
RIS– SÅ HÄR GÖR DU

1. Skölj riset några gånger tills vattnet är rent. Blötlägg i 20 minuter i 
2-liters skålen. Häll av vattnet.

2. Koka upp 2 liter vatten i 3-liters kastrullen. Tillsätt lagerblad, 
kardemumma och kryddnejlika.

3. Tillsätt lite salt och det avrunna riset när vattnet börjar koka.
4. Koka i 15 minuter eller tills det är färdigt. Häll i ett durkslag, av-

lägsna de stora kryddorna eller ha kvar dem i riset. 

BIRYANI MED KYCKLING – SÅ HÄR GÖR DU

1. Medan riset kokar sauterar du löken med olja i iCook 4-liters sop-
pgrytan. När löken är gyllenbrun ställer du ¼ åt sidan i en skål.

2. Sänk värmen och sautera lagerblad, stjärnanis, kumminfrön, 
kryddnejlika och kardemumma med resten av den stekta löken i 
soppgrytan.

3. Tillsätt ingefära- och vitlökspasta och stek tills den råa doften har 
försvunnit.

4. Tillsätt kycklingbitar och stek på medelvärme tills de blir vita.
5. Strö över resten av kryddorna – salt, masala, gurkmeja och rött 

chilipulver. Blanda väl. Sätt på locket och tillaga på låg till medel-
hög värme i 4 minuter. 

6. Häll över yoghurt och blanda väl. Sätt på locket och tillaga på 
medelvärme tills köttet är färdiglagat och currysåsen har tjocknat. 
Salta efter smak. 
 

KOMBINERA KYCKLING OCH RIS

1. Grease 8 Litre Dutch Oven and Lid and preheat oven to 180°C.
2. Add the cooked chicken to the Dutch oven, put half of the minced 

mint leaves on top.
3. Layer the cooked rice evenly on top of the chicken. Sprinkle the 

¼ fried onions, the remaining mint and coriander leaves and 
soaked saffron on top.

4. Cover the Dutch Oven tightly with lid and cook for 20–25 min-
utes.

5. Serve the Chicken Biryani with yoghurt.

BASMATIRIS – INGREDIENSER

• 200 g basmatiris
• 2 liter vatten
• 1 litet lagerblad 
• 5 cm kanelstång

• 3 gröna 
kardemummakapslar

• 2 cloves

BIRYANI MED KYCKLING – INGREDIENSER

• 500–600 g kyckling 
(blandning av ben 
och bröst)

• 3 msk olja
• Salt efter smak 
• 2 medelstora lökar, 

finhackade 
• 1 stjärnanis
• En nypa saffran 

blandad med 2 tsk 
mjölk och 1 msk 
ghee 

• 3 gröna 
kardemummakapslar

• 1 svart 
kardemummakapsel

• 1 lagerblad
• 4 kryddnejlikor
• 2,5 cm kanelstång
• ½ tsk kumminfrön
• 1 msk ingefära- och 

vitlökspasta

• ¼ tsk gurkmeja
• 2 tsk biryani masala- 

eller chicken 
masalapulver

• ¾ till 1 tsk rött 
chilipulver

• 230 ml yoghurt
• 1 handfull 

myntablad, 
finhackade

• 1 handfull 
korianderblad, 
finhackade

INDISK BIRYANI MED KYCKLING


