
UPPLEV MAT 
FRÅN DUBAI I 

DITT EGET KÖK
8 recept inspirerat av Dubais 

gastronomiska scen – skapat av 
svenska och danska 

matbloggare.



I samarbete med några av de bästa matbloggarna i Sverige 
och Danmark har vi skapat en kokbok full med läckra recept 
samt kulinariska restips till Dubai.

RECEPT

 6.  Marinerade nötköttsspett
 8.   Grillade lammfärsbiffar med ris
 10.   Lamm margoogat (emiratisk lammgryta)
 12. Joojeh kebab med toum (vitlökscreme) 
 14. Tabbouleh med pärlgryn
 16. Aubergineröra
 18. Chokladhummus
 20. Violglass med kolasås och pistage

OM DUBAI

22.   Inspiration till matupplevelser och 
hotell i Dubai
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Här möts öst och väst, därmed kan du hitta dofter, färger och 
smaker från i stort sett alla världens hörn. Utöver ett enormt 
utbud av restauranger – från street food till fine dining – har 
staden också ett stort antal lokala producenter och marknader, 
med möjlighet att utforska färska råvaror och lokala specialiteter.

Och visste du, att den prestigefyllda Michelin-guiden nyligen 
publicerade sin första guide till Dubai?

I den här kokboken får du en försmak på Dubais matkultur och 
guidas till att trolla fram allt från aromatiska lammspett och 
färska sallader till chokladhummus och glass med 
karamelliserade popcorn – hemma i ditt eget kök! 
Dessutom hittar du tips till hur du själv kan utforska ökenmetropo-
lens kulinariska scen på din nästa resa – från innovativa, moderna 
restauranger till lokala och dolda gastronomiska pärlor. 

Trevlig läsning! 

SMAKA DIG 
GENOM HELA 
VÄRLDEN I DUBAI
 
Om du älskar mat, får du inte missa att 
besöka Dubai. Med mer än 200 olika nation-
aliteter som bor i staden är Dubai en 
smältdegel av världens kök och smaker.



MARINERADE 
NÖTKÖTTSSPETT 
Läckra och kryddiga nötköttspett, som blir extra saftiga och möra när de 
får dra i den smakrika marinaden. Gör dem i förväg och låt dem dra i kylen, 
därefter går de snabbt att grilla.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

1.   Blanda olja, kryddor, salt och peppar till en marinad.
2.   Lägg nötköttet i marinaden och låt dra i minst 2 timmar, gärna 

till nästa dag, i kylen.
3.   Ta ut det marinerade köttet ur kylen. 
4.   Sätt tärningar av nötköttet på spett.  
5.   Bred resten av marinaden över spetten.
6.   Lägg spetten på en het grill och grilla dem 3–4 minuter på 

varje sida. 
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Receptet är utvecklat av
Louise, som bloggar på mat-
bloggen louiogbearnaisen.dk

TIPS 
Prova spetten med en
lemonad med massor
av mynta och isbitar.

4 portioner  

· 500 g tärnat nötkött  
· 6 msk olja 
· 2 tsk paprika
· 2 tsk malen koriander  
· 2 tsk malen spiskummin  
· 1 tsk lökpulver  
· ½ tsk chiliflakes   
· Salt & peppar 



GRILLADE 
LAMMFÄRSBIFFAR MED RIS   
Smakrika biffar som kan serveras med ris, couscous eller i ett gott bröd. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1.  Blanda ingredienserna i en skål.
2.  Forma till biffar. 
3.   Grilla dem.

4 portioner 

· 500 gram lammfärs  
· 1 ägg 
· 1-2 kruka persilja 
· 2 rivna vitlöksklyftor 
· Salt & peppar
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Receptet är utvecklat av 
Jenny, som driver mat-
bloggen jennysmatblogg.nu



LAMM MARGOOGAT
– EMIRATISK LAMMGRYTA  
Margoogat/Margoog är en rätt från mellanöstern som är mycket populär i 
den Förenade Arabemiraten. Det är en tomatbaserad fyllig gryta som kom-
binerar arabiska kryddor och smaker. Det finns nog inte ett recept som är 
det andra likt, men gemensamt är att rätten innehåller lamm eller kyckling 
och grönsaker.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 1. Blanda (krama) lammet med kryddor. 
 2. Lägg matfett i en tjockbottnad gryta. 
 3. Bryn löken så den mjuknar.  
 4. Rör ner lammet med kryddor, rör sedan ner vitlök. 
 5. Bryn lammet med lök och vitlök tills det fått fin färg.  
 6. Rör ner tomatpuré och tomater.  
 7. Späd med lite vatten så det inte är för torrt.   
 8.  Rör ner potatis och morötter och fyll på med vatten så det 

täcker grönsakerna. 
 9. Låt sjuda i 20 minuter. 
10.   Rör ner citronsaft, skal och squash, aubergine och låt sjuda i 

10 minuter till.  
11.  Smaka av med mer salt och kryddor om det behövs. 
12.    Innan servering, bryt brödet i stora bitar och lägg försiktigt ner 

i grytan och täck med tomatsåsen. 
13.  Servera i skålar, toppa med färsk koriander och gärna en klick  
  yoghurt. 

