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Kisir

Kisir är en av mina favoritsallader.  
Med sina syrliga smaker passar den till  
det mesta – inte minst till grillat. E�ersom 
den är både matig och mä�ande så fungerar 
den bra även som ensamrä�.

8 poroner 
6 dl finkornig bulgur
6 dl kokhett vatten
4 sivri (turkisk avlång paprika,  

se sidan 11) eller  
2 gröna paprikor

½ gurka
1 finhackad stor rödlök
4 strimlade salladslökar
rapsolja att steka i
2 msk tomatpuré
2 msk stark eller mild paprika- 

 puré (se tips på sidan 48),  
alternativt 1 msk paprika pulver

4 kvistar finhackad färsk mynta 
eller 2 msk torkad

ca 2 dl hackad bladpersilja
saften från 1–2 citroner

Smaksä�ning
1  ½ tsk salt
1 tsk svartpeppar
ev. 1 tsk cayennepeppar 
2 msk torkad mynta 
2 tsk malen spiskummin 
ev. 2–3 msk granatäppelsirap 
3 msk rapsolja
3 msk olivolja

Gör så här . Lägg bulgurgrynen i en stor skål och häll  
över det heta va�net så a� det täcker grynen 
med e� par millimeter. Täck skålen med en 
tallrik och låt stå i cirka 15 minuter.  . Finhacka sivri och gurka.  . He�a upp lite olja i en stekpanna och fräs 
rödlöken i några minuter. Rör ner tomat-  
och paprikapuré och stek på medelvärme  
i 1–2 minuter. Tillsä� salladslöken. . Flu�a till bulgurn med �ngrarna eller en 
ga�el, så a� den blir helt klumpfri. Rör ner 
lökblandningen i skålen och låt svalna  
i kylen en stund. . Rör ner mynta, sivri, gurka, persilja och 
citronsa�. Tillsä� alla smaksä�nings-
ingredienser och blanda ordentligt.  
Smaka av och tillsä� eventuellt mer  
citronsa� eller salt.  . Täck väl och låt stå i kylen tills det är  
dags för servering. Bulgursalladen håller  
i cirka 2 dagar i kylen.

turkisk bulgursallad
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persiljesallad ll grillat

Fräsch och syrlig persiljesallad med rödlök och sumak 
som är e� måste a� servera till grillat i Mellanöstern 
– särskilt till kebab. Sumak är en syrlig krydda, gjord 
på små rödlila bär som torkas och mals till pulver. 
Den används �itigt i sallader och serveras gärna med 
kebabkö�. 

4 poroner
2 rödlökar
2 msk sumak (se sidan 11)
300 g finhackad slätbladig 

persilja
saften från 1–2 citroner  

(justera mängd efter smak)
salt

Gör så här . Strimla rödlöken �nt och 
lägg den i en skål. Tillsä� 
sumak och massera försik-
tigt in sumaken i löken med 
�ngrarna. Ställ åt sidan.  . Blanda ner persiljan i skålen 
tillsammans med citronsa� 
och salt. Rör om, smaka av 
och justera syran – salladen 
ska ha en fräsch och syrlig 
smak.  . Servera genast eller låt sal-
laden stå i kylen. Där klarar 
den sig �nt i �era timmar. 

Salatet el mashewe
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Shawarma
kebabstrimlor

Shawarma kan sägas vara en blandning mellan kebab och pulled beef  
– och är så otroligt go�! Kö�et bör marineras i minst å�a timmar  
för absolut bästa smak och konsistens.  

6 poroner 
1 kg nötkött, t.ex. fransyska  

eller högrev
2 paprikor i valfri färg
1 stor gul lök

Marinad
2 dl turkisk yoghurt
½ dl ketchup
½ dl olivolja
3 pressade vitlöksklyftor
4 msk vitvinsvinäger
saften från 1 citron
2 tsk salt
1 tsk svartpeppar
1  ½ msk shawarmakrydda  

(sidan 177 och 11)

Taratorsås
2 dl tahini av god kvalitet
1 dl vatten
saften från 1 citron
1 grovhackad vitlöksklyfta 
ca ½ tsk salt
2 msk finhackad persilja

Servering
färska grönsaker, t.ex. rödlök , 

tomat och sallad
picklade grönsaker
pitabröd (sidan 157) eller libabröd 

(se sidan 10)

