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Soppor & röror

Baba ganosh – Auberginröra
2 Auberginer
2 vitlöksklyftor
100 g naturell färskost
2 msk tahini
1 krm salt
1 tsk olivolja
2 msk hackad persilja
1 tsk chiliflakes
4 tunna pitabröd

Sätt ugnen på 250°. Skär skåror i
auberginerna med en kniv och lägg dem på
en plåt med bakplåtspapper. Rosta i mitten
av ugnen ca 30 min. Ta ut plåten och vänd
på auberginerna och fortsätt rosta
ytterligare ca 30 min. Låt svalna och dra av
skalet. Skala och pressad vitlöksklyftorna.
Hacka auberginerna i en matberedare
tillsammans med färskost, vitlök och
tahini. Mixa slätt och smaka av med salt.
Bred ut aubergineröran på ett fat och
toppa med lite olivolja, persilja och
chiliflakes. Servera med pitabröd.

Näringsvärden per portion:
Energi: 300 kcal

Kolhydrater : 43 g

Protein : 10 g

Fett: 8 g
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Hummus – kikärtsröra
4 dl kokta kikärtor
2 msk margarin
1 dl turkisk yoghurt
1 pressad vitlöksklyfta

Skölj kikärtorna noga och låt vattnet rinna av,
mixa tillsammans med resten av ingredienserna
tills det blir en röra. Garnera med citron och
feferoni för extra smak och servera med bröd

1 krm malen spiskummin
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
www.arla.se

Linssoppa - För 6 portioner
8 koppar vatten
1 ½ kopp små röda linser
3 Kyckling buljongtärningar
1 hackad vitlöksklyfta
1½ tsk persilja
½ tsk kummin, ½ - 1 tsk gurkmeja

Skölj linserna i ett durkslag eller en större kastrull.
Blanda ihop alla ingredienser i kastrullen och koka
på svag värme i 35 minuter. Rör om ibland för att
undvika att linserna bränns fast.

Servera med en citronskiva, smaklig måltid!
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Lablabi – kikärtssoppa
1 burk kikärtor
1 lök
1 – 3 vitlöksklyftor
2 krm gurkmeja
Persilja & salt efter smak
Olja & citron

Häll kikärtorna i en stor kastrull och tillsätt vatten så det täcker
kikärtorna, ha sedan i salt efter behag. Låt det koka upp och
sjuda i ca 5 minuter.
Finhacka vitlöken och hacka löken. Häll lite olja i en stekpanna
och lägg ner löken, pudra på gurkmeja och låt det fräsa någon
minut tills löken blir ” glansig”.
Finhacka sedan persiljan och låt den fräsa tillsammans med löken
i stekpannan ( vid användning av torr persilja så kan du tillsätta
det direkt i kastrullen tillsammans med kikärtorna.
Häll över löken i kastrullen, pressa ner citron efter behag och låt
allting bli varmt på plattan, servera genast och njut av din måltid.
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Värmande tomatsoppa
1 Gul lök
1 vitlöksklyfta
1 burk krossade tomater
1 kyckling buljongtärning
1 tsk torkad basilika
1 nypa socker
1 dl grädde

5 dl vatten
Hacka löken och vitlöken och låt den fräsa lite i
olja på spisen. Tillsätt sedan krossade tomater,
buljong tärning, vatten och alla kryddorna
förutom salt.

Olja
Salt & svartpeppar efter smak

Låt sjuda under lock i 20 minuter på spisen,
häll i grädden och smaka av med salt och
peppar. Smaklig måltid!
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Kycklingsoppa med curry

1 gul lök
1 stor zucchini
1 stor purjolök
2 morötter
8 potatisar
2 kycklingfiléer
1 broccolihuvud
2 kyckling buljongtärningar
1 krm gurkmeja, ½ - 1 msk curry
Ta fram en stor kastrull, hacka löken och fräs den i olja tills den får
en gyllenbrun färg. Skär morötterna i slantar och lägg dem i
kastrullen. Strimla sedan purjolöken och skär zucchinin i små
tärningar, kasta ner dem i kastrullen.
Tärna broccoli och potatis i lagomt stora bitar som sedan
tillsammans skall ner i grytan. Krydda med curry och gurkmeja och
pudra över mjölet, blanda om väl.
Lägg i buljongtärningarna och häll på vattnet och grädden och rör
om. Låt koka i 15 minuter.
Skär ner kycklingfiléen i mindre bitar och stek den i olja tillsammans
med riven vitlök. Salta och krydda med mer curry och vänta tills
kycklingen blivit genomstekt och klar.
Lägg sedan ner kycklingbitarna i soppgrytan och låt koka på låg
värme i ca 5 minuter. Smaka av ifall det behövs mer kryddor.
Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Fereni

5 dl mjölk
2 msk rismjöl
1 msk strösocker
1 tsk rosenvatten
4 msk pistagenötter

Blanda mjölk, mjöl och socker i en kastrull.
Låt det koka upp på svag värme
b och under omrörning
tills konsistensen blir ”vällingliknande”. Ca 10
minuter,

Blanda sedan i rosenvattnet och låt svalna, servera
med hackade pistagenötter.
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IFTAAR – huvudmålen
Kebabrulle

400 g kebabskav
1 msk flytande margarin
2 dl Puck spread
4 tunnbröd
2 tomater
½ rödlök

Ta fram en stekpanna och stek
kebabskaven i margarinet. Skala och
hacka löken, tomaterna och saltgurkan.

Bred puck spread på bröden, ha sedan på
kebabskaven och grönsaker. Strö sedan
på sumak om ni vill och rulla sedan ihop
bröden.