4 portioner

·  500 g benfritt lammkött, 
ca 3 cm bitar 

·  1 tsk kanel
·  1-2 tsk chilipulver
·  1 tsk spiskummin
·  1 tsk kardemumma
·  1 tsk korianderpulver
·  2 tsk het gul curry
·  2 tsk salt & svartpeppar
·  2 msk flytande matfett/

olja
·  1 röd lök, hackad
·  2 vitlöksklyftor, hackade
·  2 hela tomater, hackade
·  3 msk tomatpuré 
·  3 stora morötter
·  1 stor potatis
·  1 liten aubergine
·  1 liten squash
·  1 citron, saften och rivet 

skal eller 2 torkade svarta 
citroner

·  1 libabröd
·  1 handfull färsk koriander
·  Tjock yoghurt 
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Receptet är utvecklat av 
Åse, som driver matbloggen 
www.56kilo.se



JOOJEH KEBAB 
MED TOUM  
Dessa gyllengula smakrika spett serveras med en krämig vitlökskräm och 
libabröd. Godast att tillaga på grillen men går även bra i stekpanna. Påmin-
ner om en ljummen kväll i Dubai då vi åt dem med en iskall lemonad till.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1.  Finhacka löken och blanda samman med pressad citron, saf-
fran, grekisk yoghurt, gurkmeja och salt.

2.  Lägg ner kycklinginnerfiléerna och marinera dem minst 30 
minuter (gärna över natten).  

3.  Trä upp kycklingen på spett och grilla eller stek tills kycklin-
gen är färdig och fått fin färg.  

4. Mixa vitlök, äggvitor, citron och salt tills det blir skummigt med  
 mixerstav. 
5. Tillsätt oljan och fortsätt mixa tills krämen tjocknat.  
6.  Servera spetten med ugnsbakade tomater, skivad rödlök, 

persilja, libabröd och en klick toum.  

4 portioner: 

Ingredienser kebabspett: 
· 500 g kycklinginnerfiléer 
· 2 st schalottenlökar
· 1/2 dl pressad citron
· 1 pkt saffran
· 1 dl grekisk yoghurt
· 1/2 tsk gurkmeja
· 1 tsk salt 

Ingredienser toum: 
· 1 vitlöksklyfta
· 2 äggvitor
· 2 msk pressad citron
· 1/2 tsk salt
· 2 dl rapsolja

12MAT FRÅN DUBAI I DITT EGET KÖK

Receptet är utvecklat av
Victoria, som driver mat-
bloggen www.matplatsen.net



TABBOULEH
MED PÄRLGRYN 
Tabbouleh är en underbar sallad med tomater, gurka och färsk persilja som 
är ett perfekt tillbehör till det mesta. I denna version har jag tillsatt pärlgryn 
för att ge extra mättnad.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 1.   Koka pärlgryn enligt anvisningarna på förpackningen och låt 
dem svalna helt.  

 2.   Skär tomaterna på mitten och skrapa ur fröna. 
 3. Skär tomaterna i små tärningar. 
 4.  Dela gurkan och skrapa ur mitten av den.
 5. Skär gurkan i små tärningar. 
 6. Finhacka vårlök.  
 7.  Vispa ihop olivolja, citronsaft, socker, salt och peppar till en 

dressing.  
 8. Lägg kokta och svala pärlgryn i en stor skål. 
 9.  Tillsätt tomater, gurka, vårlök, persilja och dressing och rör 

ihop allt väl.   
10. Servera. 

Obs: Salladen får gärna stå några timmar i kylen. Tillsätt gärna mer 
hackad persilja innan servering. 

