes

Tore: “Saffron and white fish - a sure winner!”

Cod loin
Kokkeløren’s
   saffron sauce
Almond potato
Røros milk
Røros butter

Garlic
Cauliflower
Hazelnut
Parsley (there is parsley in two of the dishes
   this week, use half for this dish)

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Not this time :-)

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler

- En fyldig rett fortjener en fyldig vin. En halvfet 
hvit burgunder med fatpreg vil omfavne smaken 
av hasselnøtt, og samtidig fremheve de andre 
spennende smakene i denne retten. En klassisk og  
veldig god kombinasjon.

Visste du at...
- Safran er et krydder som består av de tørkede 
arrene fra safrankrokusen. Dette er et av de mest 
kostbare krydderne som finnes. Til ett kilo safran 
kreves minst 70 000 krokuser, eller omtrent 150 
000 til 200 000 arr, som må plukkes og renses 
for hånd. 

Contains: Fish, milk, sulphite and hazelnuts.
May contain traces of gluten, peanuts and other nuts.
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! :-)



1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, kjele, 
stekepanne, stekespade og stekebrett.

Forvarm ovnen til 210oC med varmluftfunksjon.  
Obs. se mengden persille i ingredienslisten. 
Kutt soppen i skiver og grovhakk persillen. 
Strimle den bakte paprikaen og ta vare på 
oljen den ligger i.

5 -   Se: tips og triks. Mot slutten av kyllingens 
steketid, varm opp den samme pannen du 
stekte kyllingen i med et par ss stekeolje.  
Stek soppen på høy varme til den er gyllen. Når 
soppen er ferdigstekt, har du over den kokte 
quinoaen og persillen bland godt, tilsett oljen fra 
paprikaen og smak til med salt og nykvernet sort 
pepper.

8 - Ha quinoa på tallerkenen, legg kyllingen 
oppå og fordel den syltede paprikaen 
rundt og server oreganodressingen  
ved siden av.

2 - Ha quinoaen i en kjele. Fyll på med 
vann og rør rundt til de er godt skylt.  
La frøene synke til bunnen og hell 
forsiktig av vannet. Tilsett 3 dl vann (liten 
familiekasse tilsetter totalt 4 dl vann, stor 
familiekasse tilsetter totalt 6 dl vann). 
Kok opp og la koke på lav varme under  
lokk i 15 minutter. 

3 - Mens quinoen koker, stek kyllingen i en 
varm panne med litt stekeolje til den har fått 
en fin farge på begge sider, dryss over salt og 
nykvernet sort pepper.

6 - Når kyllingen har hvilt kuttes den  
opp i skiver.

4 - Stek den ferdig i ovnen. Dette vil ta ca. 8 
minutter, men følg med, tiden vil variere. Når 
kyllingen er ferdig stekt trenger den å hvile i 
ca. 5 minutter.

7 - Til servering trenger du den 
stekte kyllingen, sopp- og quinoa-
blandingen, oreganodressingen og  
den syltede paprikaen.

Pannestekt kyllingbryst  *  Quinoa, Kokkelørens oreganodressing og grillet paprika

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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Pannestekt kyllingbryst
Quinoa, Kokkelørens oreganodressing og grillet paprika
Tore: “En fyldig og sunn vårrett”

Kyllingbryst
   fra Gårdsand
Grillet og syltet paprika
Kokkelørens oreganodressing
Quinoafrø
Aromasopp

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Stor familiekasse kan gjerne bruke 2 
stekepanner når soppen skal stekes.

- Får du rester så er denne retten knallgod kald 
også. Man kan også variere her med å røre inn 
rømmen i sopp- og quinoablandingen for å få 
en mer kremet rett.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- En mager men smakfull rett med sødme 
fra paprika og syrlighet fra rømme. Her vil 
det fungere supert med en slank, syrlig og 
leskende rødvin. Druer som Barbera, Dolcetto, 
Pinot Noir og Gamay er alle smakfulle og 
gode valg til denne lekre kyllingretten.

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra Andesfjellene 
og er særlig utbredt i Peru, inneholder nesten 
like mye protein som biff. Den formelig drypper 
av de sunne fett-stoffene. Næringsstoffene og 
mineralene slåss om plassen. Dessuten er 
quinoaen  helt glutenfri. 

Inka-indianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere enn 
alt gull og sølv. De første frøene skulle hvert år 
sås av inkaenes leder personlig ved å stikkes i 
hellig jord med en stav av gull.