4 saltgurkor
4 salladsblad
Ev 1 msk sumak

Näringsvärden:
•

Energi: 515 kcal

•

Protein: 33 g

•

Kolhydrater: 48 g

•

Fett: 20 g
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Kycklingrätter
Buryani

Ca 800 g kycklinglår utan skinn & ben
2 dl färsk mynta

Börja med att marinera kycklingen, ( helst dagen innan)
skär kycklingen i bitar och lägg de i en skål. Mortla
kardemummakärnorna och strö de över kycklingen. Tillsätt
övriga ingredienser och blanda väl, låt stå i kylskåp minst
tre timmar eller över natten.

2 dl hackad färsk koriander
Saften från 1 stor lime
1 tsk gurkmeja

Blötlägg riset, och låt de ligga i en timme. Lägg kycklingen i
ett jämnt lager i botten av en tjockbottnad kastrull
tillsammans med 1 msk olja.

1 – 2 tsk hackad torkad chili
2 tsk currypasta

Koka upp minst två liter vatten och smaksätt vattnet med
lagerblad, gee och salt. Koka det blötlagda riset i ca 4
minuter tills det är nästan färdigt. Lyft upp riset ur vattnet
och lägg det i ett fint lager över kycklingen.

2 tsk salt
1 dl naturell yoghurt
2 st kardemummafrökapslar
3 msk solrosolja
4 dl basmatiris
3 st lagerblad
1 msk gee ( kan uteslutas)
Salt

Lös upp saffranet i mjölken och skeda ut detta över hälften
av riset så det blir gult. Lägg russin och mandel överst och
sätt på ett tätslutande lock på grytan.
(om locket inte sluter tätt kan man enkelt göra en deg av
vetemjöl och vatten som sätts på lockets kant. Därefter kan
man gärna sätta en vikt på locket under tillagningstiden)
Ställ sedan grytan på spisen i ca 10 minuter, på medelhög
värme. Vrid sedan ner värmen till minsta möjliga och låt
maten stå och dra på eftervärme i 10 minuter innan
servering.

1 paket saffran
3 msk mjölk
1 dl russin
1 dl oskalad mandel
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Ungsbakad kycklingfilé med vitlöksmarinerad blomkål

Kycklingfile
5 vitlöksklyftor
1 blomkålshuvud
2 gula lökar
2 citroner
Margarin eller smör
Salt & svartpeppar
Aluminiumfolie

Salta och peppra kycklingfileerna och ta fram en stekpanna. Pressa 2 av
vitlöksklyftorna och stek de tillsammans med kycklingfileérna i en upphettad
stekpanna. När kycklingen är klar så flytta då stekpannan ifrån plattan.
Häll lite olivolja i en ungs säker form.
Skär citronen och löken i skivor och lägg i de tillsammans med blomkålen, ev. andra
valfria grönsaker, och vitlöken i ungsformen. Häll försiktigt över lite margarin/ smör
över maten och salta och peppra efter behag. Ställ in formen i ugnen och grädda i
30 minuter på 200 grader.
Ta sedan ut kycklingen och linda in de i folie, öka sedan värmen på ugnen och grilla
grönsakerna lite extra i några minuter, tills de fått en fin färg.
Lägg sedan tillbaka kycklingfileérna i formen och servera tillsammans med ris.
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Couscous med kyckling

1 grillad kyckling
3 dl couscous
3 dl kycklingbuljong
2 msk smör eller margarin
500 g melon

Sås;
Börja med att blanda ihop alla ingredienser till såsen och
ställ in den i kylskåpet i ca 30 minuter. Koka sedan upp
couscousen enligt beskrivningen på paketet i
kycklingbuljongen. Blanda sedan ner margarinet i kastrullen.
Rensa kycklingen från skinn och ben och kärna ur melonen.
Skär sedan både kycklingen och melonen i bitar. Blanda ner
bitarna i couscousen och servera sedan med såsen och en
god sallad. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Kyckling tandoori
Observera att starka kryddor används i denna maträtt, vilket kan leda till en ökad törstkänsla under
månaden ramadan.

1 kg kyckling
2 dl naturell yoghurt
1 msk färsk ingefära
3 vitlöksklyftor
1½ tsk garam masala
Lägg kycklingen i en skål. Blanda sedan yoghurten med alla
kryddor; pressad vitlök, ingefära, garam masala, cayennepeppar,
gurkmeja, chilipulver och salt.
Häll blandningen över kycklingen och täck över med folie. Låt
kycklingen stå och marineras över natten eller i 3 – 4 timmar.
Lägg kycklingdelarna i en långpanna och grädda i nedre delen av
ugnen i 200 grader i ca 30 – 40 minuter. Servera kycklingen
tillsammans med yoghurt, en god sallad och ris. Smaklig måltid!
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Honungskyckling med tabbouleh

900 gram kycklingfileér
4 msk japansk soja
4 msk flytande honung
1 msk pressad citronjuice
1 tsk salt

Sallad;
2 dl bulgur
Krydda kycklingen med salt, blanda sedan soja tillsammans med
honung och citronjuice.
Vänd kycklingen i marinaden och klä en ungs säker form med
baklåtspapper, lägg kycklingen därpå och för in formen i ugnen.
Ställ formen mitt i ugnen. Ugnen bör vara kall.
Ställ sedan ugnen på 225 grader och tillaga kycklingen i cirka 30
minuter.
För att tillaga salladen;
Koka bulgurn efter anvisningarna på paketet. Dela tomaterna och
kärna ur och dela paprikan i små bitar.
Blanda ihop citronskal tillsammans med citronjuice, socker, salt
och olja i en djup skål. Smula ner fetaosten och blanda ner
persilja, dill, tomater och paprikan. Blanda sedan i de sköljda och
avrunna kikärtorna och bönorna i skålen. Blanda i bulgurn och
servera salladen till kycklingen.

