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1 Uppskriftir 

Næringarfræðingar mæla með því að nota ferskt hráefni sem mest. Matargerð í 

Miðausturlöndum snýst um að útbúa máltíð úr sem ferskustu hráefni ásamt ýmsu kryddi 

og kryddjurtum líkt og hefur tíðkast hjá þeim í gegnum aldirnar. Áhugi á miðausturlenskri 

matargerð hefur aukist á síðustu árum meðal vestrænna þjóða og ætla má að hluti af því 

sé vegna þess hversu hollt hráefni er notað. Hummus og pítubrauð er hægt að nálgast 

víða og á mörgum stöðum þykir sjálfsagður hlutur að hafa þau á borðum. Í 

Miðausturlöndum heita matarréttirnir yfirleitt sömu nöfnum en hver þjóð gerir síðan 

réttinn að sínu með einhverjum smá breytingum. 
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1.1 Ýmsir réttir 

1.1.1 Morgunmatur. Döðlu granola – Al-bathith 

Algengt er að borða Al-bathith sem morgunmat í Sameinuðu furstadæmunum. Best er að 

nota gróft lífrænt heilhveiti. 

Gerir um það bil 4 dl 

 

2 dl heilhveiti 

½ tsk kardemommuduft + meira fyrir skraut 

¼ tsk engiferduft 

2 dl döðlur, steinlausar og mjúkar  

½ bolli valhnetur og möndlur 

25 g brætt smjör 

Aðferð: 

1. Ristið heilhveitið á pönnu við meðalhita, það má dökkna örlítið. 

2. Blandið saman heilhveiti, kardimommudufti og engifer í skál. 

3. Skerið döðlur í bita. 

4. Saxið valhnetur og möndlur gróft.  

5. Bræðið smjör.  

6. Blandið döðlum, valhnetum, möndlum og smjöri saman við heilhveitiblönduna. 

Hægt er að geyma þessa blöndu í allt að tvær vikur. 

(Helou, 2015). 

  

 

Mynd 1. Morgunmatur 
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1.1.2 Salat og grænmetisréttur 

Tvö salöt eru vinsælust í Miðausturlöndum og auðvitað er ekki hægt að gera upp á milli 

þeirra, því koma uppskriftir af þeim báðum hér. 

1.1.3 Tabbouleh 

Tabbouleh salatið er upprunnið frá Líbanon og er 

eitt vinsælasta salatið í Miðausturlöndum. Þetta 

er einfalt salat að útbúa og er gott með öllum 

mat. Bætið niðurskornum tómötum ofan á 

búlgurið þannig mýkir safinn úr tómötunum það. 

Fyrir 2-4 

 

½ dl fínt búlgur (brotið hveitikorn) 

3 meðalstórir tómatar  

2 búnt flatblaða steinselja 

1 búnt mynta  

2 vorlaukar (hvíti hlutinn)  

1 sítróna 

¼  tsk kanill 

¼  tsk allrahanda 

1¼ dl extra virgin ólífuolía 

½ tsk pipar 

½ tsk salt 

Aðferð: 

1. Hreinsið búlgur upp úr köldu vatni og hristið vatn af og látið í skál. 

2. Skerið tómatana í litla bita og hellið yfir búlgurið.  

3. Fínsaxið steinselju og myntu. Skerið vorlaukana í þunnar sneiðar og setjið í skálina. 

 
Mynd 2. Tabbouleh 
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4. Pressið safa úr sítrónunni yfir búlgurið og grænmetið. 

5. Blandið öllu öðru hráefni saman við búlgurið og tómatana og hrærið vel saman. 

Fallegt er að bera tabbouleh fram á salatblöðum. 

(Husseini, 2012). 
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1.1.4 Fattoush - brauðsalat  

Í matarboðum er gjarnan rætt hvort salatið 

fattoush eða tabouleh sé betra. Munurinn á 

þessum salötum er að hráefnin í tabouleh eru öll 

fínt söxuð en í fattoush mega hráefnin vera gróft 

skorin og innihalda mismunandi kryddjurtir. 

Aðalatriðið er að fattoush innihaldi græn 

salatblöð (e. purslane) með grilluðum smátt 

skornum pítubrauðum og sumac kryddblöndunni. Sumac kryddið er unnið úr rauðum 

berjum af sumac trjáplöntunni. Þessi rauðu ber eru einnig mulin yfir salat til þess að fá 

beiskt og kælandi bragð. 

