
OPLEV MAD 
FRA DUBAI I DIT 
EGET KØKKEN

8 opskrifter inspireret af Dubais 
madscene – skabt af danske og 

svenske madbloggere



I samarbejde med nogle af de bedste madbloggere i Danmark 
og Sverige har vi lavet en kogebog fyldt med lækre opskrifter, 
rejsetips til Dubai og meget mere 

MADOPSKRIFTER

 6.  Marinerede oksekødsspyd 
 8.   Grillede lammebøffer
 10.   Lam margoogat (emiratisk gryderet)
 12. Joojeh kebab med toum (hvidløgscreme)  
 14. Tabbouleh med kerner
 16. Auberginedip
 18. Chokolade-hummus
 20. Viol-is med karamelsauce og pistacie

OM DUBAI

22.   Inspiration til madoplevelser og 
hoteller i Dubai
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Her mødes Østen og Vesten og derfor kan man her finde dufte, 
farver og smage fra snart sagt alle verdenshjørner. Foruden et 
enormt udvalg af restauranter – fra street food til fine dining 
– gemmer byen også på en lang række lokale producenter og 
markeder, der giver mulighed for at gå på opdagelse blandt friske 
råvarer og lokale specialiteter.  
Og vidste du, at den prestigefyldte Michelin-guide for nylig udgav 
sin første guide til Dubai?  

I denne kogebog får du en forsmag på Dubais madkultur og guides 
til at fremtrylle alt fra aromatiske lammespyd og friske salater til 
chokoladehummus og is med karameliserede popcorn hjemme i 
dit egen køkken!  

Samtidig finder du tips til selv at udforske ørkenmetropolens 
kulinariske scene på din næste rejse – fra innovative, moderne 
restauranter til lokale og skjulte perler. 

God fornøjelse! 

SPIS DIG GENNEM 
HELE VERDEN I DUBAI
 
Er man vild med mad, må man ikke snyde 
sig selv for en tur til Dubai. Med mere end 
200 forskellige nationaliteter bosat i byen er 
Dubai nemlig en smeltedigel af verdenskøk-
kener og smage.



MARINEREDE 
OKSEKØDSSPYD
Lækre og krydrede oksespyd, som bliver ekstra saftige og møre når de 
får lov at trække i den smagfulde marinade. Lav dem på forhånd, lad dem 
trække i køleskabet og så er de hurtige at grille.

FREMGANGSMÅDE

1.   Bland olie, krydderier, salt og peber sammen til en marinade. 
2.   Kom oksekødet i marinaden og lad det trække min. 2 timer, 

gerne til dagen efter, i køleskabet. 
3.   Tag det marinerede oksekød ud af køleskabet. 
4.   Kom tern af oksekød på grillspyd. 
5.   Fordel den resterende marinade udover spyddene. 
6.   Kom spyddene på en varm grill og grill dem 3-4 minutter på 

hver side.
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Opskrift udviklet af Louise, 
som blogger på madbloggen 
louiogbernaisen.dk 

TIP 
Prøv spyddene med en 
limonade tilsat masser 
mynte og isterninger 

4 portioner 

· 500 g oksekød i tern
· 6 spsk olie
· 2 tsk paprika
· 2 tsk stødt koriander
· 2 tsk stødt spidskommen
· 1 tsk løgpulver
· ½ tsk chiliflager
· Salt & peber



GRILLEDE 
LAMMEBØFFER  
Smagfulde bøffer, der kan serveres med ris, couscous eller i et godt brød.

FREMGANGSMÅDE

1.   Bland ingredienserne i en skål.
2.   Form til bøffer.
3.   Tilbered på grill eller grillpande.

4 portioner 

· 500 gram hakket lam 
· 1 æg
· 1-2 bundt persille 
· 2 revet fed hvidløg
· Salt & peber

8MAD FRA DUBAI I DIT EGET KØKKEN 

Opskrift udviklet af Jenny, 
som blogger på madbloggen 
jennysmatblogg.nu



LAM MARGOOGAT 
- EMIRATISK GRYDERET 
Margoogat er en mellemøstlig ret, der er meget populær i Dubai. Det er en 
tomatbaseret, fyldig gryderet, fuld af arabiske krydderier og smag. Der er 
formentlig ikke to opskrift, der er helt ens, men retten indeholder ofte lam 
eller kylling og grøntsager.