Ingredienser

Bladpersille (Obs. det er persille på to retter,
   bruk halvparten til hver rett)

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

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



1 - You’ll need: cutting board, knife, saucepan, 
frying pan, spatula and baking tray.

Preheat the oven to 210C with hot air function. 
Note the amount of parsley in the ingredients 
list. Slice the mushroom and roughly chop the 
parsley. Shred the baked bell pepper and keep 
the oil it came in for later.

5 - See: tips and tricks. Towards the end of 
the chicken’s cooking time, in the same pan 
you fried the chicken in: heat with a couple 
tablespoons of frying oil. Fry the mushrooms 
on high heat until it is golden. When the 
mushrooms are cooked, add the cooked 
quinoa and parsley, mix well, add the oil 
from the bell pepper and season with salt and 
freshly ground black pepper.

8 - Put the quinoa on the plate, place the 
chicken on top and spread the pickled peppers 
around. Serve the oregano dressing next to it.

2 - Put the quinoa in a saucepan. Fill with 
water and stir until rinsed. Let the seeds sink to 
the bottom and gently pour off the water. Add 
3 dl of water (small family box adds a total of 
4 dl of water, large family box adds a total 
of 6 dl of water). Boil and cook on low heat 
under lid for 15 minutes.

3 - While the quinoa is cooking, fry the 
chicken in a hot pan with a little frying oil until 
it has a nice color on both sides, sprinkle with 
salt and freshly ground black pepper.

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

4 - Finish it in the oven. This will take approx. 
8 minutes, but watch out, time will vary. When 
the chicken is cooked, it needs to rest for 
approx. 5 minutes.

7 - For serving you need the fried chicken, 
mushroom and quinoa blend, oregano 
dressing and pickled bell pepper.

Pan-fried chicken breast  *  Quinoa, Kokkeløren’s oregano dressing and grilled peppers

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!
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Pan-fried chicken breast
Quinoa, Kokkeløren’s oregano dressing and grilled peppers
Tore: “A full and healthy springdish”

Chicken breast
   from Gårdsand
Grilled and pickled bell peppers
Kokkeløren’s oregano dressing
Quinoa seeds
Aroma mushrooms

Time Difficulty

Tips and tricks 
- A large family box can use 2 frying pans 
when the mushrooms are to be fried.

- If you get any leftovers, this dish is also 
really good cold. You can vary a little 
by mixing in the sour cream with the 
mushroom and quino mixture to get a  
more creamy dish.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
- En mager men smakfull rett med sødme 
fra paprika og syrlighet fra rømme. Her vil 
det fungere supert med en slank, syrlig og 
leskende rødvin. Druer som Barbera, Dolcetto, 
Pinot Noir og Gamay er alle smakfulle og 
gode valg til denne lekre kyllingretten.

Visste du at...
- Quinoa, planten som kommer fra Andesfjellene 
og er særlig utbredt i Peru, inneholder nesten 
like mye protein som biff. Den formelig drypper 
av de sunne fett-stoffene. Næringsstoffene og 
mineralene slåss om plassen. Dessuten er 
quinoaen  helt glutenfri. 

Inka-indianerne var så glad i disse frøene at 
de ble regnet som gudenes gave, viktigere enn 
alt gull og sølv. De første frøene skulle hvert år 
sås av inkaenes leder personlig ved å stikkes i 
hellig jord med en stav av gull.

Parsley (Note there is parsley on two dishes, 
   use half for each dish)

Contains: Milk, sulphite
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, kniv, kjele, 
stekepanne, stekespade og sil. 

Ha risen i kjelen, skyll godt. Ha på følgende 
mengde vann: matkasse str. 2 voksne: 3 
dl.vann, liten familiekasse: 5 dl. vann, stor 
familiekasse 6 dl. vann, og en klype salt. Kok 
opp på høy varme under omrøring, skru ned 
til lav varme, kok under lokk i 20-25 min. til 
vannet er absorbert.

4 - Når kjøttdeig og mais har 
fått farge tilsetter du løk og avsilte 
bønner. Stek videre i et par minutter til  
løken har blitt blank. 

6 - La kjøttsausen koke på svak varme til 
risen er ferdig, ca. 10 - 15 min. Rør med jevne 
mellomrom. Smak til med salt. 