Fyrir 2-4 

 

½ pítubrauð 

1 tómatur, miðlungsstór  

100 g radísur 

1 vorlaukur 

100 g klettasalat 

¼ pottur grandsalat 

2 msk  blóðberg 

½ búnt flatblaða steinselja 

2 msk mynta 

1 tsk malað sumac 

1 tsk granatepli melass 

1½ dl ólífuolía 

½ tsk salt 

 

Mynd 3. Fattoush 
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Aðferð: 

1. Grillið pítubrauðið eða ristið og skerið í litla bita.  

1. Skolið og skerið tómatinn gróft og radísurnar og vorlaukinn í sneiðar. 

2. Skolið og rífið klettasalatið og grandsalatið gróft í höndunum. 

3. Saxið blóðbergið, steinseljuna og myntuna gróft. 

4. Blandið öllu hráefni nema pítubrauðinu saman í stóra skál. 

Dreifið pítubrauðsbitunum yfir salatið. 

(Mouzawak, 2015). 
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1.1.5 Steikt blómkál með taratorsósu – arnabit meeleh 

Fyrir 2-4 

 

½ blómkálshaus 

2 msk grænmetisolía fyrir steikingu 

½ tsk salt 

Aðferð:  

1. Skolið og skiptið blómkálinu í miðlungsstóra 

bita, reynið að hafa þá jafna að stærð. 

2. Hitið grænmetisolíu í djúpri pönnu. Steikið blómkálsbitana þar til þeir verða 

gullitaðir. Þerrið á eldhúspappír. 

3. Saltið og berið fram heitt með tarator sósunni. 

 (Mouzawak, 2015). 

1.1.6 Taratorsósa 

1 hvítlauksrif 

1 sítróna 

½ dl tahini 

1 msk ólífuolía 

½ tsk salt 

Aðferð: 

1. Saxið hvítlauksrifið fínt. 

2. Pressið safann úr sítrónunni. 

3. Blandið öllu hráefni saman í skál og hrærið þar til að sósan verður það þunn að 

hægt sé að hella henni. Gæti þurft fleiri sítrónur. 

 (Mouzawak, 2015). 

  

 

Mynd 4. Blómkál með 
taratorsósu 
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1.1.7 Fylltar döðlur  

Fyrir 4-6 

 

12 döðlur 

4 möndlur 

4 valhnetur 

50 g súkkulaði 

Aðferð: 

1. Veljið mjúkar döðlur og fjarlægið steininn. 

2. Fyllið 4 döðlur með möndlum. 

3. Fyllið 4 döðlur með valhnetum 

4. Bræðið súkkulaði í vatnsbaði. 

5. Dýfið 4 döðlum í brætt súkkulaði. 

(Helga Sigurðardóttir, 2016). 

  

 

Mynd 5. Fylltar döðlur 
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1.2 Souk eða götumatur – (e. souk or street food) 

Þegar talað er um street food þá er oft vitnað í souk food. Souks eru vinælar í 

Miðausturlöndum, þar er hægt að versla alls kyns vörur. Göngugöturnar eru þröngar og 

mikið mannlíf. Soukinu er skipt upp eftir tegundum af varningi sem er til sölu. Bakarí eru 

höfð hlið við hlið, kryddbúðirnar (e. spice souk) eru hlið við hlið og sömuleiðis verslanir 

með hveiti, grjón og annan varning. Í öllum soukum eru veitingastaðir sem bjóða upp á 

mat sem auðvelt er að afgreiða á stuttum tíma. Hér koma uppskriftir að dæmigerðum mat 

sem hægt er að fá í soukum. 

1.2.1 Hummus 

Fyrir 3-6 

 

400 g dós kjúklingabaunir (geymið vökvann og 

nokkrar baunir til skrauts) 

2 tsk tahini 

1 hvítlauksrif  

2-3 msk sítrónusafi 

½ tsk gróft sjávarsalt 

4 msk kjúklingabaunavökvi 

3 msk extra virgin ólífuolía 

Aðferð: 

1. Skolið kjúklingabaunirnar undir köldu vatni og látið í matvinnsluvél. 

2. Bætið við tahini, hvítlauksrifum, sítrónusafa, salti, og kjúklingabaunavökvanum. 

3. Kveikið á matvinnsluvélinni og bætið olíunni smátt og smátt saman við þar til að 

hummusinn hefur kekkjalausa og mjúka áferð. 