FREMGANGSMÅDE

 1. Bland lammet med krydderier.
 2. Varm olie i en tykbundet gryde.
 3. Brun løget. 
 4. Tilsæt lammet med krydderier, og rør derefter hvidløg i.
 5. Svits lammet med løg og hvidløg til det er brunet. 
 6. Rør tomatpuré og tomater i. 
 7. Fortynd med lidt vand, så det ikke er for tørt. 
 8.  Rør kartofler og gulerødder i og fyld med vand, så det dækker 

grøntsagerne.
 9. Lad det simre i 20 minutter.
10.   Rør citronsaft, skal, squash og aubergine i og lad det simre i 

yderligere 10 minutter. 
11.  Smag til med salt og peber.
12.    Før servering skal du bryde brødet i store stykker og forsigtigt 

lægge det i gryden og dække med tomatsauce.
13.  Server i skåle, top med frisk koriander og en klat kold yoghurt.

4 portioner

·  500 g udbenet lam, skåret 
i ca. 3 cm stykker

·  1 tsk kanel
·  1-2 tsk chilipulver
·  1 tsk spidskommen
·  1 tsk kardemomme
·  1 tsk stødt koriander
·  2 tsk gul karry
·  Salt & peber
·  2 spsk olie
·  1 rødløg, hakket
·  2 fed hvidløg, hakket
·  2 hele tomater, hakket
·  3 spsk tomatpuré
·  3 store gulerødder
·  1 stor kartoffel
·  1 lille aubergine
·  1 lille squash
·  1 citron, saft og revet 

skal eller 2 tørrede sorte 
citroner

·  1 arabisk fladbrød
·  1 håndfuld frisk koriander
·  Kold yoghurt
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Opskrift udviklet af Åse, 
som blogger på madbloggen 
www.56kilo.se



JOOJEH KEBAB 
MED TOUM  
Disse gyldne og smagfulde spyd kaldet Joojeh Kebab serveres ofte med 
hvidløgscremen toum og arabisk brød. Smager bedst, hvis man laver dem 
på grillen, men er også gode på en stegepande. Minder om en lun  
aften i Dubai, hvor vi spiste dem med en iskold limonade.

FREMGANGSMÅDE

1.  Hak løget fint og bland det sammen med presset citron, sa-
fran, græsk yoghurt, gurkemeje og salt. 

2.  Mariner kyllingefilletterne i mindst 30 minutter (helst natten 
over). 

3.  Træk kyllingen på spyd og grill eller steg, indtil kyllingen er 
brunet og gennemstegt. 

4. Blend hvidløg, æggehvider, citron og salt, indtil det er ensartet. 
5. Tilsæt olien og fortsæt med at blende, indtil cremen tykner. 
6.  Server spyddene med ovnbagte tomater, rødløg i skiver, 

persille, brød og toum. 

4 portioner: 

Ingredienser kebabspyd:
· 500 g kyllingefilletter 
· 2 skalotteløg
· 1/2 dl presset citron
· 1 tsk safran
· 1 dl græsk yoghurt
· 1/2 tsk gurkemeje
· 1 tsk salt 

Ingredienser toum:
· 1 fed hvidløg
· 2 æggehvider
· 2 spsk presset citron
· 1/2 tsk salt
· 2 dl rapsolie
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Opskrift udviklet af Victoria, 
som blogger på madbloggen 
www.matplatsen.net



TABBOULEH  
MED KERNER
Tabbouleh er en skøn salat med tomater, agurker og frisk persille, som er 
perfekt tilbehør til det meste. I den her version har den fået ekstra bid og 
mæthed med lækre kerner

FREMGANGSMÅDE

 1.   Kog perlebyg efter anvisning på pakken og lad kernerne køle 
helt af. 

 2.   Del tomaterne i halve og skrab kernerne ud af midten. 
 3. Skær tomaterne i små tern. 
 4.   Del agurkerne og skrab midten af agurken ud. 
 5. Skær agurken i små tern. 
 6. Snit forårsløg fint. 
 7.  Pisk olivenolie, citronsaft, sukker, salt og peber sammen til en 

dressing. 
 8. Kom kogt og afkølet perlebyg i en stor skål. 
 9.  Tilsæt tomater, agurk, forårsløg, persille og dressing og rør 

det hele godt sammen. 
10. Server. 

Note: Salaten kan sagtens stå i køleskabet nogle timer. Kom gerne 
mere friskhakket persille i inden servering.