Sveriges shiamuslimer

1 ask körsbärstomater
1 grön paprika
1 tsk finrivet citronskal
3 msk pressad citronjuice
1 tsk socker & ½ tsk salt
3 msk olja
½ paket fetaost (ca 150 g)
½ dl hackad persilja
½ dl finskuren dill
1 burk black eye bönor
1 burk kikärtor

Matinspiration

www.bahlool.se

Sveriges Shiamuslimer

Ugnsrostad kyckling och rotfrukter

1 hel kyckling
1 hel vitlök
1 citron
1 kruka timjan
1 tsk salt
1 krm salt
Sätt ugnen på 225 grader och skär eller hacka vitlöken. Skiva halva
citronen och riv skalet av den andra halvan.
Hacka hälften av timjan och fyll kycklingen med citronskivorna,
vitlöken och de hela timjankvistarna.
Lägg kycklingen i en stor ugnssäker form och salta och krydda
kycklingen med peppar, hackad timjan, och citronskal. Ställ in
kycklingen i ugnen och låt den grillas i den nedre delen av ugnen i
30 minuter. Skala och dela rotfrukterna i bitar och sänk värmen på
ugnen till 200 grader, lägg sedan rotfrukterna kring kycklingen.
Ringla över smör och margarin över kycklingen och krydda extra
med salt och peppar om det behövs.
Låt kycklingen stå i ugnen 40 minuter och servera med cremé
fraige.
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Kyckling shawarma
3 – 4 kycklingfileér
3 pressade vitlöksklyftor
1 msk citronsaft
2 tsk salt
2 tsk paprikapulver
1 tsk ingefära
½ tsk: gurkmeja, kanel, peppar & salt

Dela kycklingen i små bitar ( ca 3 x 3 cm) och blanda ihop
dem tillsammans med kryddorna i en skål. Låt de stå minst
en halvtimme men helst över natten så köttet får dra till sig
marinaden bra.
Trä bitarna på ett grillspett, eller lägg ut dem på ett
baklåtspapper och grilla dem i ugnen i 20 – 30 minuter.
Du kan behöva vända på spetten eller bitarna under
tillagningstiden så bitarna får färg runt om. Ta ut och låt de
svalna innan du skär kycklingen till shawarma bitar.
Stek sedan bitarna i en stekpanna på spisen i lite olja, men
se till att de inte blir för torra. Salta och peppra vid behov.
Servera gärna med en tahini sås, en god sallad och pommes.
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Kötträtter
Lamm kaab´sa – lamm med ris, kryddor & nötter
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
2 loomi, torkad lime
800 g benfri lammstek
2 msk salt och svartpeppar
2 msk sju kryddor
2 msk smör eller margarin
Skala och skiva löken och dela loomin i halvor, krossa vitlöksklyftorna.
Ta sedan fram lammsteken och dela den på längden och sedan delar du
varje halva på tvären. Krydda med salt och peppar och gnid in köttet i ” sju
kryddor”
Stek sedan köttet runt om i en gryta på medelhög värme, när köttet fått en
gyllenbryn färg så lyft ur köttet ur grytan. Lägg sedan i rödlök, vitlök,
ingefära och stek även de tills de får en gyllenbrun färg.
Tillsätt buljong, krossad tomat, kanelstång, kardemumma, loomi och saffran.
Rör om det väl och lägg sedan tillbaka köttet i grytan.
Koka upp det i ca 60 minuter utan lock tills köttet känns mört och smaka av
med salt och peppar efter behag.
Skölj sedan riset och lägg de högst upp i grytan, lägg på ett lock och låt de
koka i cirka 20 minuter tills även riset är färdigkokt.

1 tsk riven ingefära
1 ¼ l köttbuljong
400 g krossade tomater
2 kanelstänger
2 lagerblad
6 kardemummakapslar
1 g saffran
3 dl basmatiris

Tillbehör:
1 dl gula russin
1 rödlök

1 dl blandade nötter, tex. Mandel, pistagenötter och pinjenötter
2 msk smör eller margarin
200 g Puck Labneh
Tillbehör:
Lägg russinen i ljummet vatten och låt de ligga där i cirka 30 minuter.
Sila sedan bort vattnet.
Skala och skiva rödlöken tunt, stek sedan rödlök, nötter och mandlar
i smöret tills löken är karamelliserad och mandlarna är gyllenbruna
Servera sedan kaab´sa med karamelliserad lök, nötter och mandlar,
russin och Puck labneh. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

Matinspiration

www.bahlool.se

Sveriges Shiamuslimer

Grillad lammkebab
1 gul lök
1 kruka persilja
500 gram lamm eller nötfärs
1 msk malen spiskummin
1 tsk malen kryddpeppar & 1 tsk salt
1 citron
Pitabröd
1 dl hackad persilja
Skala och dela löken, finhacka löken och persiljan.
Blanda färs, persilja, lök och kryddor i en skål och forma det sedan 20 små
järpar, ställ in det i kylskåpet och låt stå i 30 minuter.
Stek eller grilla tills köttet är genomstekt, ofta behövs inget extra fett att
steka i, eftersom köttet är tillräckligt fett. Salta efter behag.
Halvera och grilla citronen med snittytan neråt.
Pressa sedan över lite citron och strö över lite persilja, servera med
pitabröd. Smaklig måltid!

