
Iranian rice with chicken, saffron rice and barberry
The recipe is calculated for 6 portions

Ingredients

0.5 g Saffron*
2 tablespoons boiled water
1 Chicken, whole
1 Onion yellow, shared
Salt after taste
Pepper after taste
4 dl of Bibi’s rice*
50 g Butter
3 tablespoons Barberries*

Do this

1. Pour saffron into 2 tablespoons of boiled water and leave at  
 least one hours before use.
2.  Cook the chicken for 25 minutes with onion, salt and pepper.
3.  Cook Bibi’s rice according to the package instructions.
4.  Melt 50 grams of butter.
5.  Mix 1 cup of boiled rice with the saffron and boiled water,  
 barberry and melted butter.
6.  Add the boiled rice to a large dish.
7.  Divide the cooked chicken and add on the rice.
8.  Decorate with the saffron rice and top the dish with barberries.

Good luck!
Bibi Sajadi

* Bibi’s rice, saffron and barberry are available in our webshop as well as in      
   Bibi’s health food store in Upplands Väsby Centrum.



Iranskt ris med kyckling, saffransris och berberis
Receptet är beräknat för 6 portioner

Ingredienser

0,5 g saffran*
2 msk kokt vatten
1 kyckling, hel
1 gul lök, delad
Salt, efter smak
Peppar efter smak
4 dl Bibi’s ris*
50 g smör
3 msk berberisbär*

Gör så här

1. Häll saffran i 2 matskedar kokt vatten och låt stå minst en 
 timma innan användning.
2. Koka kycklingen i 25 minuter tillsammans med lök, salt 
 och peppar.
3. Koka Bibi’s ris enligt förpackningens instruktioner.
4. Smält 50 gram smör.
5. Blanda 1 dl färdigkokt ris med saffranet och det kokta 
 vattnet, berberis och smält smör.
6. Lägg upp det färdigkokta riset på ett stort fat.
7. Dela den kokta kycklingen och lägg på riset.
8. Dekorera med saffransriset och toppa rätten med 
 berberisbär.

Lycka till!
Bibi Sajadi

*Bibi’s ris, saffran och berberis finns att köpa i vår webbshop samt i vår  
  hälsokostbutik i Upplands Väsby Centrum.