4. Látið hummusinn í grunna kringlótta skál. 

5. Skreytið með kjúklingabaunum og hellið að síðustu ólífuolíu yfir.  

 

Mynd 6. Hummus 
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Fallegt er að skreyta með nokkrum kjúklingabaunum, saxaðri steinselju, granateplum eða 

paprikukryddi, að síðustu skal hella nokkrum dropum af ólífuolíu yfir. 

(Oliver, 2014). 
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1.2.2 Eggaldinídýfa – Baba ghanouj 

Baba ghanouj er almennt í miklu uppáhaldi og fullyrða sumir að þetta sé einn besti matur í 

heimi. 

Fyrir 4 

 

500 g eggaldin 

½ sítróna 

1 hvítlauksrif 

½ dl tahini 

½-1 tsk salt 

1 radísa 

1 tsk ólífuolía 

Aðferð: 

1. Stillið bakaraofninn á grill. 

2. Pikkið með gaffli í eggaldinin. Látið bökunarpappír í ofnskúffu og grillið eggaldinin í 

um það bil 10 mínútur og snúið eftir þörfum. Eggaldinin eru tilbúin þegar þau eru 

orðin mjúk að innan og húðin þurr. 

3. Takið eggaldinin út úr ofninum og kælið á borði. Takið húðina af þeim undir 

rennandi vatni og látið renna vel af þeim í sigti. 

4. Pressið safann úr sítrónunni. Pressið hvítlauksrifið. 

5. Blandið saman eggaldinkjötinu, tahini, sítrónusafa, hvítlauksrifi og saltinu í skál. 

6. Kælið ídýfuna áður en hún er borin á borð.  

Skreytið með ólífuolíu og radísusneiðum. 

(Mouzawak, 2015). 

  

 

Mynd 7. Eggaldinídýfa - Baba 
ghanouj 
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1.2.3 Pítubrauð 

Brauðbakstur er algengur í Miðausturlöndum enda eru brauð borðuð með öllum 

máltíðum. Algengt er að dýfa brauði í mat eða fylla pítubrauðin með grilluðum kjötbollum 

eða falafel baunabollunum. 

4 brauð 

 

3½ dl hveiti 

½ dl heilhveiti 

½ dl sesamfræ 

½ tsk salt 

½ tsk sykur 

1 tsk þurrger 

1½ dl volgt vatn 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 250°C. 

2. Blandið þurrefnunum saman og hrærið volgu vatninu saman við.  

3. Látið deigið hefast í yfirbreiddri skál í 20 mínútur á hlýjum stað. 

4. Hnoðið deigið og mótið það í 4 jafnstórar bollur. 

5. Fletjið bollurnar út þar til þær eru ½ sm á þykkt og látið hefast aftur á hlýjum stað í 

tíu mínútur. 

6. Bakið bollurnar í miðjum ofni í 3 mínútur, þær eiga að vera ljósar og mjúkar. 

7. Leggið þurra diskaþurrku yfir brauðin á kökurist og kælið. 

 (Laufey Steingrímsdóttir, 2013). 
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1.2.4 Falafel 

Falafelbollurnar eru líkt og hummusinn vinsæll matur víða um heim. Þegar þær eru 

keyptar sem götumatur eru þær oftast framreiddar í pítubrauði með tahini og 

steinseljusósu. Hér kemur fljótlega uppskrift að þessum hollu og góðu bollum. 

Fyrir 2-4 

 

1 dós kjúklingabaunir, 400 g 

1 laukur, miðlungsstór 

2 msk steinselja 

2 hvítlauksrif 

1 tsk koríander 

¾ tsk cumen 

½ tsk salt 

2 msk hveiti 

1 tsk matarsódi 

½ dl sesamfræ 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 200°C. 

2. Hellið kjúklingabaunum í sigti yfir skál og látið vökvann renna af baununum. 

3. Hreinsið lauk og saxið gróft ásamt steinselju. 

4. Setjið allt hráefnið, fyrir utan matarsóda og sesamfræ, í matvinnsluvél. 

5. Hrærið þar til bolti myndast, áferðin á ekki að vera of fínleg. Geymið í ísskáp í 30 

mínútur með plastfilmu yfir. 

6. Bætið matarsódanum saman við. 

  

 

Mynd 8. Falafel með tahini 
steinseljusósu 
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7. Formið bollur á stærð við borðtennisbolta. 

