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Kjúklingur er hollur og góður matur sem hægt er 
að elda á óteljandi vegu og úr honum er einfalt 
að gera jafnt flotta veislurétti, sparilegan en um 
leið einfaldan sunnudagsmat og fljótlegan og 
ódýran en um leið gómsætan hversdagsmat sem 
öll fjölskyldan kann að meta. Það má gera góð-
gæti úr öllum hlutum kjúklingsins – ekki bara 
bringunum.

Auðvelt er að matreiða kjúklingakjöt en mikil-
vægast af öllu er að gæta þess að það sé alltaf 
eldað í gegn og að vökvi úr hráu eða hálfelduðu 
kjötinu komist ekki í snertingu við grænmeti og 
annað hráefni sem ekki á að elda. Best er að 
nota sérstakt bretti til að skera kjúkling eða þvo 
a.m.k. brettið og hnífinn alltaf vandlega áður en 
það er notað til annars.

Þótt elda þurfi kjúkling í gegn verður líka að 
gæta þess að elda hann ekki of lengi svo að hann 
verði ekki þurr og bragðlaus. Það kemur að vísu 
sjaldan að sök þegar um er að ræða t.d. læri eða 

heila kjúklinga sem eldaðir eru í soði eða öðrum 
vökva, þá heldur kjötið safanum og bragðinu vel 
í sér. Bringur og aðrir fitulausir, hamflettir bitar 
þorna aftur á móti fljótt og best að gæta vel að 
eldunartímanum. Gott er að skera í bitann þar 
sem hann er þykkastur til að sjá hvort hann er 
eldaður í gegn.

Erfitt er að gefa upp nákvæman steikingartíma 
því að bitarnir eru misjafnir að lögun og gerð 
og hið sama gildir um heila kjúklinga. Hitastig 
kjúklingsins þegar hann fer á pönnuna eða í 
ofninn skiptir líka máli en almennt má reikna 
með að heill kjúklingur þurfi 45–55 mínútur á 
hvert kíló. 

Ef kjúklingurinn virðist ætla að dökkna um of 
áður en hann er tilbúinn er gott að breiða álpappír 
lauslega yfir og þegar heill kjúklingur er steiktur 
er líka gott að breiða álpappír yfir bringuna til að 
hún þorni síður.

kjúklingur
- hollusta  alla daga vikunnar



mánudagur

mánudagur



10 Holtakjúklingalæri með beini (gætu líka 
verið nokkrir leggir)
3 msk ólífuolía
2½ dl þurrkaðar apríkósur 
1 dl þurrkaðar fíkjur skornar í tvennt 
½ dl rúsínur 
2 meðalstórir gulir laukar fínt sneiddir 
2 tsk kanilduft
2 tsk kóríanderduft 
sjávarsalt og nýmalaður svartur pipar 

6 dl kjúklingasoð
4 dl hrísgrjón 

egypskur 

Hitið ofninn í 190 °C. Kryddið kjúklingalærin með 
salti og pipar. Hitið olíu á steikarpönnu og brúnið 
kjúklingabitana í 2-3 mín. á hvorri hlið. Færið á 
bökunarplötu og dreifið apríkósum, fíkjum og rúsínum 
yfir kjúklinginn.

Bætið örlítilli olíu aftur út á steikarpönnuna og brúnið 
laukinn við lágan hita í u.þ.b. 10 mín. Setjið kanil og 
kóríander út í og steikið áfram í eina mínútu. Bætið 
kjúklingasoði út í, látið suðuna koma upp.

Hellið af pönnunni yfir kjúklinginn og setjið því næst 
bökunarplötuna í ofninn og bakið í u.þ.b. 45 mínútur.