Näringsvärden per portion:
Energi 2229 Kj/ 533 Kcal
Fett: 26 g
Salt: 2.8 g
Kolhydrater: 42 g
Protein: 29 g
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Dolmeh barge mo – Vinbladsdolmar
1 gul lök
2 msk olivolja
150 g lamm eller nötfärs
1 dl hackad mynta
1 dl hackad persilja
1 tsk gurkmeja
1 tsk paprikapulver
¾ tsk salt
½ krm peppar
Skala, dela och finhacka löken

1 förpackning ( ca 300 g) kokta linser
5 dl kokt kallt basmatiris
½ burk vinblad i lag
1 msk socker
1 dl pressad citronjuice

Värm olja i en stekpanna och stek löken tills den mjuknar men den
skall inte få någon färg. Lägg sedan i köttfärsen och låt de steka
några minuter extra.
Rör sedan ner mynta, persilja, gurkmeja, paprikapulver, salt och
peppar. Blanda sedan ner 1 dl vatten ( för 35 dolmar) i stekpannan,
sätt på locket och låt de sjuda i ca 10 minuter. Låt svalna.
Häll av vattnet från linserna och och skölj de, blanda ihop det med
färsen och riset.
Lägg 1 msk av fyllningen mitt på vinbladet, vik först över
stjälkkanten, därefter sidokanterna. Rulla sedan ihop knytet så hårt
du kan med bladets överkant.
Lägg sedan de ihoprullade dolmarna i en oljad gryta. Rör ihop socker
och citronjuice med 3 dl vatten.
Häll sedan lagen över dolmarna, låt sjuda under lock i 45 minuter.
Låt svalna. Smaklig måltid!
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Bamia
400 gram fryst okra
4 – 5 bitar av lamm
5 msk olja
2 msk tomatpuré
2 msk salt
5 skalade vitlöksklyftor
2 msk citronsaft
3 hackade tomater
2 l vatten
Häll vatten och kött i en kastrull och koka upp. Sänk värmen på
plattan efter ett tag och ta bort allt skum som kommer upp från
köttet. Låt köttet sjuda i 45 minuter tills det blir mört och genomkokt.
Ta upp köttet ur grytan och spara köttbuljongen.

Ta fram en stekpanna och värm oljan, stek köttbitarna tillsammans
med löken och under omrörning. När köttet fått en fin färg skall
tomatpurén blandas ihop med köttet och stekas en stund.
Tillsätt tomater och rör om innan du tillsätter 1.5 liter köttbuljong.
Häll i mer vatten om köttbuljongen visar sig vara för lite. Låt sjuda
under lock i 25 minuter, tillsätt sedan okra, citronsaft och vitlöken och
låt de stå och sjuda i ca 30 minuter på spisen.
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Fasolie chadra – gryta med haricots verts
300 gram lammbitar
1 hackad lök
4 - 5 hackade vitlökar
3 stycken potatis
500 g haricots verts ( gröna bönor )
3 – 4 msk tomatpuré
1 krm kanel
1 tsk paprikapulver
1 grönsaksbuljong
2 lagerblad
Fräs köttbitarna i lite matolja i en stor gryta, tillsätt sedan kanel,
paorikapulver, hackad lök, och vitlök och fräs tills de får en glansig yta.
Salta och peppra efter smak.
Tillsätt sedan tomatpuré och låt fräsa några minuter till. Häll sedan på
vatten så det täcker köttbitarna och lägg i buljongtärningen och
lagerbladen. Låt koka i 60 minuter och titta till grytan ifall det behövs fyllas
på mer vatten.
Under tiden som grytan kokar så skär haricots verts ( de gröna bönorna) i
lagom stora bitar. 2 - 3 cm blir bra. Skär potatisen i bitar. Fräs sedan de
gröna bönorna i lite olja i en stekpanna några minuter tillsammans med lök
och vitlök.
Häll sedan över de gröna bönorna och lägg ner potatisen i grytan och låt
koka ytterligare 20 min.
Servera med ris. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

Svartpeppar & salt
matolja
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Sveriges Shiamuslimer

Biff stroganoff

500 g oxfilé
1 gul lök
150 g champinjoner
Margarin
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
2 dl vispgrädde
2 ½ msk tomatpuré

Skär köttet i strimlor, skala sedan den gula löken och finhacka
den. Skär sedan upp svampen i tunna skivor.
Ta sedan fram en gryta och bryn köttet i margarinet. Salta och
peppra efter behag. Tillsätt sedan löken och svampen. Låt det
fräsa på plattan ytterligare 4 – 5 minuter. Rör sedan i grädden
och tomatpurén och låt såsen koka ca 2 minuter.
Servera med potatis, smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Irakisk tepsi med köttfärs
Ca 300 g köttfärs
3 stora potatisar
3 lök
2 vitlöksklyftor
2 auberginer
2 tomater
2 paprikor
Olja

3 msk tomatpuré

Skär alla ingredienser i skivor; potatis , auberginer, paprika,
lök, och tomaterna. Stek sedan varje grönsak för sig, blanda
inte ihop dem. Stek på båda sidorna och lägg sedan
grönsaken på en bit papper så oljan får rinna av. Fortsätt
sedan steka grönsaken.

5 dl hett vatten

Stek köttet tillsammans med en riven lök och de finhackade
vitlöksklyftorna. Krydda med salt och peppar.