4 portioner 

Salat 
·  200 g pärlgryn, okokt 
·  500 g cocktailtomater  
·  1 gurka 
·  2 vårlökar 
·  1-2 dl hackad bredbladig 

persilja 

Dressing 
·  6 msk olivolja
·  6 msk citronsaft 
·  ¼ tsk socker 
·  Salt & peppar 

14MAT FRÅN DUBAI I DITT EGET KÖK

Receptet är utvecklat av
Louise, som bloggar på mat-
bloggen louiogbearnaisen.dk
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AUBERGINERÖRA  
En härlig dipp som passar bra till mingelbjudningar

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1. Sätt ugnen på 250 grader. 
2.  Gör några snitt i auberginerna, lägg dem på ugnsgallret och 

rosta dem i cirka 30 minuter, eller tills skalet är svart.  
3. Låt svalna och ta sedan bort skinnet från auberginerna.
4. Mosa ner köttet i en skål. 
5. Smaka av med vitlök, ajvar, salt & peppar. 
6. Serveras  med bröd 

4 portioner

· 2 aubergine  
· 1 riven vitlöksklyfta 
·  4 msk ajvar 
· Salt & peppar 

Receptet är utvecklat av 
Jenny, som driver mat-
bloggen jennysmatblogg.nu



CHOKLADHUMMUS 
Hummus är en nyttig, fiberrik dip på kokta kikärter, tahina (sesampasta) 
och är vanlig i mellanöstern. Chokladhummus är som det låter, en hummus 
smaksatt med kakao och väldigt god att doppa söta frukter och bär i. Serve-
ra med salta kex som pretzels eller bitar av pita. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1.  Blanda allt i en mixer med knivar, addera vätska till önskad 
konsistens. 

2.  Lägg upp i skål och strö lite chokladknappar och hackade nöt-
ter ovanpå. 

4 portioner

·  400 g kikärtor, avrunna 
(eller svarta bönor) 

·  0,75 dl tahini (eller 
jordnötssmör)

·  0,75 dl kakao av god 
kvalitet (gärna raw)

·  0,75 dl dadelsirap eller 
lönnsirap

·  0,5 dl mandelmjölk
·  1 tsk vaniljpulver
·  1 nypa salt 
·  Chokladknappar, nötter 

till servering 
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TIPS 
Passar bra på små luftiga 
pannkakor Receptet är utvecklat av 

Åse, som driver matbloggen 
www.56kilo.se



VIOLGLASS MED
KOLASÅS OCH PISTAGE   
En krämig glass som är enkel att göra med spännande smaker.
Lika vacker som god! Serveras med kolapopcorn och pistagenötter efter 
inspiration från en av Dubais alla matmarknader. Och gärna extra sås!

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1. Vispa 5 dl grädde fluffigt och blanda ner den kondenserade   
 mjölken.  
2. Rör ner violessensen och vaniljsockret.   
3. Färga smeten med hushållsfärg och frys in i minst 5 timmar.
4.  Blanda samman grädde, mjölk, socker och sirap i en kastrull 

och låt det koka ca 15 min tills kolasåsen tjocknar. Smaka av 
med flingsalt. 

5. Blanda popcorn med lite av kolasåsen.   
6.  Fyll strutar med glassen. Toppa med hackade pistagenötter, 

kolapopcorn och kolasås. 
 

4 portioner

. 5 dl vispgrädde
· 1 burk kondenserad mjölk  
· Violessens
· 1/2 msk vaniljsocker 
· Lila hushållsfärg 
· 2 dl vispgrädde
· 1 dl mjölk
· 1 dl strösocker
· 1 dl sirap
· Flingsalt
· Popcorn
· Pistagenötter 
· Strutar 
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TIP 
Är ett roligt mellanmål 
att göra tillsammans 
med hela familjen 

Receptet är utvecklat av
Victoria, som driver mat-
bloggen www.matplatsen.net



INSPIRATION FÖR 
MATUPPLEVELSER 

OCH HOTELL  
Dubai är fullt av matupplevelser – från 
street food och matmarknader till fine 

dining och världsberömda 
restauranger. Därutöver finns det mer 

än 570 hotell, så det finns goda 
möjligheter att hitta något för olika 

preferenser och plånböcker.  
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GLAMORÖS KANTONESISK MAT PÅ
LIVLIG MICHELINRESTAURANG 

Hakkasan är en kantonesisk Michelinrestau-
rang som startades 2001 av Alan Yau. Efter en 
framgångsrik debut världen över har Hakkasan 
även utvidgat till Dubai, och det ikoniska hotellet 
Atlantis, The Palm. Här präglas inredningen av 
marmorbord, trä och koboltblå toner i en 
glamorös och intim atmosfär. I köket står den 
välkände kocken Andy Toh Chye Siong.

På menyn finns flera signaturrätter som wagyu 
spare ribs rökt med jasminte och hummer med 
litchi och yuzupärlor. 