Sjóðið hrísgrjónin. Kryddið með salti og pipar og 
færið þau á smurt eldfast fat. Setjið kjúkling og 
sósu yfir hrísgrjónin. Hyljið með álpappír og bakið í 
20-30 mín. í viðbót eða þangað til kjúklingurinn er 
fulleldaður. Bragðbætið með meira af salti og kryddi 
ef þarf áður en rétturinn er borinn fram. 

kjúklingur
  með apríkósum

& fíkjum

hoisin-penslaður  
kjúklingur á spjóti
með agúrkusalati

350 g Holtakjúklingabringur
4 stk bambusgrillpinnar (látnir liggja í bleyti) 
3 msk hoisin-sósa
1 tsk fimmkrydd (kryddblanda frá McCormick)
salt og pipar
handfylli af sesamfræjum

agúrkusalat:
1 agúrka
nokkrir dropar hvítvínsedik
1 tsk sykur

Skerið kjúklingabringurnar í bita og þræðið upp á
grillpinnana, nuddið kryddinu á kjötið, grillið við 
225°C í ca 10-15 mín. á hvorri hlið. Á meðan kjúkl-
ingaspjótin eru að grillast ristið sesamfræin á þurri 
pönnu og setjið í skál. Takið kjúklingaspjótin og 
penslið með hoisin-sósunni. Stráið sesamfræjunum 
yfir og berið fram með agúrkusalatinu.

Skerið agúrkuna eftir endilöngu með ostaskera. 
Setjið í skál með ediki og sykri og látið standa í ca 
fimm mínútur.

fyrir 4-6

fyrir 2



Undirbúið daginn áður:
Skerið í skinnið á kjúklingabitunum. Setjið blöndu 
1 í blandara og hrærið þar til vel maukað. Setjið 
síðan grænu papríkuna saman við og blandið þar 
til papríkan er orðin vel maukuð, hellið síðan yfir 
kjúklinginn, breiðið yfir skálina og geymið yfir nótt  
í ísskápnum.

Hitið olíuna á pönnu, hreinsið maukið af kjúklinga-
bitunum og geymið, steikið bitana í 1-2 mín. 
Maríneringin og blanda 2 sett saman við og látið 
krauma í 10 mín., hrærið öðru hvoru. Lokið pönnunni 
og látið krauma á miðlungshita í 30 mín. eða þar 
til kjúklingurinn er orðinn vel soðinn. Að síðustu er 
kóríander stráð yfir.

Borið fram með nanbrauði og fersku grænmeti.

 

4-6 Holtakjúklingalæri og 4-6 kjúklingaleggir
1 stór græn papríka skorin í stóra bita
2 msk olía
tvö knippi ferskt kóríander gróft skorið

Blanda 1
4 stk ferskur grænn chili gróft skorinn 
4 hvítlauksgeirar smátt skornir
7½ cm engifer grófsaxað
6 dl hrein jógúrt
1 tsk papríkuduft
1 tsk salt

Blanda 2
½ tsk nýmalaður svartur pipar
1 tsk sykur

jógúrtkjúklingur
chili-& 

4 bökunarkartöflur
400 g Holtakjúklingabringur
4 msk sæt chilisósa

kjúklingaspjót 
 hvítlaukssósu

& bakaðri kartöflu

Bakið kartöflurnar í ofninum á ca 200°C í 30-45 mín.
Skerið kjúklingabringurnar í bita og marínerið í chili-
sósunni í ca 10 mín. Þræðið kjúklingabitana upp á 
grillpinna og steikið á pönnu í 3-4 mín. á hvorri hlið.
Setjið hunangið og sinnepið saman við sýrða rjómann, 
síðan rauðlaukinn og hvítlaukinn og kryddið eftir 
smekk með salti og pipar. 

Kjúklingaspjótið og kartaflan sett á disk. Skerið kross 
í kartöfluna og setjið sósuna yfir. Borið fram með 
fersku salati.

hvítlaukssósa:
2 dl sýrður rjómi (10%)
1 msk dijon-sinnep
1 msk hunang
1 rauðlaukur fínsaxaður
1 hvítlauksgeiri smátt saxaður
salt og svartur pipar

með
fyrir 4

fyrir 4



Eins og flestar mjólkurvörur er                   góð uppspretta 
  próteins og full af kalki. Ég nota töluvert af hreinni jógúrt við 
matseld. Ég geri tilraunir með að blanda kryddum saman 
 við og nota blönduna til að marínera bæði lamb og kjúkling.