Salt och peppar

1 tsk citron syra

Ta fram en ungssäker form, och lägg den stekta potatisen i
botten på formen. Strö sedan över köttfärsen och fortsätt
sedan lägga lager med de olika grönsakerna ovanpå
köttfärsen. Avsluta med de stekta tomatskivorna.
Blanda sedan ihop ingredienser till såsen ; ta först tomatpuré,
hett vatten, citron syra och blanda ihop. Salta och peppra
efter behag. Häll sedan såsen över formen med köttfärsen
och ställ in formen i ugnen på 200 grader i cirka 40 minuter.
Servera med tunnbröd eller ris. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Lammkotletter med champinjoner
4 lammkotletter
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
250 g champinjoner
1 purjolök
Margarin
2 dl cremé fraige
Gör såhär:
Dela champinjonerna och hacka purjolöken i ganska stora bitar. Skala
vitlöksklyftan och krossa den i en vitlökspress. Ta fram en stekpanna och
stek champinjonerna, vitlöken och purjolöken i lite margarin.
Rör sedan ner cremé fraige och vatten. Låt koka 3 minuter.
Salta och peppra sedan kotletterna och stek dem på var sida i cirka 3
minuter så de får en fin gyllenbrun färg.
Servera med en sallad, potatis och med såsen! Smaklig måltid.

Sveriges shiamuslimer

½ dl vatten
½ dl hackad persilja
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Sveriges Shiamuslimer

Irakisk khouzi – lamm som kokat i tomat
4 bitar lamm
2 gula lökar
2 lagerblad
1 köttbuljong
1 burk krossade tomater
Vatten
½ tsk gurkmeja
2 tsk sju kryddor ( finns färdigblandad att köpa)
Gör såhär:
Tvätta köttbitarna och lägg de i en stor kastrull. Häll på vatten så
de täcker köttbitarna. Ta sedan fram en lök, skala och dela den i
två delar och lägg in den i grytan. Ta fram en kniv och stick några
hål i noomi basrahn, lägg de sedan tillsammans med lagerbladen i
kastrullen och låt sjuda och ta bort det skum som kommer upp till
ytan.
Hacka under tiden den andra löken och lägg den i en stekpanna,
häll i lite margarin och stek den glansig. Häll sedan i gurkmeja, sju
kryddor och de krossade tomaterna. Salta och låt sjuda i några
minuter.
Sedan när buljongen i grytan är helt klar, och inget mer skum
syns, så häller du ner tomatblandningen tillsammans med
buljongtärningen i grytan, sätt på locket och låt köttet koka i två
timmar. Titta till grytan ibland ifall vattnet är slut, då behövs en
påfyllning.
När köttet är mört så är det klart, då är det dags att servera.
Serveringsförslag till grytan är ris. Smaklig måltid.

Sveriges shiamuslimer

2 noomi basrah ( torkad lime)
1 dl russin
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Sveriges Shiamuslimer

Lammfärsburgare med fetaost och myntadressing
600 g lammfärs
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
1 äggula
Salt & peppar
Till dressingen:
2 dl matlagningsyoghurt
1 vitlöksklyfta
½ gurka
Färsk mynta
Gör såhär:
Blanda rödlök, finhackad vitlök och äggulan tillsammans med färsen.
Salta och peppra efter behag. Forma färsen till hamburgare och stek
dem i lite margarin i en stekpanna tills de fått en fin färg. Lägg dem
sedan i en ugnssäker form och låt de bli genomstekta i ugnen, 175
grader i ca 15 minuter.
Sedan är det dags att börja med dressingen:
Blanda matlagningsyoghurt tillsammans med en finhackad vitlök.
Skala och kärna ur gurkan, ta sedan fram ett rivjärn och riv gurkan på
den grövre delen av rivjärnet, krama ur vattnet ur den rivna gurkan.
Blanda ner yoghurten med strimlade myntablad och smaka av med
salt.
Lägg upp ruccolasallad och lammfärsburgarna på hamburgerbröden,
toppa med dressingen, smulad fetaost och fint skurna rädisskivor.
Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

100 g Fetaost
Ruccola
1 knippe rädisor
Servera med hamburgarbröd
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Biff a´ la Lindström
500 g nötfärs
1 finhackad gul lök
2 msk kapris
1 dl inlagda rödbetor, tärnade
1 kokt stor potatis
3 äggulor
Salt och peppar

Persiljesmör:
100 g rumstemp. Smör eller margarin
4 msk finskuren persilja
Gör såhär:
Ta fram kaprisen och skär den ganska grovt.
Ta sedan fram en skål och blanda alla ingredienser som
behövs till biffarna. Gör ett stekprov och se så att det är
tillräckligt med salt och peppar,
Stek biffarna i en stekpanna
Sedan är det dags att förbereda persiljesmöret, ta då fram
en skål och blanda smöret tillsammans med persiljan, salt
och peppar. Lägg det sedan på baklåtspapper och forma det
till en rulle. Lägg smöret sedan i kylen eller frysen för att
stelna.
Servera sedan de varma biffarna tillsammans med
persiljesmöret och potatismos. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

Salt och peppar
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Kalops
600 g nötkött
1 msk flytande margarin
2 gula lökar
2 morötter
½ purjolök
1 tsk salt
10 st kryddpepparkorn
5 st vitpepparkorn
1 lagerblad
Gör såhär:
Skär köttet i kuber, ca 2 x 2 cm.
Bryn köttet i omgångar i en stor stekpanna, lägg sedan över köttet
i en stor gryta. Skala löken och morötterna, ansa och skölj
purjolöken. Skiva sedan lök, purjolök, och morot.
Lägg sedan den gula löken i grytan, salta och tillsätt kryddor och
vatten. Låt allt koka upp och vrid sedan ner värmen så maten får
sjuda i ca 45 minuter på spisen.
Lägg ner morot och purjolök och låt maten sjuda ytterligare 15
minuter, eller tills köttet är mört.
Red av kalopsen med mjölet utrört i lite vatten, låt koka i ca 5
minuter och smaka av med salt och peppar.
Servera med kokt potatis. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