8. Veltið annarri hliðinni upp úr sesamfræum. 

9. Raðið bollunum á pappírsklædda bökunarplötu og bakið í 15-20 mínútur. 

 (Fayed, 2015). 
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1.2.5 Tahini steinseljusósa 

1 hvítlauksrif 

½ dl fínt söxuð steinselja  

1 sítróna 

½ dl tahini 

½ dl jógúrt 

½ tsk sjávarsalt 

Aðferð: 

1. Fínsaxið hvítlauksrifið og steinseljuna. 

2. Pressið safann úr sítrónunni. 

3. Hrærið öllu hráefni saman þar til áferðin verður mjúk og kremkennd. 

Berið falafelbollurnar fram með pítubrauði og tahini steinseljusósu. 

(Husseini, 2012). 
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1.2.6 Baklava 

Hér kemur auðveld útgáfa af þessari vinsælu 

köku. Filodeigið er keypt frosið, þannig er hægt 

að sleppa við mikla vinnu. Baklava sem er bökuð 

í soukunum lítur öðruvísi út en sú sem er gerð 

heima. Bæði hafa þeir æfinguna og nota sitt 

eigið deig. Appelsínuvatn og rósavatn eru mikið 

notuð við gerð sætra rétta í Miðausturlöndum, 

þessir vökvar gefa sætt og sérstakt bragð sem er 

ekki allra. Því er ágætt að fara sparlega með þá. 

Fylling: 

1½  dl pistasíuhnetur, ósaltaðar og kjarnhreinsaðar 

½ dl sykur 

½  msk appelsínuvatn 

½  msk rósavatn 

12 blöð af filodeigi 

40 g ósaltað brætt smjör 

3 msk bragðbætt sykurvatn, sjá uppskrift fyrir neðan 

Aðferð: 

1. Hitið bakaraofninn í 200°C. Smyrjið bökunarform. 

2. Látið pistasíuhneturnar í matvinnsluvél og saxið gróft. Látið í skál ásamt sykri, 

appelsínuvatni og rósavatni og blandið vel saman. 

3. Leggið eitt filodeigsblað í botn á bökunarforminu og penslið með bræddu smjöri. 

Endurtakið með 5 filodeigsblöðum og penslið með smjöri á milli. 

  

 

Mynd 9. Baklava 
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4. Dreifið pistasíuhnetunum jafnt yfir og leggið eins og áður 6 filodeigsblöð yfir og 

penslið með smjöri á milli. Skerið mynstur í deigið áður en það er bakað.  

5. Bakið í 15-20 mínútur. Látið jafna sig í nokkrar mínútur og hellið þá sykurvatninu 

yfir. 

(Helou, 2015). 

 

1.2.7 Bragðbætt sykurvatn 

Gerir um það bil 4 dl  

 

5 dl sykur 

1½ tsk sítrónusafi 

1 dl vatn 

1 msk rósavatn 

1 msk appelsínuvatn 

Aðferð: 

1. Sjóðið sykur, sítrónusafa og vatn í þrjár mínútur eða þar til sykurinn er uppleystur. 

2. Bætið rósavatni og appelsínuvatni saman við. 

3. Hægt er að geyma sykurvatnið í ísskáp í tvær vikur. 

(Helou, 2015). 
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1.3 Hádegisverður 

Hádegismatur er enn mikilvægasta máltíð dagsins í Miðausturlöndum. Í Abu Dhabi er  

mikil hefð fyrir að borða fisk og hrísgrjón, enda er góður fiskmarkaður niðri við höfnina. 

1.3.1 Steiktur fiskur 

Fyrir 2 

 

¼  tsk cumin 

¼ tsk mulin fennelfræ 

1 tsk sumac kryddblanda 

½ tsk salt 

½ tsk pipar  

300-400 g hvít fiskflök  

¼ dl grænmetisolía  

Aðferð: 

1. Blandið cumin, fennelfræjum, sumac, salti og pipar saman í litla skál. 

2. Skerið fiskinn í 4 sneiðar og smyrjið hann með olíu og dreifið kryddinu yfir.  

3. Hitið pönnu, steikið fiskinn á báðum hliðum, lækkið hitann og setjið lok ofan á 

pönnuna, steikið áfram í 5-8 mínútur. 

Berið fram með döðluhrísgrjónum, dakkoussósu og tómata- og ólífusalati. 

(Husseini, 2012). 

  

 

Mynd 10. Steiktur fiskur 
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1.3.2  Döðlu hrísgrjóna pilaf  

M´hammar hrísgrjónarétturinn er vinsæll í Sameinuðu furstadæmunum, þar sem hann er 

gjarnan borinn fram með steiktum fiski. 