jógúrtjógúrtkjúklingur

þriðjudagur



miðvikudagur



2 Holtakjúklingabringur skornar í 16 góða bita
1 stór rauðlaukur skorinn í bita
½ rauð papríka fræhreinsuð og skorin í bita
½ græn papríka fræhreinsuð og skorin í bita
½ gul papríka fræhreinsuð og skorin í bita
1 lime eða lítil sítróna skorin í báta
4 grænir chili fræhreinsaðir og fínsaxaðir

shashlik
kjúklingur

Setjið kjúklingabitana í maríneringu yfir nótt. Steikið 
bitana í 10-15 mín., takið af hitanum og kælið í 
smá stund. Þræðið hálfsteikta kjúklingabitana á víxl 
með lauknum, papríkunni og sítrónu/lime bátunum. 
Steikið eða grillið í 10-15 mín. og berið fram með 
fersku salati.

3 dl hrein jógúrt
3 hvítlauksgeirar smátt saxaðir
2½ cm engifer rifið
1 tsk kóríanderduft
1 tsk cuminduft
1 tsk túrmerik
1 tsk papríkuduft
1 tsk garam masala 
½ tsk nýmalaður svartur pipar
½ tsk chiliduft
1½ tsk salt

Marínering:

kjúklingurmangó
1 Holtakjúklingur hlutaður í 8 hluta, 
takið skinnið af 
1 tsk salt
½ dl mangó chutney
1 dl ferskur appelsínusafi
2 rauðlaukar
2 msk rúsínur
1 mangó
pipar nýmalaður

Brúnið kjúklinginn og laukinn. Setjið kjúklingabitana í 
pott, blandið appelsínusafanum við mangó chutneyið 
og hellið yfir kjúklingabitana og sjóðið í 20-30 mín. 
Snúið bitunum einu sinni á tímanum. Afhýðið 
mangóið og skerið í bita, bætið út í pottinn ásamt 
rúsínunum og látið hitna vel í gegn.

Borið fram með brúnum hrísgrjónum og fersku salati. 

fyrir 4

fyrir 4



Veltið kjúklingnum upp úr hveitinu og brúnið í helmingnum 
af olíunni og smjörinu. Setjið í stóran pott, steikið laukinn, 
papríkuna, hvítlaukinn og sveppina í restinni af smjörinu og 
olíunni. Hellið tómötunum, kjúklingakraftinum, hvítvíninu og 
kryddinu saman við, sjóðið í 5 mín. Setjið allt í eldfast mót eða 
pott, breiðið yfir mótið með álpappir eða loki og setjið í 180°C 
forhitaðan ofn og steikið í 45 mín. Takið lokið af, dreifið ólífunum 
yfir og steikið í 15 mín. í viðbót.

Borið fram með pasta, fersku salati og rifnum parmesanosti. 

miðjarðarhafskjúklingur
10 Holtakjúklingabitar (bringa, læri og leggir)
1¼ dl hveiti
1 tsk salt
2 msk smjör
4 msk ólífuolía
2 laukar sneiddir
1 græn papríka sneidd
450 g sveppir sneiddir
2 hvítlauksgeirar smátt skornir 
1 dós heilir tómatar
2 kjúklingakraftsteningar
1 tsk nýmalaður pipar
1 tsk kryddmæra (majoram)
1 tsk oregano
1 tsk timjan
1 dl þurrt hvítvín 
1 dl sneiddar svartar ólífur

4-600 g Holtakjúklingabringur 
1 rauðlaukur
grillspjót

Marínering:
1 dl hrein jógúrt 
½ tsk saffran
1-2 msk ólífuolía
2 msk sítrónusafi
½ tsk cuminduft

kjúklingur
kasbah

Skerið bringurnar í stóra bita og marínerið í 4-6 tíma.