Gör så här . Putsa kö�et – skär bort alla senor men behåll 
gärna fe�et. Skär kö�et i strimlor och lägg det 
i en bunke.  . Blanda noga alla ingredienser till marinaden. 
Häll marinaden över kö�et och rör om väl. 
Täck bunken med plastfolie och låt stå i kylen 
i minst 8 timmar, gärna 12. Ta fram kö�et i 
rumstemperatur en stund innan det ska till-
lagas. Gör taratorsåsen under tiden.. Lägg alla ingredienser till taratorsåsen, utom 
persiljan, i en skål. Mixa med stavmixer eller 
vispa med elvisp i cirka 1 minut. Smaka av 
och tillsä� eventuellt mer citronsa� eller salt. 
Rör ner persiljan och låt stå i kylen. . Sä� ugnen på 150 grader. Dela och kärna ur 
parikorna. Hacka både lök och paprika och 
rör ner i bunken med det marinerade kö�et. 
Häll ner blandningen i en gjutjärnsgryta. 
Lägg på locket och tillaga i ugnen  
i cirka 3 timmar, eller tills kö�et är helt mört.  . Ta av locket, höj ugnsvärmen till 200 grader 
och tillaga kö�et i y�erligare 10–15 minuter, 
så a� det får lite stekyta. Servera tillsammans 
med taratorsåsen och tillbehören.
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En kurdisk gryta som tillagas i ugnen och har underbart läckra 
smaker. Den lagas o�ast med kö�, till exempel med kyckling,  
som i de�a recept. Men det går också bra a� utesluta kö� och  
göra en vegetarisk variant. 

6 poroner
1  ½ kg kycklingklubbor
2 auberginer
3 potatisar
2 paprikor (1 grön och 1 röd)
1 tomat 
rapsolja till stekning
1 hackad gul lök

Marinad
½ dl ketchup
2 pressade vitlöksklyftor
1 msk olivolja
1 tsk paprikapulver
½ tsk sju kryddor (sidan 177  

och 11)
½ tsk curry
½ tsk gurkmeja
salt och svartpeppar

Tomatsås
5–6 msk tomatpuré
6 dl kokhett vatten
1 tsk paprikapulver
½ tsk sju kryddor 
1 kycklingbuljongtärning 
salt och svartpeppar

Servering
kokt ris eller bulgur  

alternativt bröd

Gör så här . Blanda alla ingredienser till marinaden i en 
skål. Pensla marinaden på kycklingen och låt 
stå medan du förbereder grönsakerna. . Skala auberginerna, men lämna ungefär  
häl�en av skalet kvar så a� de blir randiga. 
Skala potatisen, dela och kärna ur paprikorna. 
Skär alltsammans i skivor. Skär även tomaten 
i skivor. . He�a upp olja i en stekpanna och stek potati-
sen tills den har få� �n färg. Låt rinna av på 
hushållspapper. Stek aubergineskivorna  
i 1–2 minuter på varje sida och låt även dem 
rinna av på hushållspapper. . Sä� ugnen på 200 grader.  . Blanda alla ingredienser till tomatsåsen.  . Varva kyckling, potatis, lök och grönsaker  
i en ugnsform eller långpanna. Häll över 
tomat såsen och tillaga sedan grytan mi�  
i ugnen i 20 minuter. Ta ut formen, täck den 
med aluminium folie och låt den stå i y�er-
ligare 1 timme i ugnen.  . Servera tapsin med ris, bulgur eller bröd.

Tapsi
kurdisk gryta
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Perserna är kända för si� ris och sina fantastiska risrecept.  
Det viktiga är a� använda en rissort av god kvalitet och sedan 
blötlägga riset en bra stund för a� få bort det mesta av stärkelsen. 
De�a ger e� lu�igt och �u¡gt ris. Loobia polo är e� rö� och  
aromatiskt ris med smak av tomat, gröna bönor och kö� – en  
riktigt läcker rä� som kan serveras både till vardags och till fest.  
Om du vill förkorta tillagnings tiden kan du använda lammfärs  
i stället för hela bitar av lammkö�.