4 portioner 

Salat 
·  200 g perlebyg, ukogt 
·  500 g cocktailtomater 
·  1 agurk 
·  2 forårsløg 
·  1-2 dl friskhakket bred-

bladet persille 

Dressing 
·  6 spsk olivenolie 
·  6 spsk citronsaft 
·  ¼ tsk sukker 
·  Salt & peber 
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Opskrift udviklet af Louise, 
som blogger på madbloggen 
louiogbernaisen.dk 
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AUBERGINEDIP 
En dejlig dip, der passer godt til snacks inden maden

FREMGANGSMÅDE

1. Tænd ovnen på 250 grader.
2.  Lav et par snit i auberginerne, læg dem på ovnristen og steg 

dem i ca. 30 minutter, eller indtil skinnet får farve.
3. Køl af og fjern derefter skinnet fra auberginerne. 
4. Mos kødet i en skål. 
5. Smag til med hvidløg, ajvar og salt og peber
6. Serveres med brød 

4 portioner

· 2 auberginer 
· 1 revet hvidløgsfed 
·  4 spsk ajvar (arabisk  

pesto, ofte med peber-
frugt)

· Salt & peber

Opskrift udviklet af Jenny, 
som blogger på madbloggen 
jennysmatblogg.nu



CHOKOLADEHUMMUS 
Hummus er en sund, fiberrig dip på kikærter og tahin (sesampasta), som 
spises overalt i Mellemøsten! Denne i en sød udgave. Chokoladehummus er 
god at dyppe søde frugter og bær i, men du kan også servere den med salte 
kiks som kringler eller pita. Også god at smøre på små luftige pandekager. 

FREMGANGSMÅDE

1.  Bland alt i en blender eller foodprocessor og tilsæt væske til 
hummussen opnår den ønskede konsistens.

2.  Hæld i en skål og drys chokoladeknapper og hakkede nødder 
ovenpå.

4 portioner

·  400 g kikærter, drænet 
·  0,75 dl tahin (eller jord-

nøddesmør)
·  0,75 dl kakao af god 

kvalitet 
·  0,75 dl dadelsirup eller 

ahornsirup
·  0,5 dl mandelmælk
·  1 tsk vaniljepulver
·  1 knivspids salt 
·  Chokoladeknapper og 

nødder til pynt
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TIP 
Smager skønt på små 
luftige pandekager Opskrift udviklet af Åse, 

som blogger på madbloggen 
www.56kilo.se



VIOL-IS MED 
KARAMELSAUCE OG PISTACIE  
En cremet is, der er enkel at lave, men fyldt med spændende smag.
Serveres med karamelpopcorn og pistacienødder inspireret af et af Dubais 
madmarkeder. Husk ekstra sauce! 

FREMGANGSMÅDE

1. Pisk 5 dl fløde luftig og bland kondenseret mælk i. 
2. Rør violessens og vaniljesukkeret i. 
3. Farv isen med spiseligt farvestof og frys i mindst 5 timer. 
4.  Bland fløde, mælk, sukker og sirup i en gryde og lad den koge 

i ca. 15 minutter, indtil karamelsaucen tykner. Smag til med 
flagesalt. 

5. Bland popcorn med noget af karamelsaucen. 
6.  Fyld vafler med isen. Top med hakkede pistacienødder, kara-

melpopcorn og karamelsauce. 
 

4 portioner

. 5 dl fløde til isen
· 1 dåse kondenseret mælk 
· Violessens efter smag
· 1/2 spsk vaniljesukker 
· Lilla spiseligt farvestof
· 2 dl fløde til karamelsaucen
· 1 dl mælk
· 1 dl sukker
· 1 dl sirup
· Flagesalt
· Popcorn
· Pistacienødder 
· Isvafler 
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TIP 
Er en sjov snack at lave 
sammen hele familien

Opskrift udviklet af Victoria, 
som blogger på madbloggen 
www.matplatsen.net



INSPIRATION TIL 
MADOPLEVELSER 

OG HOTELLER 
Dubai bugner af madoplevelser – fra 
street food og madmarkeder til fine 

dining og verdenskendte restauranter. 
Samtidig er her mere end 570 hoteller, 

så der er rig mulighed for at finde 
noget til forskellige præferencer og 

budgetter. 
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GLAMOURØST KANTONESISK MAD 
PÅ LIVLIG MICHELIN-RESTAURANT

Hakkasan er en kantonesisk Michelin-hædret 
restaurant, der blev startet i 2001 af Alan Yau. Efter 
en succesfuld debut verden over har Hakkasan 
slået dørene op på Dubais ikoniske hotel Atlantis, 
The Palm. Her bærer indretningen præg af mar-
morborde, træ og koboltblå toner i en glamourøs 
og intim atmosfære. I køkkenet står den kendte kok 
Andy Toh Chye Siong. 
 

På menuen er flere signaturretter såsom wagyu 
spareribs røget med jasminte og hummer med 
lychee og yuzuperler. 