Þræðið kjúklinginn á grillpinna, grillið eða steikið í ofni við 175°C 
í ca 15 mín. Skerið rauðlaukinn í grófar sneiðar og penslið með 
olíunni og grillið eða steikið í ofni þar til laukurinn fær fallegan 
brúnan lit. 

Borið fram með brúnum hrísgrjónum og fersku salati.

fyrir 4

fyrir 4



fimmtudagur



kókos
fyrir 2

raita
1 dós hrein jógúrt
5 cm gúrka söxuð
1 rauður chili fræhreinsaður og saxaður
1 tsk fljótandi hunang
söxuð fersk mynta eftir smekk

Allt hrært saman og geymt í ískáp á meðan kjúklingur 
er eldaður.

kjúklingur

fimmtudagur

2 Holtakjúklingabringur 
1-2 tsk chiliolía
2 hvítlauksgeirar skornir í fínar sneiðar 
6 heilar kardimommur 
1 tsk kóríanderduft 
1-4 stk grænn chili fræhreinsaður og saxaður 
1 dl kókosmjólk 
2 msk jarðhnetur ristaðar 
 

Ristið jarðhneturnar á þurri steikarpönnu og setjið til 
hliðar. Hitið olíuna við meðalhita á teflonpönnu. Bætið 
hvítlauk, kardimommum og kóríander út á pönnuna. 

Setjið kjúklinginn út á pönnuna og brúnið létt á öllum 
hliðum. Bætið chili út í og hrærið í 12-15 mín.
Hellið kókosmjólk hægt og rólega út í alveg í restina 
og hrærið í á meðan. Að lokum er hnetunum stráð 
yfir.

Borið fram með hrísgrjónum, salati, nanbrauði og 
raitu. 





fimmtudagur



3-4 Holtakjúklingabringur eða 24 lundir 
8 bambusgrillspjót sem legið hafa í bleyti 
í 30 mín.
1 lime skorið í tvennt
mangó chutney

Maríneríng:
1 dós hrein jógúrt
2 hvítlauksgeirar smátt skornir 
2-3 cm engifer rifið 
2 tsk cuminduft
1 tsk kóríanderduft 
1 jalapeño-pipar fræhreinsaður og fínsaxaður 
handfylli af fersku kóríander söxuðu
tæplega handfylli af saxaðri myntu
safi úr 2 lime
sjávarsalt

kjúklingaspjót 
græn

fyrir 4

Blandið saman í matvinnsluvél jógúrt, hvítlauk, 
engiferi, cumin, kóríander, jalapeño-pipar, söxuðum 
kryddjurtum, limesafa og salti og maukið vel. 
Skerið kjúklinginn í hæfilega stóra bita og setjið í 
stóra skál, hellið maríneringunni yfir og hrærið vel 
saman.
Hyljið með plastfilmu og geymið í ísskáp í 4-6 klst. 
eða yfir nótt. 

Hitið ofninn eða grill í meðalhita, þurrkið aðeins 
maríneringuna af kjúklingnum með eldhúsbréfi og 
þræðið bitana á grillspjótin. Grillið í 8-10 mín. eða 
þangað til bitarnir eru eldaðir í gegn og brúnaðir á 
öllum hliðum. Má líka steikja á teflonpönnu.

Berið strax fram með salati, hrísgrjónum og mangó 
chutney ásamt lime til að kreista yfir kjúklinginn. 

  Cumin ilmar einkar vel og gefur sérstakt bragð 
sem er þó alls ekki sterkt. Ekki má rugla því saman    
   við kúmen sem notað er í brennivín og kringlur því  
       þó að nafnið sé svipað er bragðið gjörólíkt.

föstudagur



chicken 
fyrir 4

tikka

3-4 Holtakjúklingabringur, skornar í teninga
15 bambus grillspjót sem legið hafa í vatni í 
30 mín. 
rauður chili til að skreyta með

Marínering:
¾ tsk cuminfræ ristuð 
¾ tsk kóríanderfræ ristuð 
2 dósir jógúrt 
4 hvítlauksgeirar saxaðir 
2-3 cm engifer rifið
3 msk jurtaolía 
2 msk limesafi 
1½ tsk salt
¾ tsk túrmerik
½ tsk garam masala
½ tsk svartur pipar 
¼ tsk cayenne-pipar

Maukið öll hráefnin í maríneringuna í matvinnsluvél. 
Setjið kjúklinginn í stóra skál og bætið marínering-
unni út í. Blandið vel saman. Hyljið skálina með 
plastfilmu og látið kjúklinginn marínerast í a.m.k. 4 
klst. í ísskáp. Hægt er að láta kjúklinginn marínerast í 
allt að sólarhring. 