6 poroner 
5 dl basmatiris av god kvalitet 

(se sidan 10 och 11) 
ca 1  ½ liter vatten till kokning
ca 2 tsk salt
4 msk rapsolja

Sås
400 g benfritt lammkött  

(gärna stek), eller lammfärs 
1 hackad stor gul lök
1 tsk malen kanel
1 tsk gurkmeja
2 msk tomatpuré
400 g konserverade krossade 

tomater
ca 4 dl kokhett vatten
400 g haricots verts (frysta  

eller färska)
salt och svartpeppar
ev. pressad citronsaft efter smak
rapsolja till stekning

Servering
myntatsatsiki (sidan 53)

Gör så här . Börja med a� skölja riset ordentligt i en sil. Lägg sedan  
över det i en rymlig skål med va�en och låt det ligga i blöt  
i 2–4 timmar. Använder du ris från de vanliga livsmedels-
butikerna kan du hoppa över blötläggningen, annars kan  
riset bli grötigt och klibbigt. . Skär kö�et i cirka 1 cm stora tärningar.  . Värm lite olja i en gryta och fräs löken i några minuter.  
Till-sä� kö�, kanel och gurkmeja och stek under omrörning 
tills kö�et har få� lite färg. Blanda i tomatpuré och fräs lite  
till. Sila ner tomatjuicen från de krossade tomaterna i grytan  
(spara tomatbitarna till senare). Tillsä� 4 deciliter he� va�en, 
salt och peppar.  . Låt grytan koka upp, sänk värmen och låt kö�et pu�ra under 
lock tills det är mört, i cirka 1 timme för kö� och 30 minuter  
för färs.  . Skär haricots vertsen i runt 2 cm långa bitar. He�a upp olja i en 
stekpanna och stek bönorna under omrörning i några minuter.  
Rör ner de sparade tomatbitarna och fräs lite till. Häll ner 
blandningen i grytan och låt alltsammans pu�ra under lock 
i cirka 20 minuter. (Om såsen känns för tunn låter du grytan 
koka utan lock.) Krydda eventuellt mer och tänk på a� salta 
lite extra e�ersom såsen ska ge smak till riset också. Fortsä� 
med riset under tiden. (Fortsä�ning på nästa sida.)

Loobia polo
persiskt ris med gröna bönor
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Turkiskt pitabröd, eller ballongbröd, som de brukar kallas.  
Brödet fylls med lu� som en ballong när det gräddas, men sjunker 
sedan ihop. På de �esta restauranger i Turkiet serveras o�a lavash 
och turkisk tomatsallad (sidan 14) som förrä�. Brödet har en  
väldigt neutral smak, och passar därför till det mesta. Fyll till 
exempel brödet med falafel, ät det tillsammans med kebab eller 
doppa det i en god mezeröra.

15 pitabröd
25 g färsk jäst eller  

2 tsk torrjäst
5 dl ljummet vatten
1  ½ tsk salt
1 tsk strösocker
ca 12 dl vetemjöl special

Pensling och garnering
vatten
vita sesamfrön
nigellafrön

Gör så här . Blanda jäst och va�en i en bunke (gärna hushållsassistent) och 
rör om tills jästen har lösts upp. Tillsä� salt, socker och rör  
ner mjölet i omgångar till en ganska lös, men inte kladdig  
deg (allt mjöl kanske inte behövs). Bearbeta degen i cirka  
10 minuter i maskin och gärna något längre för hand, tills den 
är smidig och elastisk.  . Skrapa ut degen på e� mjölat bakbord och dela den i 15 bitar. 
Tryck med händerna ut varje bit till en rund form och lägg 
dem under dubbla bakdukar (för a� brödet inte ska få en torr 
skorpa). Låt vila i 10 minuter. . Kavla ut varje degbit till en rundel med en diameter på ungefär 
15 cm. Lägg rundlarna på den ena bakduken och täck dem med 
den andra bakduken. Låt jäsa i 1 ½ timme. (Denna jäsning är 
viktig för a� bröden sedan ska svälla upp �nt i ugnen.) Sä� 
i god tid ugnen på högsta värme, 275 grader. Ugnen bör vara 
uppe i temperatur minst 15 minuter innan bröden ska gräddas.  . Vänd försiktigt på bröden och lägg dem med »undersidan« upp 
på plåtar med bakplåtspapper. Se till så a� du inte »punkterar« 
de jästa bröden. Pensla dem med va�en och strö sedan sesam- 
och nigellafrön ovanpå.  . Grädda bröden mi� i ugnen i 5–6 minuter. De ska blåsa upp  
sig som små ballonger, men inte få färg, utan bara bli genom-
gräddade. Lägg bröden under dubbla bakdukar direkt, annars 
blir de hårda. Låt bröden svalna övertäckta. Frys in de bröd 
som inte går åt samma dag. De håller sig i frysen i upp till 
4 månader.

Lavash
turkiskt pitabröd
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