Fyrir 3-4 

 

2 msk smjör 

1½ dl döðlur 

1 rauður chilipipar 

½ tsk kanill 

½ tsk allrahanda 

2½ dl hvít basmati hrísgrjón 

500 ml kjúklingasoð  

½ appelsína 

3 kardimommubelgir 

½-1 tsk salt 

Aðferð: 

1. Bræðið smjör í stórum potti.  

2. Skerið döðlurnar í bita og fræhreinsið og saxið chilipiparinn smátt. 

3. Bætið döðlunum og chilipiparnum í pottinn ásamt kanil og allrahanda. 

4. Bætið hrísgrjónunum saman við og hellið kjúklingasoðinu yfir, látið suðuna koma 

upp. 

5. Rífið börk af appelsínu. 

6. Lækkið hitann og bætið appelsínuberkinum, kardimommum og salti saman við. 

7. Sjóðið í 20 mínútur eða þar til hrísgrjónin eru tilbúin. 

  

 

Mynd 11. Döðlu hrísgrjónapilaf 
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Skreytið til dæmis með ristuðum möndlum eða furuhnetum og fínt söxuðum 

koríanderblöðum. 

(Husseini, 2012). 
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1.3.3 Dakkous – sterk tómatasalsa 

Gerir rúmlega 2 dl af sósu 

 

1 msk ólífuolía 

3 hvítlauksrif 

½ dl koríander 

2 rauðir chilipipar 

1 lítil dós niðursoðnir tómatar 

½ tsk kanill 

½ msk tómatpúrra 

1 tómatur 

Aðferð: 

1. Hitið olíuna á pönnu. 

2. Hreinsið hvítlauk og saxið smátt  ásamt koríander. Steikið hvítlaukinn í eina 

mínútu, bætið þá koríander saman við. 

3. Fræhreinsið og saxið chilipiparinn smátt og bætið honum saman við ásamt 

niðursoðnum tómötum, kanil og tómatpúrrunni. 

4. Skerið tómatinn smátt niður. 

5. Látið suðuna koma upp og bætið þá tómatinum við. 

6. Lækkið hitann og sjóðið við vægan hita í 10 mínútur. Berið sósuna fram  

heita. 

(Husseini, 2012). 

  

 

Mynd 12. Dakkoussósa 
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1.3.4 Tómata- og ólífusalat 

Fyrir 2-4 

 

100 g kirsuberjatómatar 

½ dl kalamati ólífur 

½ lítill rauður laukur 

½ dl steinselja  

½ sítróna 

1½ msk ólífuolía 

Aðferð: 

1. Skerið tómatana og ólífurnar í tvennt. 

2. Hreinsið  og skerið laukinn í þunnar sneiðar. 

3. Saxið steinseljuna fínt og pressið safann úr sítrónunni. 

4. Blandið öllu vel saman. 

(Husseini, 2012). 

  

 

Mynd 13. Tómata- og ólífusalat 
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1.4 Kebabs 

Kebabs var í fyrstu kjöt sem var þrætt upp á pinna og eldað yfir opnum eldi. Í dag er talað 

um kebabs í víðari skilningi til dæmis ávaxta kebabs sem er ekki eldað en þá er átt við mat 

sem er þræddur upp á pinna. 

1.4.1 Lambakjöt kebabs 

Fyrir 2-4 

 

4 grillpinnar 

100 g hreint jógúrt 

2 msk ólífuolía 

1 tsk sítrónubörkur 

2 msk ferskur sítrónusafi 

2 tsk fersk rósmarínblöð 

1 tsk salt 

½ tsk nýmalaður svartur pipar 

½ rauður laukur 

200-300 g lambakjöt af lærvöðva 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 200°C. 

2. Leggið 4 grillpinna í bleyti. 

3. Blandið saman jógúrti, ólífuolíu, sítrónuberki, sítrónusafa, rósmarínblöðum, salti 

og pipar í stóra skál. 

4. Skerið laukinn í 4 hluta og skiptið hverjum hluta í 3-4 bita. 

5. Snyrtið og skerið lambakjötið í munnbitastærð. Þræðið 3-4 lambakjötsbita á hvern 

pinna með laukbita á milli. 

 

Mynd 14. Lambakebab með 
chelo 
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6. Leggið kjötpinnana í ofnskúffu með bökunarpappír. Hellið kryddleginum yfir og 

veltið kjötpinnunum upp úr honum.  

7. Steikið í ofninum í 15-20 mínútur. 

 (Garten, 2009). 