Hitið teflonpönnu eða grillpönnu, burstið með örlitlu 
af olíu. Skiptið kjúklingnum jafnt á milli grillspjóta 
(u.þ.b. 3-5 bitar á spjót). Setjið u.þ.b. 4-5 grillspjót 
á pönnuna í einu. Steikið í 9-12 mínútur eða þangað 
til kjúklingurinn er brúnaður og eldaður í gegn. Færið 
kjúklingaspjótin yfir á stórt fat og hyljið með álpappír 
til að halda á þeim hita meðan restin af spjótunum 

er steikt. Takið kjúklinginn af spjótunum og notið ný 
spjót til að stinga í hvern bita fyrir sig og skreytið 
með ferskum chili.

Gott er að hita upp afganginn af maríneringunni og 
nota sem sósu. Mikilvægt er að láta hana sjóða.

Borið fram með fersku salati, hrísgrjónum og 
nanbrauði.



hunangs- &   
   
  

Hitið ofninn í 200°C.
Hitið hunangið í potti og hrærið út í sérríi, kardi-
mommudufti og pipar. Setjið kjúklinginn í skál og 
hellið maríneringunni yfir. Breiðið plastfilmu yfir 
skálina og látið standa við stofuhita í 30 mín. 

Hitið ólífuolíuna á stórri pönnu við meðalhita. Setjið 
kjúklinginn á pönnuna og steikið þar til bringurnar 
hafa fengið á sig fallegan brúnan lit. Raðið sítrónu-
sneiðunum í ofnskúffu og leggið kjúklingabitana þar 
ofan á. Penslið bitana með maríneringunni. Kryddið 
með salti og pipar. Bakið í ofni í u.þ.b. 15 mín. fyrir 
kjúklingabringur og 20 mín. fyrir kjúklingalæri og 
leggi. 

Takið kjúklinginn úr ofninum og látið standa í 10 mín. 
áður en rétturinn er borinn fram. Berið fram með 
salati og hrísgrjónum eða kúskús.

4 Holtakjúklingabringur (eða læri og leggir)
2 msk ólífuolía 
1 sítróna skorin í þunnar sneiðar 
salt og pipar

kardimommukjúklingur

Marínering:
4 msk hunang 
2 msk sérrí
1 tsk kardimommuduft
½-1 tsk nýmalaður svartur pipar 

fyrir 4

föstudagur



miðvikudagur

laugardagur



3-4 Holtakjúklingabringur 
6 cm blaðlaukur fínsaxaður
1 dl mangó chutney 
1 dl kjúklingasoð 
2 hvítlauksgeirar smátt skornir
2 msk ólífuolía
1 tsk engifer rifið
avókadó til skrauts

Marínering:
2 tsk kóríanderduft 
2 cm engifer rifið
2 tsk ólífuolía 
2 tsk hvítvínsedik 
½ tsk sjávarsalt
¼ tsk nýmalaður svartur pipar

Mangóhrísgrjón:
2½  dl hrísgrjón 
5 dl vatn
salt eftir smekk
mangó í litlum bitum

 

engifer  kjúklingurmeð 

Skerið kjúklinginn á ská í u.þ.b. 2 cm þykka strimla.
Blandið saman hráefnunum í maríneringuna í mið-
lungsstóra skál. Látið kjúklinginn liggja í marínering-
unni við stofuhita í 15 mín.

Sjóðið hrísgrjónin í 20 mín. þar til vatnið er gufað 
upp. Setjið í skál og hrærið mangóbitana út í.