SPANSK RESTAURANT MED FOKUS 
PÅ BÆREDYGTIGHED

Midt i hjertet af Dubais finansdistrikt ligger BOCA, en 
moderne europæisk restaurant med spansk indflydelse 
og et stærkt engagement i bæredygtighed og lokale 
indkøb. BOCA får bl.a. sine råvarer fra Hajar-bjergene 
i nord, og ud over at skaffe råvarer lokalt og støtte 
lokale landmænd og fiskere, har BOCA også øget 
deres bæredygtige indsats for at reducere spild ved at 
ansætte deres egen affaldsansvarlige. Her kan man 
sætter tænder i bl.a. dehydreret aubergine, torsk med 
kaviarsauce og en særlig tomatdessert. 
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På Time Out Market Dubai kan man gå på opdagelse blandt nogle 
af Dubais bedste og mest kreative mad-entreprenører. De nøje 
udvalgte, håndplukkede spisesteder serverer alt fra lokale sha-
warmas til italiensk tortellini. Og til den søde tand anbefales en 
sort isvaffel toppet med 24 karat guld eller en candy floss-burrito. 
Markedet ligger i området Souk Al Bahar i Downtown Dubai – med 
udsigt til det ikoniske springvand The Fountain. 

IKONISK MADMARKED 
MED HÅNDPLUKKEDE 
SPISESTEDER
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DESSERTNØRDERI I HIPT
HAVNEKVARTER

BRIX er en moderne dessertrestaurant. Ja, du læste rigtigt 
– en restaurant kun med desserter. Her kan man sætte 
tænderne i kreative desserter og håndlavede chokolader 
skabt af konditor Carmen Rueda Hernandez og hendes 
team. De dykker løbende ned i forskellige dessertteknik-
ker, som bliver fortolket i komplettet menuer. Eksempelvis 
menuen Årstiderne, som indeholder desserter med inspi-
ration fra alle årets årstider. Restauranter ligger i det hippe 
havnekvarter Jumeirah Fishing Harbour, hvor der er flere 
gode restauranter og caféer.

Dubais Spice Souk er en farverig og sansefuld oplevelse og 
en oplagt mulighed for at blive klogere på regionens traditio-
nelle krydderier. Her kan man lade sig forføre af de aromatiske 
krydderier, der står i enorme kurve, ligesom man kan shoppe 
te fra hele verden. Og husk at prutte om prisen! Der er også 
mulighed for at købe mad og snacks – prøv fx de lokale samosaer.

FARVERIG SANSE- 
OPLEVELSE I BYENS 
SPICE SOUK
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MAD I VERDENSKLASSE PÅ
THE PALM 
Anantara The Palm Dubai Resort lig-
ger på Dubais ikoniske palmeø, Palm 
Jumeirah. Her er både en eksklusiv 
sandstrand, tre pools og en thai-inspir-
eret spa. Og maden på resortets fire 
restauranter er af højeste niveau. Nyd 
fx en asiatisk middag i verdensklasse 
hos Mekong Restaurant, middelhavs-
retter hos Beach House ud mod havet 

eller rustikke australske retter på 
Bushman Restaurant & Bar. Crescendo 
serverer en international buffet, mens 
Lotus Lounge tilbyder lette måltider og 
eftermiddagste. Mai Bar serverer
cocktails og drikkevarer i løbet af 
dagen, og Revo Café tilbyder frisk kaffe 
og wienerbrød.

VED FLODEN I DUBAIS GAMLE BYDEL

På det moderne hotel Canopy by Hilton Al Seef bor 
man som nabo til havneområdet Dubai Creek, for 
enden af det nye havneområde Al Seef.  På taget af 
hotellet kan man slappe af i infinity-poolen eller på 
solstole, med udsigt over Dubais skyline. Hotellet 
har foruden en poolbar også tre restauranter: 
Middelhavs-restauranten Skafos, hvor man kan 
nyde spanske, græske og italienske retter med 
udsigt til bugten – og Chapters og Nyon, som 

serverer enkle retter. Området Al Seef blev 
etableret i 2017, men er inspireret af Dubais fortid 
som handelscentrum for perlefiskeri – og det er 
nemt at fornemme historiens vingesus, når man 
går rundt blandt de historisk-inspirerede 
bygninger. Her er samtidig adskillige spisesteder. 
Gæster på hotellet kan låne cykler til at udforske 
området.

HER SKAL DU BO
Dubai er fyldt med lækre hoteller i alle stilarter. 
Her er et par af dem, hvor du er garanteret både at 
bo og spise godt.  



OPLEV MAD FRA DUBAI 
I DIT EGET KØKKEN 

www.apollorejser.dk   ·   www.visitdubai.com


