
Farahs 
afghanska 

festmat 
Farah Saighani har 

tillsammans med SAKs 
lokalkommitté i Stock

holm hållit populära 
kurser i afghansk mat
lagning i mer än tio år. 

Här får du lära känna 
Afghanistan genom 

hennes recept. 



AFGHANSK MATKULTUR
Maten i Afghanistan är ofta helt vegetarisk, eftersom det är 
dyrt med kött. Fläsk äter man inte alls på grund av religiösa 
skäl. I stället fyller man grytorna med potatis, bönor och linser. 
När man har möjlighet att festa till det bjuder man på lamm 
eller kyckling. En populär risrätt är Qabili palow, där köttet 
kryddas med lök, kardemumma och svartpeppar. Smakerna är 
mycket mildare än i grannländerna Pakistan och Indien. 

Potatisen är en viktig del av den afghanska maten, men den 
äts inte riktigt på samma sätt som i Sverige. I stället för som 
tillbehör är den i Afghanistan en vanlig ingrediens i grytor. 

Te har en central plats i det afghanska livet, som svenskarnas 
kaffe. Till frukost dricker man chai, ett svart te som kokas 
tillsammans med mjölk och kardemumma. På dagarna dricker 
man grönt te. 





QABILI PALOW 
Risrätt

För 8 personer
1,5 kg lammstek med ben, kan även ersättas med 
kyckling eller vegokött
20 dl basmatiris, eller följ portions
rekommendationen på paketet 
1 dl mandel
1 dl osaltade pistaschnötter
5 stora morötter
2 dl russin
5 stora gula lökar
2 tsk kryddblandning för ris 
Mycket olja till fritering och stekning

Blötlägg riset 1–2 timmar innan tillagning. 
Skala morötterna och skär dem i långa strimlor. 
Lägg mandel och nötter i hett vatten och dra 
sedan av skalet. Dela dem i halvor. Hetta upp olja 
i en stekpanna och fritera först morotsstrimlorna 
och därefter russinen. Ta upp russinen direkt när 
de puffat upp till små bollar. Lägg morötter och 
russin i separata högar.

Hacka löken och bryn den med kryddblandning
en i en stor gryta med 4 dl olja. Skär lammsteken 
i cirka 10 mindre bitar, behåll benen. Skölj köttet 
och torka det. Lägg köttet i en gryta och bryn tills 
saften torkat ut. Häll i lite vatten vartefter grytan 
torkat ut. Efter två till tre omgångar, häll på cirka 
1,5 liter vatten och låt koka tills köttet är så tillagat 
att det kan lossna från benet. Det tar ungefär 1 
timme. 

Koka upp ordentligt med vatten i en stor gryta 
och salta. Häll i riset i det kokande vattnet och 
låt koka i 5 minuter. Riskornen ska vara lite hårda. 
Sila av vattnet och häll tillbaka riset i kastrullen. 
Häll saften från köttgrytan i riset och blanda. Det 
behövs cirka 6 dl köttsaft, blanda ut köttsaften 
med vatten om det behövs. Vira in kastrullocket i 
en ren kökshandduk och lägg locket på risgrytan. 
Koka på hög värme i 3 minuter. Sänk värmen till 
hälften i fem minuter, och sänk därefter till lägsta 
värme i cirka 5 minuter. Lyft på locket och rör om. 
Lägg på locket igen och låt stå ett par minuter tills 
riset blir helt klart. Ta av riset från plattan. Blanda i 
den brynta löken. 

Använd två stora uppläggningsfat och lägg på 
varje fat först ris, därefter kött och sedan ytterliga
re ett lager med ris. Dekorera rätten med morötter 
först, sedan med russin och sist med mandel och 
pistaschnötter.