5 dl vatten
2 msk vetemjöl
2 dl matyoghurt
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Sveriges Shiamuslimer

Klassisk bolognese
800 g nötfärs
2 gula lökar
4 vitlöksklyftor
2 morötter
1 stjälk blekselleri
1 dl flytande smör eller margarin
1 tsk färsk oregano
½ dl tomatpuré

Gör såhär:
Skala lök, morötter och vitlök, hacka de sedan fint tillsammans
med bleksellerin.
Ta fram en stor gryta och fräs grönsakshacket i hälften av
margarinet i ca 10 minuter på låg värme så grönsakerna ej
ändrar färg. Tillsätt oregano.
Bryn färsen i en stekpanna, i det resterande margarinet
tillsammans med tomatpuré. Bryn färsen i omgångar, och lägg
sedan över färsen till grytan. Salta och peppra. Tillsätt
krossade tomater och mjölk, låt sjuda under lock i ca 1 timme
tills såsen är ”simmig”
Servera med spagetti. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

½ msk salt
1 tsk svartpeppar
2 burkar krossade tomater
2 dl mjölk
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Sveriges Shiamuslimer

Irakisk kubba
5 dl bulgur
400 g köttfärs
2 st gula lökar
1 dl hackad persilja
1 tsk hackad persilja
1 tsk spiskummin
½ tsk grurkmeja
1 dl russin
Salt & peppar

Gör såhär:
Börja med att blötlägga bulgur i ca 30 minuter. Sila sedan bort allt vatten
och krama bulguren med handen länge och lägg den sedan i en mixer och
mixa tills det blir en slät massa.
Stek sedan köttfärsen tillsammans med löken, krydda med spiskummin,
gurkmeja, persilja, salt och peppar. Häll i russinen.
Ta sedan lite av den mixade bulguren ( räkna mängden stort som ett ägg)
och platta till bollen så den blir platt. Om ”degen” fastnar på händerna är
det rekommenderat att ta lite vatten på händerna.
Lägg i ca en matsked av köttfärsfyllningen i den tillplattade bulguren som du
nu har i handen och forma degen så det ser ut om ett ”flygande tefat”.
Fritera tefaten i olja tills de får en gyllenbrun färg. Lägg upp kubban på ett
fat och servera med hackad tomat, eller en sallad. Smaklig måltid

Sveriges shiamuslimer

Matinspiration

www.bahlool.se
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Quaboli – en afghansk gryta
500 g lammkött
1 vitlöksklyfta
1 gul lök
½ msk salt
2 msk margarin eller smör
2 msk olivolja
1 liter vatten
2 morötter
1 dl russin

Gör såhär:
Skölj riset noga i ljummet vatten, tills vattnet blir klart i färgen. Låt
sedan riset stå i kallt vatten.

1 msk socker
½ tsk spiskummin

Tärna köttet och strö över saltet, ta sedan fram en stor gryta och
stek bitarna i hälften av oljan och hälften av smöret tills de får lite
färg. Häll i vatten i grytan så köttet täcks och låt köttet koka i ca 1
½ timme tills köttet blir mört.

1 dl mandelspån

Under tiden som köttet kokar så kan du hälla av vattnet från riset,
ta fram en kastrull och häll rikligt med vatten i den, låt vattnet
koka upp och lägg sedan i riset, ½ msk salt och 1 msk
kardemummakapslar i kastrullen. Låt koka i fem minuter och häll
sedan av riset och lägg tillbaka det i kastrullen. Sätt tillbaka
kastrullen på plattan men på så låg värme som möjligt. Hämta
gärna en liten handduk och lägg mellan locket till kastrullen och
kastrullen för att det ska bli så tätt som möjligt. Låt sedan riset
koka på spisen ytterligare 15 minuter tills det blir klart.

½ msk hela kardemummakapslar

Ta sedan fram morötterna och skala och skär dem i ganska tunna
stavar. Stek sedan stavarna i resten av smöret och oljan så att de
får en glansig yta och blir mjuka. Det kan ta ca 5 minuter. Lägg
sedan i russinen och låt steka någon minut till. Lyft sedan ur köttet
ur kastrullen och låt den fräsa med blandningen, tillsätt några
skedar utav buljongen och salta och peppra efter behag.
Rosta sedan mandelspånen i en torr stekpanna.
Sedan är det dags att servera, så lägg upp riset på ett stort fat, lyft
upp köttbitarna och lägg de ovanpå riset. Toppa med morötterna
och russin,
Smaklig måltid!

Smaklig måltid!
Sveriges shiamuslimer

Till riset:
400 g basmatiris
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Sveriges Shiamuslimer

Mansaf – Arabisk lammgryta
500 g lammkött
4 msk olja
2 dl vatten
2 dl matlagningsyoghurt
5 dl basmatiris
Gör såhär:
Kär lammet i små bitar, ta sedan fram en stekpanna och bryn köttet i den,
salta och peppra efter behag.
Under tiden kan du blanda matyoghurten tillsammans med vatten i en
kastrull och låta det koka upp. Tillsätt sedan lammköttet och låt sjuda i ca
30 minuter. Häll sedan av vätskan ifrån lammgrytan men spara den. Den
kan användas som sås.
Tvätta basmatiriset och låt det koka i mycket vatten för att riset skall bli så
fluffigt som möjligt. Låt koka i ca 10 minuter och avsluta med att hälla av
vattnet ifrån riset
Hacka löken och hetta upp olja i en stor kastrull, lägg därefter i både löken
och det färdigkokta riset. Blanda sedan ihop spiskummin, saffran och
gurkmeja med 2 msk vatten och häll blandningen över riset. Rör om.
Hacka mynta och lägg bröden på ett stort fat, häll riset på bröden. Gör
sedan en grop i mitten av riset, placera köttbitarna där. Toppa med
mandel, nötter, russin och avsluta med den hackade myntan. Skeda sedan
över lite av såsen.
Smaklig måltid.