7 - Til servering trenger du kjøttsaus, 
koriander, resten av chilien, Røros- 
rømme og ris.

2 - Grovhakk løk og koriander, kutt chili i 
tynne skiver. Sil bønner og mais.

8 - Fordel risen utover tallerkenen. Ha 
kjøttsausen i midten. Strø over koriander 
og eventuelt chili. Server rømmen  
ved siden av.

3 - Stek kjøttdeig og mais i en varm 
stekepanne med litt stekeolje.

5 - Ha i chili con carne-saus, 1 dl vann (Stor 
familiekasse tilsetter 2 dl. vann), halvparten av 
chilien og  bland godt. Ønsker du en mildere 
variant serverer du heller chilien ved siden av.

Kokkelørens Chili con Carne  *  Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme

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!
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Kokkelørens Chili con Carne  
Kjøttdeig fra Strøm-Larsen og Rørosrømme
Tore: “En deilig og krydret gryte”

Kjøttdeig
   fra Strøm-Larsen
Kokkelørens
   chili con carne-saus
Rørosrømme 
Løk

Koriander
Brun ris
Mais
Kidney bønner
Rød chili
 

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
Synes man det blir litt sterkt er rømme det 
beste til å «avkjøle» tungen! Det er godt å 
servere tortilla chips til denne retten :)

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Inneholder: Melk.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredienser

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



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

Put the rice in the pot, rinse well. Carry the 
following amount of water: food box size 2 
adults: 3 dl. water, small family box: 5 dl. 
water, large family case 6 dl. water, and a 
pinch of salt. Bring to a boil over high heat 
while stirring, turn down to low heat, cook 
covered for 20-25 min. until the water is 
absorbed.

4 - When the minced meat and corn are 
browned, add the onions and pickled beans. 
Cook for a few minutes until the onion is shiny.

6 - Let the stew cook on low heat until the rice 
is done, approx. 10 - 15 min. Stir periodically. 
Season with salt.

7 - For serving, you need the stew, coriander, 
the rest of the chili, Røros sour cream and rice.

2 - Roughly chop onions and coriander, cut 
chili into thin slices. Strain beans and corn.

8 - Spread the rice over the plate. Have the 
stew in the middle. Sprinkle with coriander 
and optionally chili. Serve the sour cream on 
the side.

3 - Fry the minced meat and corn in a hot 
frying pan with a little frying oil.

5 - Add chili con carne sauce, 1 dl water 
(Large family box adds 2 dl. Water), half of 
the chili and mix well. If you want a milder 
variant, serve the chili on the side.

Kokkeløren’s Chili con Carne  *  Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 

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/



Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Kokkeløren’s Chili con Carne  
Minced meat from Strøm-Larsen and sour cream from Røros 
Tore: “A delicious and spicy casserole”

Minced meat
   from Strøm-Larsen
Kokkeløren’s
   chili con carne sauce
Sour cream from Røros
Onion

Coriander
Brown rice
Corn
Kidney beans
Red chili

Time Difficulty

Tips and tricks 
If you think its a little too spicy, sour cream is 
the best way to “cool” your tongue! It is good 
to serve tortilla chips for this dish :)

Visste du at...
Bønner er kalorifattige, men oftest svært 
fiberrike. I tillegg er de rike på B-vitaminet 
folat og inneholder mye kostfiber. Kostfiber 
er føde for de helsebringende bakteriene i 
tarmen, og når de får kostfiber, vokser de og 
tar plassen til mer uheldige bakterieslag. 

Kostfiber kan forhindre forstoppelse, og det 
kan binde til seg kolesterol og frakte det ut av 
kroppen. Folat er viktig for hjertehelsen ved 
at det senker nivået av homocystein i blodet, 
et stoff som er forbundet med økt risiko for 
hjertesykdom. Folat deltar også i produksjonen 
av nye røde blodlegemer, og det er viktig for 
forebyggelse av ryggmargsbrokk hos fostre. 

Contains: Milk.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Drikke til maten
Sommelieren Sara Døscher anbefaler
Til denne retten syns jeg godt øl passer aller 
best. Med sin mørke farge og svakt søtlige 
smak kan Belgisk dubbel nesten minne litt om 
bokkøl. Het chili trenger en sødmefull motvekt 
som lindrer, demper og skaper harmoni. Et 
konsentrert øl som står rakrygget ved siden av  
denne fyldige retten.

Ingredients

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