BURANI BADENJUN 
Gryta med aubergine, tomat 
& vitlökssås

För 8 personer
6 auberginer 
3 tomater 
1 grön paprika
1 gul paprika  
3 färska gröna chilifrukter 
6 vitlöksklyftor 
1 gul lök 
0,5 dl vatten
2 msk tomatpuré 
Salt 
Olja till fritering 
Chilipulver och färsk eller 
torkad mynta till dekorering

Skölj auberginerna och ta bort 
skaftet och fästet. Skiva dem 
på längden eller tvären. Skär 
tomat och paprika i skivor, skär 
löken i ringar och riv vitlöken.  
Fritera aubergineskivorna på 
båda sidor i en stekpanna. Ta 
en tjockbottnad gryta och lägg 
några av lökringarna i botten. 
Varva sedan tomater, paprika, 
lökringar, vitlök och friterad 
aubergine i olika lager. Blanda 
0,5 dl vatten med tomatpuré, 
finhackad chili och salt. Häll ner 
vätskan i grytan och koka med 
lock på medelhög värme. Efter 
5–7 minuter har oljan krupit 
upp till ytan och rätten är klar. 
Dekorera rätten med chilipulver 
och färsk eller torkad mynta. 
Servera med vitlökssås.  

Vitlökssås 
4 dl turkisk yoghurt 
0,5 dl vatten 
2 små vitlöksklyftor 
Salt
Riv vitlöksklyftorna och blanda 
med yoghurt och vatten. Salta.



SABBZI
Spenatgryta med chili 
& paprika

MAHI DASHI 
Fisk i ugn

För 8 personer
0,5 kg gräslök eller 
3 purjolökar, hackade 
2 kg fryst bladspenat, 
upptinad och urkramad 
5 röda chilifrukter, hela
3 paprikor i olika färger 
1 msk tomatpuré 
0,5 tsk gurkmeja 
Salt och peppar 
2 dl olja till stekning

Tina upp spenaten. Stek löken 
i oljan tills den blir knaprig. 
Tillsätt spenaten och låt koka 
cirka 20 minuter tills vattnet 
kokat bort. Rör i tomatpuré och 
de tvättade hela chilifrukterna. 
Lägg på locket och låt grytan 
puttra tills oljan kommer upp 
till ytan. Dela paprikorna i bitar 
och lägg ner i grytan. Den här 
grytan kan ätas till antingen 
kött eller fisk, som Mahi da shi. 
Servera med ris. 

För 8 personer
12 laxfiléer, 125 g styck
4 vitlöksklyftor, rivna 
6 msk turkisk yoghurt 
12 msk citronsaft på flaska 
Salt
Peppar 
En liten nypa saffran 

Sätt ugnen på 225° C. Marinera 
laxen i vitlök, yoghurt, citron
saft och kryddor i cirka 20 
minuter. Ställ sedan in i ugnen 
i cirka 12 minuter. Servera med 
Sabbzi och ris.



Sätt ugnen på 250° C. Blanda köttfärs med 
ströbröd och ägg. Hacka chili och paprika, riv 
vitlöken. Blanda detta och kryddorna med färsen. 
Gör två limpor av köttfärsblandningen och tryck 
in de skalade äggen i limporna. Sätt in i ugnen 
och sänk värmen till 125° C när köttsaften börjar 
sippra ut. Låt stå i ugnen cirka 2 timmar. Kontroll
era att köttfärsrullarna är genomstekta. Red den 
vätska som bildats med lite vetemjöl till en sås. 

Bryn kycklingen och lägg i lök, salt, peppar 
och stark curry. Häll i crème fraiche och låt 
puttra tills kycklingen nästan är färdig. När 
knappt 5 minuter är kvar, lägg i koriander, chili 
och paprika.