Sveriges shiamuslimer

1 gul lök
0.5 g saffran
1 krm gurkmeja
1 krm spiskummin
4 st libanesiska tunnbröd
2 msk sultanrussin
2 msk pistagenötter
2 msk sötmandel
2 msk hasselnötter
1 msk mynta
salt
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Shish kebab – kebabspett
600 g lammfärs
1 påse tacokrydda
1 purjolök
1 ägg
8 grillspett

Gör såhär:
Sätt på grillfunktionen på ugnen i 200 grader. Blanda ihop lammfärsen
tillsammans med tacokryddan, ägget och den finhackade purjolöken.
Forma avlånga biffar och trä på dem på spätten.
Lägg sedan spätten på ett ungssäkert fat och grilla i ugnen i ca 15 minuter.

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Köttfärsfyllda paprikor

500 g nötfärs
1 msk olivolja
1 finhackad gul lök
1 vitlöksklyfta
1 tsk salt
1 msk chilipulver
1 msk spiskummin
1 burk svarta bönor
Gör såhär:
Sätt på ugnen på 250 grader och bryn undertiden köttfärsen i lite olja i en stor
gryta. Tillsätt sedan löken och vitlöken och låt de fräsa med tills de blivit
mjuka. Tillsätt alla kryddor och låt dem fräsa med i grytan.
Häll sedan bönorna i ett durkslag och spola av dem väl. När allt vatten runnit
av så häll över bönorna i grytan tillsammans med köttfärsen och tillsätt 1 dl
vatten. Låt koka några minuter.
Dela sedan paprikorna i mitten och ta bort mellanväggarna och fröna, lägg
sedan paprikorna på bakplåtspapper i en långpanna och fyll de med köttfärs.
Strö över osten och gratinera i den nedre delen av ugnen i ca 10 minuter.
Servera med vitlöksbröd. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

4 avlånga paprikor
4 dl riven ost
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Sveriges Shiamuslimer

Italiensk köttfärslimpa
400 g lammfärs
2 st ägg
½ dl tomatpuré
2 skivor vitt bröd
½ dl grädde
1 lök
1 morot
½ dl riven parmesan
Smulad fetaost
Gör såhär:
Sätt ugnen på 175 grader och knäck äggen i en bunke, häll i
tomatpurén och vispa till en jämn smet.
Smula sönder brödskivorna i bunken, häll på grädden och rör om
ordentligt så alla brödbitarna blir blöta
Ta sedan fram löken, skala och hacka den fint. Skala och riv moroten
och lägg det i bunken. Lägg sedan i köttfärsen, ½ dl riven
parmesanost, den smulade fetaosten och de färska örterna, tex.
Basilika eller oregano.
Blanda ihop allt med fingrarna, men var försiktig så du inte trycker
eller knådar färsen, det kan resultera i att den blir torr när limpan
sedan gräddas i ugnen. När allt är ihopblandat är det dags att ta fram
en ugnssäker form, smörj den med en klick smör och lägg sedan
färsen där i. Platta till lite grann och strö över den sista
parmesanosten.
Ställ in formen i ugnen och grädda i 40 minuter.
När limpan är klar i ugnen, ta ut den och vält ut den på ett
uppläggningsfat och skär den sedan i skivor.
Servera med en god sallad och eventuellt en kokt risonipasta.
Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer

Färska örter
Smör att smöra formen med
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Sveriges Shiamuslimer

Vegetariska maträtter
Krämig pasta i kantarellsås
Grädde
Broccoli
Champinjoner/ kantareller
Färdig kantarellsås från blå band

Gör såhär:
Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.
Under tiden skall du koka upp kantarellsåsen med mjölk.
Stek champinjoner och broccoli.
Häll kantarellsåsen över pastan och tillsätt grädde. Låt
koka några minuter på svag värme.

Den färdiga kantarellsåsen finns att köpa på de flesta
matbutiker, den är i pulverform och blir färdig när den
blandas med mjölk.

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Avokado toast

Bröd eller baguette
2 mogna avokado
1 liten röd lok
1 tomat
Färsk mynta
Vitlök
Salt
Olivolja
Citron

Gör såhär:
Sätt ugnen på 250 grader
Pensla olivolja på toasten/ baguetten och lägg brödet på en plåt klädd i
bakplåtspapper. Grädda i ugnen tills brödet blir gyllenbrunt.
Skala och hacka löken, hacka myntan, tomaten och avokadon och tillsätt salt
och citron efter behag.
När brödet fått gyllenbrun färg tar du ut brödet ur ugnen, ta en vitlöksklyfta
och dra den över brödet.
Lägg på avokadoblandningen på brödet och toppa det med färsk mynta.
Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Örtkryddad potatis
Potatis
Gurkmeja
Salt
Olivolja
Torkad mynta
Torkad persilja