Hrærið mangó chutney, kjúklingasoði og hvítlauk 
saman í lítilli skál. 

Hitið ólífuolíuna í wok- eða teflonpönnu við meðalhita.
Bætið út í olíuna blaðlauknum og rifnu engiferi. 
Hrærið í 30 sek. 

Bætið kjúklingnum út í og snöggsteikið í 4-6 mín. eða 
þangað til kjúklingurinn er fulleldaður. 

Bætið að lokum mangó chutney saman við og eldið 
áfram í 2 mín., hrærið í á meðan. Færið í grunna skál 
og skreytið með avókadó.

fyrir 4

chutneymango

Mér finnst skemmtilegt að fá smá lit í matinn minn með ávöxtum 
 eins og                    en passa að elda það ekki of mikið til að 
   halda ferska bragðinu. Mangó er fullt af C-vítamíni og einn 
besti A-vítamíngjafinn. Hálft mangó inniheldur ráðlagðan 
       dagskammt af A-vítamíni á einu bretti. 

mangó



Grófskerið laukana og allt grænmetið. Hitið olíuna og brúnið 
kjúklingabitana ásamt lauknum í stórum potti þar til gullin-
brúnt. Bætið grænmetinu út í ásamt vatninu, tómötunum og 
lárviðarlaufunum, lækkið hitann. Bætið við tómatpuré og hnetu-
smjöri og myljið lambakraftinn út í. Passið að hræra stöðugt í 
pottinum. Smakkað til með sítrónu, arómati og tabascosósunni.
Látið sjóða í um 40 mín. Fylgist vel með stöðunni á kjúklingnum 
og hrærið reglulega í pottinum alveg niður í botn.

Sú staða getur komið upp að kjúklingurinn sé fulleldaður en 
grænmetið enn of hart. Takið þá kjúklinginn upp úr og leggið 
til hliðar á meðan grænmetið er að fulleldast. Setjið svo 
kjúklinginn aftur út í í lokin. Það er einnig hægt að elda þennan 
rétt með kjúklingabringum alfarið eða að hluta til. Þá þarf að 
skera bringurnar í bita og bæta þeim út í undir lokin og sjóða í 
pottinum í 10-15 mín. Ef þær sjóða of lengi verða þær of þurrar.

Borið fram með brúnum hrísgrjónum.

hnetusmjörssósu

4 beinlaus Holtakjúklingalæri og 4 
leggir
2 laukar grófskornir
1 rauð papríka gróft skorin
1 gul papríka gróft skorin 
safi úr ½ sítrónu
½ blómkálshaus brytjaður gróft
1 stór gulrófa skorin gróft
3-4 gulrætur
2 lárviðarlauf
½ dl ólífuolía
10 msk hnetusmjör (Pétur Pan)
2-3 stk rauður chili fræhreinsaðir og 
skornir í bita
2 dósir hakkaðir tómatar
4 dl vatn
2½ msk tómatpuré 
1 teningur lambakraftur
tabascosósa eftir smekk
2 tsk arómat krydd

Takið fram stóran pott! Þetta er laugardagskaloríubomba! 
Uppáhaldsrétturinn minn. Þessa uppskrift fékk ég hjá fjölskyldu frá 
Gambíu sem bjó í nágrenni við mig þegar ég var unglingur. Húsmóðirin 
eldaði þá réttinn í gríðarstórum potti enda 10 manns í heimili. Hún 
notaði einnig mun sterkari krydd en ég þori að nota, t.d. Scotch bonnet 
peppers sem er í sömu fjölskyldu og Habanero chilipipar, sem sagður er 
vera einn sterkasti pipar í heimi. Í fyrsta sinn er ég smakkaði þennan 
rétt sat ég með klaka í munninum allt kvöldið :)

afrískurkjúklingurí
fyrir 4



hnetusmjörssósu

laugardagur



kryddkjúklingur

1 Holtakjúklingur
3 msk ferskt kóríander saxað 
3 msk steinselja söxuð 
1 msk cuminfræ 
1½ tsk papríkukrydd (reykt) 
1 tsk túrmerikduft 
4-5 msk ólífuolía 
safi úr ½ sítrónu 
2 msk Harissa
salt og nýmalaður svartur pipar 

