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Torsdag den 25/11 

En tur til de varme lande 3-retters menu 

 

 

Forret 

Ingredienser til 4-6 personer  

- 3 øko citroner  

- 1 liter kyllingefond eller bouillon  

- 1,25 dl ris  

- 150 g kylling  

- 1 stk. æg  

- 1 stk. løg  

- 2 fed hvidløg  

 

1. riv skallen fra citronerne, og pres saften i hver sin skål  

2. vask risene, de skal gå fra uklare til klare (dette skal gøres et par gange), og stil herefter risene i 

en skål med koldt vand  

3. skræl og skær løget fint, pil og pres hvidløget  

4. i en gryde med lidt olie i, sauteres løgene til de er klare 

5. tilsæt kyllingen og steg det af så det bliver gyldent og for lidt stegeskorpe 

6. tilsæt kyllingefonden og citronskallen, bring det hele i kog  

7. når suppen har været oppe og koge, skrues der ned til middel varme, og lad det simre i 5 min  

8. risene drænes for vandet og tilsættes til suppen, og der simres videre under låg  

9. når risene er færdig tages kyllingen op og rivs den i stykker med 2 gafler, og kommes tilbage i 

gryden 

10. tag gryden af blusset  

11. pisk æg og citronsaft sammen i en skål  

12. nu skal æggemassen tempereres, det gøres ved at det hældes lidt af suppe væsken ned i 

æggemassen mens der piskes, dette sker lidt af gangen til massen har samme temperatur som 

suppen  

13. nu kommes æggemassen over i suppen og der røres rundt så det hele bliver mixet godt sammen 

 

Hovedret 

Ingredienser til 4-6 personer  

- 450g kylling  

- 2 dl ris 
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Marinaden til kyllingen  

- 2 dl neutral yoghurt  

- 2 fed hvidløg  

- 1 tsk ingefær  

- 2 tsk gram masala  

- 1 tsk gurkemeje  

- 1 tsk spidskommen  

- 1 tsk chili pulver 

- 1 tsk salt  

 Sovsen  

- 3 fed hvidløg  

- 1 stk. løg  

- 1 tsk ingefær  

- 2 tsk gram masla  

- 1 tsk koriander  

- 1 tsk spidskommen  

- 1 tsk kardemomme  

- 1 tsk muskatnød  

- 1 tsk kanel  

- 1 tsk chili pulver  

- 1 tsk sukker  

- 1 dåse hakkede tomater  

- 2,5 dl fløde  

- Lidt smør til at stege i  

- Salt og peber  

Første step 

1. i en skål kommes alle ingredienserne til marinaden, og blandes god sammen  

2. kyllingen skæres i mundrette stykker  

3. kyllingen kommer nu ned i marinaden og vendes godt rundt, det skal trække mindst 30 min 

men allerhelst natten over 

Andet step 

1. der kommes olie i en gryde, og kyllingen steges af (vær over det for det vil sætte sig i bunden af 

gryden)  

2. når kyllingen har fået farve, men ikke er stegt færdig i gryden, tages det op og ligges til side  

3. pil og hak løget, pil og knus hvidløget   

4. varm smørret og olie op, sautere løgene og ingefær i 1 minuts tid  

5. herefter kommes de andre tørre ingredienser i og varmes af i ca 20 sek. (de må ikke brænde) 

6. kom de hakkede tomater, chilien og saltet ved, og lad det simre i 10-15 min ved middelvarme  

7. sæt risene over og koge så de er færdig samtidig med kyllingen 

8. blend sovsen til en ensartet masse uden klumper   

9. tilsæt fløden og rør det godt sammen  

10. smag nu sovsen til med sukkeret, lidt afgangen  

11. nu tilsættes kyllingen og det hele skal simre i 8-10 min til kyllingen er færdig  

 



 
Side 3 af 3 

 

 

 

Dessert 

Ingredienser til 12-14 stykker  

Sirup 

- 450g sukker  

- 2 spsk. appelsinsaft  

- 3,4 dl koldt vand  

Kagen  

- 110g smør plus mere til at smøre formen med  

- 2,8 dl græsk yoghurt 10%  

- 200g sukker  

- 240g fuldkorns durummel  

- 1 tsk bagepulver  

Til servering  

- 250 g creme fraiche 38%  

- Frysetørret hindbær  

Første step 

Sirup  

1. i en gryde kommes sukkeret og vandet og det varmes ved middelvarme til sukkeret er opløst 

2. når sukkeret er opløst kommes appelsinsaften i, og det hele bringes i kog  

3. lige så snart sukkermassen koger, skures der ned til svag varme 

4. sukkermassen skal nu småsimre i 8-10 min og tages af varmen  

5.  

Andet step 

Kagen   

1. tænd ovnen på 180 oC varmluft (kan varigere ved min ovn var temperaturen 160) 

2. i en skål blandes det smeltede smør, yoghurten og sukkeret godt sammen  

3. i en anden skål blandes fuldkorns durummelet og bagepulveret sammen  

4. vend nu forsigtig yoghurtmassen ned i skålen med de tørre ingredienser, det skal kun lige 

vendes sammen  

5. hæld massen ned i en form, som er smurt med smør og belagt med bagepapir  

6. bag kagen i ovnen i ca 25 min, den skal være gylden, og der må ikke hænge dej fast når men 

stikker en kniv i den (hold øje med kagen tiden kan igen varigere)  

7. tag kagen ud af ovnen  

8. nu skal kagen overhældes med sirup, kagen skal suge siruppen til sig, det er ikke sikkert det hele 

skal bruges da det afhænger af kagens absorberings evne  

9. nu skal kagen køle lidt af inden den skal skæres ud og serveres  

 