Gör såhär:
Skala och hacka potatisen efter önskad form
Tillsätt olivolja, torkad persilja & mynta, salt
och gurkmeja efter önskad mängd.
Blanda ihop ingredienserna med potatisen och
låt de stå i en timme
Medan du låter potatisen stå och dra sig kan
du passa på att sätta på ugnen.
Lägg sedan potatisen på en plåt, klädd i
bakplåtspapper och grädda i ca 10 – 20 min
Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Vegetarisk gryta med färsk tagliatelle
Färsk tagliatelle
1 burk krossade tomater
1 gul lök
1 zucchini
1 burk skivade champinjoner
1 vitlöksklyfta
1 msk oregano
1 msk basilika
En nypa socker
Gör såhär:
Häll lite olja i en kastrull och hacka den gula löken, lägg de sedan i kastrullen.
Häll på en burk krossade tomaterna tillsammans med vatten, lägg i oregano,
basilika, grönsaksbuljongen och en nypa socker. Låt sjuda på svag värme i ca
30 minuter. Rör om emellanåt.
Hacka vitlöksklyftan och dela champinjonerna och zuccinin i bitar. Stek de i
sedan i lite olja. Låt de få en gyllenbrun färg och ta sedan kastrullen bort från
plattan.
Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.
När tomatsåsen kokat en stund så är det dags att blanda ner zucchinin
tillsammans med svampen i kastrullen. Finstrimla tomaterna och lägg de också
i kastrullen.
Lägg upp pastan på ett fat eller en tallrik och toppa med lite av grytan. Smaklig
måltid!

Sveriges shiamuslimer

1 grönsaksbuljongtärning
2 dl vatten
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Jajeek – irakisk gurksallad

2 dl turkisk yoghurt
1 slanggurka
1 vitlöksklyfta
1 msk torkad mynta
Salt & svartpeppar

Gör såhär:
Tärna gurkan i fina små bitar
Pressa vitlöksklyftan
Blanda ihop allt i en skål och smaka av med salt
och peppar
Låt stå i kylskåp ca 1 timme och servera med
bröd. Smaklig måltid!

Sveriges shiamuslimer
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Sveriges Shiamuslimer

Vegetarisk lasagne
3 purjolökar
Smör eller margarin
400 g krossade tomater
½ dl tomatpuré
1 tärning grönsaksbuljong
2 ½ dl matlagningsgrädde
1 tsk salt
1 krm malen vitpeppar
Gör såhär:

1 dl hackad persilja

Sätt ugnen på 225 grader
Ta fram en skärbräda, skölj och hacka purjolöken, fräs purjolöken i
lite margarin, i en stor gryta. Rör sedan ner tomatpuré, krossade
tomater, buljongtärning, grädde, salt, peppar och sist basilikan.
Låt såsen koka på låg värme i ca 5 minuter.
Ta sedan fram en ugnssäker form, varva grönsaksröra,
lasagneplattor och KESO - cottage cheese. Avsluta med sås och
stö över osten över gratängen.
Grädda sedan i nedre delen av ugnen i ca 30 minuter. Toppa med
basilika och servera gärna med en sallad.

Sveriges shiamuslimer

500 g KESO – cottage cheese
2 dl riven ost
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Grekisk sallad med fetaost och oliver

900 gram potatis
1 grön paprika
1 gurka
1 rödlök
1 förpackning gröna oliver
1 förpackning färdigkokta stora vita bönor
Oregano
3 msk olivolja
Gör såhär:
Koka potatisen
Skär sedan paprikan, kärna ur den och skär sedan gurkan och
paprikan i bitar. Skala och skiva löken.
Öppna olivförpackningen och häll ut det i ett durkslag, låt vattnet
rinna av. Gör likadant med det vita bönorna, häll det i ett durkslag
och skölj med kallt vatten, låt sedan vattnet rinna av.
Blanda sedan ihop alla grönsaker tillsammans med oliver, bönor,
oregano, fetaosten och olivolja. Krydda sedan efter behag
Servera gärna med nybakade baguetter,

’
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Salt & peppar
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Wokade grönsaker i sötsur sås
1 strimlad morot
1 strimlad palsternacka
½ skivad purjolök
½ strimlad röd paprika
2 ½ dl bruna bönor
4 skivor ananas
1 sats sötsur sås

Gör såhär:
Ta fram en stor kastrull eller en wok gryta, hetta upp lite olja i den. Lägg i
morötterna och låt de fräsa en stund, blanda sedan ner resten av
grönsakerna i kastrullen/ wok grytan. Låt fräsa tills grönsakerna är nästan
mjuka och blanda ihop alla ingredienser till såsen i en skål.
Ta fram en kastrull, häll såsen i den och låt såsen koka upp. Häll sedan såsen
över grönsakerna och servera med ris eller äggnudlar.
Smaklig måltid!
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Chili con carne de soya
2 ½ dl sojafärs
1 hackad gul lök
1 tsk spiskummin
2 tsk sambal oelek
1 grovriven morot
1 röd, tärnad paprika
½ burk krossade tomater
2 dl vatten
½ buljongtärning
Gör såhär:
Koka först sojabitarna en stund separat i vatten, låt vattnet rinna av och pressa
ut så mycket vätska som bara går.
Ta fram en stekpanna och stek löken i lite olja tills den blir genomskillnig.
Tillsätt sedan sambal, spiskummin, paprika, och låt de fräsa i oljan tills
grönsakerna blir mjuka. Tillsätt sedan de kokta färsbitarna. Häll i krossade
tomater, vatten, buljong, ketchup och tomatpuré.
Låt koka ihop en stund
Rör sedan ner oregano, majs och vita bönor och låt det värmas upp. Smaka av
med sambal och salt & peppar. Servera med ris och en sallad.
Smaklig måltid!
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2 msk ketchup
2 msk tomatpuré
1 tsk oregano
1 ½ dl majskorn
3 dl kokta vita bönor
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