
KADHAI MURGA 
 
Ingredienser 
600 gr. kyllingfilet  
2 ss sitronsaft 
2 fedd hvitløk 
1 ss ingefær 
½ ts haldi gurkemeie 
2 ts malt korianderfrø 
1 ts malt spisskummen 
½ ts chili pulver 
½ ts pepper 
1 ts salt  
6 ss olje 
125 gr. løk 
½ dl vann 
6 cashewnøtter 
1 ts  garam masala 
1-2 ss finsnittet koriander 
 
Fremgangsmåte: 

1 Riv hvitløk og ingefær på rivjern. Del kjøttet i mindre biter og legg disse i marinade av 
sitron og alle krydder. 

2 Skjær løk i små terninger, finsnitt koriander og knus cashewnøttene grovt.  
3 Varm olje, tilsett løk og stek den lys brun. Tilsett marinert kylling og stek i 5 min.  
4 Ha i vann og cashewnøtter.  Kok i 10 minutter, avslutt med garam masala og finsnittet 

koriander. 
 
Nirus tips: 
Du kan bytte ut kylling med svinekjøtt eller fisk. Tilsett gjerne paprika i store terninger, de 
siste 10 minuttene.  
 

 
BHINDI  
OKRA 
3 porsjoner 

 
Ingredienser:  
350 gr. okra 
250 gr løk i strimler 
6-7 ss olje 
1 ts spisskummen 
¾ ts gurkemeie 
ca. 1 ½ ts salt  
eventuelt ½ ts chili pulver 
 ¾ ts garam masala 

1-2 ss finsnittet frisk koriander 
2 ss sitron saft  
 
Fremgangsmåte: 



1. Vask og tørk okraen godt. Skjær bort litt av toppen og bunnen før du deler disse i 2 – 4 
cm lange biter. Jo mindre bitene er desto fortere blir den kokt.  

2. Varm olje, ha i spisskummin og strimlet løk. Når løken er lys brun, ha i okra og 
krydder. Bruk middels varme, den er ferdig etter ca. 10 min. 

3. Ha på garam masala, koriander + sitron saft.  
 
 
TAMATAR KI CHUTNEY 
Tomatchutney 
Ca. ½ kg 

 
Ingredienser 
8–10 ss solsikkeolje  
1 ts sennepsfrø  
3 fedd hvitløk (kan sløyfes) 
1 ts malt korianderfrø  
1 ts chilipulver 
 ½  kg gode tomater 
1 ts salt  
 
Fremgangsmåte 

1. Fjern stilken og knus tomatene. Hakk hvitløk. 
2. Varm olje og tilsett sennepsfrø. Når de popper, tilsett hvitløk. La denne frese i ett 

minutt og ha i tomater og øvrig krydder. Kok til vannet er kokt bort og chutneyen er 
tykk. Tilsett salt.  

3. Avkjøl og ha på rent glass. 
 
Nirus tips 
Denne smaker godt til ris. Prøv deg fram med chilipulver og reduser/øk mengden etter smak.  
 
MATAR POLAW 
Ris med erter 
 
4 porsjoner 
Ingredienser 
4–5 ss olje 
1 ts spisskummen 
1 laurbærblad 
2–3 cm kanelstang 
1 svart kardemomme 
125 gr. løk 
100 gr. frosne erter 
8 dl vann 
1 ts salt 
4 dl basmatiris 
 
Fremgangsmåte 

1. Begynn med å skylle ris i lunkent vann. Bruk dobbelt mengde vann i forhold til 
ris og bløtlegg risen.  

2. Varm olje, tilsett krydder, husk å åpne kardemommekapselen. Tilsett løk i 
strimler. Brun løk etter ønske, jo mer løken brunes desto mørkere farge blir 



det på risen. Tilsett erter og salt. 
3. Ha i vannet og la det koke opp. Tilsett ris. Bruk middels varme til vannet koker 

inn. Skru varmen ned til laveste varme de siste 5–8 minuttene.  
 
Nirus tips 
Har du ikke alt krydder tilgjengelig, kan du alternativt bruke kun spisskummen og 1 
ts garam masala.  
 