Fylling:
2 dl kúskús
1 teningur lambakraftur
½ tsk saffran
1½ dl fíkjur, apríkósur og sveskjur saxaðar
½-1 dl ferskt kóríander saxað
sjávarsalt og nýmalaður pipar

líbanskur

sunnudagur



Líbanskur kryddkjúklingur
Hitið ofninn í 200 °C. Blandið saman kóríander, steinselju, cuminfræjum, papríkukryddi og túrmerik. Saltið og 
piprið. Þeytið olíu, sítrónusafa og harissu út í. Hyljið kjúklinginn vel með kryddblöndunni setjið fyllinguna inn í 
og marínerið í 2 klst. 
Grillið í ofninum í rúmlega klukkutíma eða þangað til kjúklingurinn er brúnaður. Látið kjúklinginn standa í 15 
mín. áður en hann er skorinn og borinn fram. Þessi réttur er líka mjög góður kaldur.

Fylling: Setjið 2 dl af vatni ásamt teningi og saffran í pott og látið sjóða. Bætið kúskúsi við, slökkvið undir 
pottinum og hrærið þar til vatnið hverfur. Bætið síðan út í söxuðum fíkjum, apríkósum, sveskjum og ferskum 
kóríander. Kryddið með nýmuldum svörtum pipar og örlitlu af sjávarsalti.

Borið fram með fersku salati.

kjúklingurmalay
1 heill Holtakjúklingur í bitum
2 laukar skornir í bita
4 hvítlauksgeirar fínsaxaðir
5 cm engifer rifið
2 tómatar saxaðir
1 tsk gul sinnepsfræ
1 tsk cuminfræ 
1 tsk túrmerik
ca 6 cm kanelstöng
3 msk ólífuolía
5 dl kjúklingakraftur
2 msk karrý
1 tsk garam masala 
2½ dl kókosmjólk 

Skerið kjúklinginn í bita og steikið í olíu, takið af pönnunni og steikið laukinn þar til hann er orðinn mjúkur. 
Bætið olíu á pönnuna svo ekkert festist við hana og setjið hvítlaukinn og engiferið saman við, síðan cumin- 
og sinnepsfræin. Steikið þar til sinnepsfræin opnast. Bætið túrmeriki og karrýi við og steikið í 1-2 mín. 
Hrærið vel í á meðan, passið að brenna ekki kryddið á pönnunni. Setjið tómatana saman við og hrærið í 3-4 
mín. Bætið kjúklingakraftinum, kókosmjólkinni, kanelnum og kjúklingabitunum saman við. Lokið og látið 
sjóða í 45-50 mín. eða þar til kjúklingurinn er orðinn soðinn.

Bætið að síðustu garam masala við og berið fram með brúnum eða „parboiled" hrísgrjónum og fersku salati.



Fyrirtækið Reykjagarður er leiðandi framleiðandi 
kjúklinga og kjúklingaafurða á Íslandi. Framleiðslan 
er undir vörumerkinu HOLTA. Mikið er lagt upp úr 
gæðamálum fyrirtækisins, t.a.m. hefur dýralæknir 
yfirumsjón með kjúklingaræktinni. Flesta daga er 
slátrun sem tryggir markaðnum ferskt kjöt daglega.

Það er von okkar að viðskiptavinir Reykjagarðs njóti 
hugmyndaauðgi Yesmine Olsson í gerð framandi 
kjúklingarétta og að þú, neytandi góður, sjáir hér 
spennandi uppskriftir sem þú hefur áhuga á að prófa 
og geta orðið uppáhaldsuppskriftir þínar. Þetta eru 
einfaldar uppskriftir úr fyrstu bók hennar, 
Framandi & freistandi, ásamt uppskriftum úr 
væntanlegri bók, sem koma á út fyrir jól.
 
Verði ykkur að góðu!
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