Gott er að elda kjötbitana á sér pinna og hafa grænmeti á öðrum pinna svo sem  

kirsuberjatómata, sveppi, papriku og lauk. Með því móti er auðveldara að fá réttan 

eldunartími fyrir kjötið og grænmetið. 
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1.4.2 Chelo hrísgrjón 

Sagt er að enginn þjóð geri eins góðan chelo hrísgrjónarétt  og Íranir en þetta er einn af 

þjóðarréttunum þeirra. Þessi uppskrift gerir ekki ráð fyrir eins miklu smjöri og olíu og 

hefðbundin uppskrift að chelo en engu að síður bragðast þetta mjög vel. Rétt eldað chelo 

hefur dökka skán á botninum. Eftir að fyrsta lagið af hrísgrjónum hefur þakið botn 

pönnunnar þá má alls ekki hræra í þeim. Hvolfa á hrísgrjónunum af pönnunni á fat til þess 

að dökka skánin sjáist. 

Fyrir 2-4 

 

2 dl basmati hrísgrjón 

¾ l vatn 

1 tsk salt 

2 msk smjör 

½ msk ólífuolía 

2 saffranþræðir 

1 msk mynta 

1 msk ferskt koríander 

½ sítróna 

Aðferð: 

1. Setjið hrísgrjónin í fínt sigti og skolið undir volgu vatni í 1-2 mínútur. Hristið vatnið 

vel af þeim.  

2. Sjóðið vatn og salt í potti. Bætið hrísgrjónunum út í þegar suðan er komin upp og 

sjóðið í 5-7 mínútur án pottloks. Hrærið annað slagið. 

3.  Hellið hrísgrjónunum í sigti yfir skál og skolið þau aftur undir volgu vatni, geymið 

soðið í skálinni. 

4. Bræðið 1 msk smjör. 

 

Mynd 15. Chelo hrísgrjónaréttur 
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5. Hitið djúpa steikarpönnu, hafið hana vel heita. Hellið 1 msk af hrísgrjónasoði út á 

pönnuna ásamt bræddu smjöri, olíu og saffranþráðum.  

6. Bætið   af hrísgrjónunum út í og hrærið vel saman. Þekjið botninn með 

hrísgrjónunum, bætið restinni af hrísgrjónunum við og dreifið jafnt yfir pönnuna 

en hrærið ekki. Dreifið 1 msk af smjöri yfir. Leggið hreina diskaþurrku yfir og því 

næst lok.  

7. Steikið við háan hita í 3-4 mínútur, eða þar til hrísgrjónin verða brún á botninum. 

Lækkið hitann og steikið í 20 mínútur eða þar til hrísgrjónin eru mjúk að innan og 

hörð að utan. Hrærið ekki í hrísgrjónunum.  

8. Hvolfið hrísgrjónunum á fat, leggið pinnana með lambakjötinu og grænmetinu 

ofan á og skreytið með saxaðri myntu, koríander og sítrónubátum. 

(Cooking Light Global Kitchen, 2014). 
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1.4.3 Kjúklingakebab 

Fyrir 2-4 

 

4 grillpinnar 

½ laukur 

1 hvítlauksrif 

½ sítróna 

2 saffranþræðir 

2 msk vatn 

2 msk ólífuolía 

½ tsk paprika 

½-1 tsk salt 

½-1 tsk pipar  

200-300 g kjúklingabringur 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 200°C. 

2. Leggið grillpinnana í bleyti. 

3. Hreinsið og skerið laukinn smátt niður og saxið hvítlaukinn.  

4. Pressið safann úr sítrónunni. 

5. Sjóðið vatnið. Leggið saffranþræðina í  sjóðandi heitt vatnið. 

6. Blandið saman lauk, hvítlauk, ólífuolíu, sítrónusafa,saffranþráðum, papriku, salti og 

pipar í skál. 

7. Skerið kjúklinginn í munnstærðarbita og þræðið 4-5 bita á hvern pinna. 

8. Raðið þeim í eldfast mót og hellið kryddleginum yfir  

9. Steikið í 15-20 mínútur.  

 (Kimberley, 2010). 

  

 

Mynd 16. Kjúklingakebab 
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1.4.4 Jógúrtsósa 

2 hvítlauksrif 

1-2 tsk steinselja 

3 dl hreint jógúrt 

Aðferð: 

1. Saxið hvítlauk og steinselju fínt.  

2. Blandið jógúrt saman við hvítlauk og steinselju. 

Berið fram með hrísgrjónum, pítubrauði og jógúrtsósu. 

(Kimberley, 2010). 
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