SPANSK RESTAURANG MED FOKUS 
PÅ HÅLLBARHET 

Mitt i hjärtat av Dubais finansdistrikt ligger BOCA, en 
modern europeisk restaurang med spanska influenser 
och ett starkt engagemang för hållbarhet och lokala 
varor. BOCA får bland annat sina råvaror från Ha-
jar-bergen i norr, och utöver att anskaffa råvaror lokalt 
och stödja lokala bönder och fiskare har BOCA också 
ökat sina hållbara initiativ för att minska svinn genom 
att anställa en egen avfallsansvarig. Här kan du sätta 
tänderna i bland annat torkad aubergine, torsk med 
kaviarsås, och en speciell tomatdessert. 

24TIPS TIL MADOPLEVELSER I DUBAI



26TIPS TIL MADOPLEVELSER I DUBAI

På Time Out Market Dubai kan du utforska några av Dubais bästa 
och mest kreativa matentreprenörer. De noggrant utvalda,
handplockade matställena serverar allt från lokala shawarmas 
till italiensk tortellini. För den sötsugna rekommenderas en svart 
glasstrut toppad med 24 karats guld eller en candy floss burrito. 
Marknaden ligger i området Souk Al Bahar i Downtown Dubai – 
med utsikt över den ikoniska fontänen The Fountain.   

IKONISK MATMARK-
NAD MED UTVALDA 
MATSTÄLLEN 



29MAD FRA DUBAI I DIT EGET KØKKEN 

DESSERTFROSSA I HIPPT
HAMNKKVARTER 

BRIX är en modern dessertrestaurang. Ja du läste rätt – en 
restaurang som endast serverar efterrätter. Här kan du 
sätta tänderna i kreativa desserter och handgjord choklad 
skapad av konditor Carmen Rueda Hernandez och hennes 
team. De dyker kontinuerligt ner i olika efterrättstekniker 
som tolkas i kompletta menyer. Till exempel Årstidernas 
meny, som innehåller desserter inspirerade av årets alla 
årstider. Restaurangen ligger i det hippa hamnområdet i 
Jumeirah Fishing Harbour, där det finns fler bra
restauranger och kaféer.  

Dubais Spice Souk är en färgstark upplevelse och en fantastisk 
möjlighet att lära sig mer om regionens traditionella kryddor. Här 
kan du låta dig förföras av de aromatiska kryddorna som ligger i 
enorma korgar, eller shoppa teer från hela världen. Och kom ihåg 
att pruta på priset! Det finns också möjlighet att köpa mat och 
snacks – prova till exempel den lokala specialiteten somasa. 

FÄRGSTARK UPPLEVELSE 
FÖR SINNENA PÅ STADENS 
KRYDDMARKNAD 
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MAT I VÄRLDSKLASS PÅ
THE PALM  
Anantara The Palm Dubai Resort 
ligger på Dubais ikoniska palmö, Palm 
Jumeirah. Här finns både en exklusiv 
sandstrand, tre pooler och ett thai-
inspirerat spa. Maten på resortens fyra 
restauranger håller högsta standard. 
Njut till exempel av en asiatisk middag 
i världsklass på Mekong Restaurant, 
medelhavsrätter på Beach House som 

ligger med utsikt över havet eller rusti-
ka australiensiska rätter på Bushman 
Restaurant & Bar. Crescendo serverar 
en internationell buffé, medan Lotus 
Lounge erbjuder lättare måltider och 
afternoon tea. Mai Bar serverar cock-
tails och drinkar hela dagen, och Revo 
Café erbjuder färskt kaffe och bakverk. 

VID FLODEN I DUBAIS GAMLA STAD 

På det moderna hotellet Canopy by Hilton Al Seef 
bor du granne med hamnområdet Dubai Creek, vid 
det nya Al Seed hamnområdet. På hotellets tak kan 
du koppla av i infinitypoolen eller på solstolar, med 
utsikt över Dubais skyline. Förutom en poolbar 
har hotellet även tre restauranger: Medelhavs-
restaurangen Skafos, där du kan njuta av spanska, 
grekiska och italienska rätter med utsikt över buk-
ten – och Chapters och Nyon, som serverar enkla 

rätter. Området Al Seef etablerades 2017, men är 
inspirerat av Dubais förflutna som handelscen-
trum för pärlfiske – och det är lätt att känna doften 
av historia när man går runt bland de historiska 
inspirerade byggnaderna. Här finns samtidigt flera 
matställen. Som gäst på hotellet kan du dessutom 
låna cyklar för att utforska området.  

HÄR SKA DU BO 
I Dubai finns mängder med fantastiska hotell i alla 
stilar. Här är några av dem, där du garanterat 
kommer att bo fint och äta gott.  



OPLEV MAD FRA DUBAI 
I DIT EGET KØKKEN 

www.apollorejser.dk   ·   www.visitdubai.com