För 8 personer
1 kg nötfärs 
4 ägg 
3 dl ströbröd 
1 paprika
1 chilifrukt
4 vitlöksklyftor 
Salt
2 msk mald koriander 
2 msk svartpeppar 
1 tsk chilipeppar 
2 tsk vitlökspulver 
1 tsk citronpeppar 
4 msk olja 
8 ägg, hårdkokta och skalade
Vetemjöl

För 8 personer
1 kg kycklingbröst, 
skurna i bitar om 2x2 cm
2 dl rostad lök
2 röda paprikor, skurna  
i mindre bitar
1 gul paprika, skuren 
i mindre bitar
4 röda chilifrukter
5 dl crème fraiche
2 dl olja
1 knippe färsk koriander
Stark curry
Salt och peppar

NANNE GOSHTI
Köttfärsrulle med ägg & koriander

LAWANG 
Kycklinggryta med paprika, chili & curry



SALATE MIWAH 
Fruktsallad

Skär frukten i mindre 
bitar. Skölj valnötter och 
pistaschnötter noga. Skala pis
taschnötter och mandel. Lägg 
pistaschnötterna i varmt vat
ten och skålla mandeln så går 
det lättare att skala. Blanda 
frukter och nötter och krydda 
med citron, svartpeppar och 
färsk mynta.

För 8 personer
2 granatäpplen
1 apelsin
1 äpple
1 banan
1 päron
100 g blåbär
100 g hallon
50 g mandel
50 g pistaschnötter
1 citron
Ett halvt knippe färsk mynta
Svartpeppar



HAFT MIWAH 
”Sju frukter”

SALAT ZARDACK/
HAWIGH 
Morotsallad

För 8 personer
Använd ungefär lika 
mycket av varje 
ingrediens: 
Pistaschnötter
Mandel
Valnötter
Senjet (silverbär)
Torkade persikor
Röda och gröna russin
Vatten 
Rosenvatten (kan 
uteslutas)

För 8 personer
1 kg morötter
4 msk majonnäs 
5 vitlöksklyftor
Salt
Chilipulver

Skala nötterna och ta bort det 
tunna innerskalet. Tvätta nöt
terna och frukterna ordentligt. 
Lägg alltihop i en skål och häll 
på så mycket vatten att det 
står ett par centimeter över 
frukten. Häll i ett par droppar 
rosenvatten. Täck över och 
ställ kallt i två dagar. Servera 
som en fruktsallad.

Riv morötterna och vitlöks
klyftorna och blanda med 
majonnäs. Krydda med salt 
och mycket chilipulver.



KRYDDBLANDNINGAR
Kryddorna du köper ska 
vara hela och inte malda. 
De finns att köpa i affärer 
med persisk och afghansk 
mat. Kryddorna ska malas 
var för sig för att därefter 
blandas samman.

Kryddblandning för ris
200 g kummin
200 g kardemumma, hel
200 g kanel, hel stor
200 g kryddpeppar
100 g torkad chili
100 g svartpeppar
100 g nejlikor

Kryddblandning för köttgrytor
200 g kummin
200 g kardemumma
100 g kanel
200 g kryddpeppar
200 g torkad chili
200 g svartpeppar
200 g nejlikor
300 g koriander

SALATA Finhackad sallad med lök, mynta & koriander

För 8 personer
3 rödlökar    
1 knippe färsk eller 1 msk 
torkad mynta
1 stort knippe koriander    
2 gröna chilifrukter
3 tomater    
1 gurka
Saften av 1 pressad citron
Salt

Finhacka rödlök, mynta, kori
ander, chili, tomater och gurka 
och blanda i en skål. Krydda 
med citronsaft och salt precis 
före serveringen.
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Låt en flicka gå i skolan!
654 kronor kostar det för ett barn att gå i skola i ett år. 
Swisha ditt stöd till 9007808, skriv sakskola i meddelandefältet.

För dig som vill veta mer om 

MÄNNISKORNA
MATEN
TRADITIONERNA

1

MB

Läs mer på sak.se

Människorna, maten och traditionerna.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev 
och få materialet på 
www.sak.se/afghanistan

Svenska Afghanistankommittén | 08-545 818 40 | info@sak.se | www.sak.se 

Flickor i första  
klass i byn Beniga  
i provinsen  
Nangarhar. 
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