
 

 
 
BUTTER CHICKEN – en indisk ‘all-time favorite’ 
 
Det skal du bruge: 
 
Marinade: 

• 1 kilo kyllingefilet (ingen skind og ben)  
• 2dl yoghurt 
• 2 spsk. fint revet hvidløg 
• 1 spsk. fint revet ingefær 
• 2 tsk. garam masala blandingskrydderi 
• 1 tsk. gurkemeje 
• 1 tsk. stødt spidskommen 
• +/- 1 tsk. rød chili 
• 1 tsk. Salt 

 
Den fede sauce: 

• 75 g smør eller 3 spsk. ghee (klaret smør) 
• 1 stort, snittet eller hakket løg 
• 1 spsk. fint revet hvidløg 
• 1 spsk. fint revet ingefær 
• 2 tsk. stødt spidskommen 
• 2 tsk. garam masala 
• 1 tsk. stødt koriander 
• 1 dåse hakkede tomater 
• 1 spsk. tomatpure 
• +/- 1 tsk. rød chili 
• 1 tsk salt 
• 2 dl piskefløde 
• 1 spsk. sukker 
• 1 tsk bukkehorns blade (kasoori methi) 

 
 
Sådan gør du: 

 

Mariner kylling 

Skær kylling i mundrette stykker 

 
Lad kyllingen marinere i et par timer og gerne længere, evt natten over. Jo længere den ligger i marinaden, 
jo mere mør bliver den.  
 
Steg kyllingestykkerne på en sauter pande i en smule smør/ghee i 2-3 min., tag dem op af panden op og sæt 
til side. 
 
Sauce 

Du skal nu til at lave saucen, og det gør du på samme pande som du stegte kyllingen i, så du får al smagen 
med.  
 
Smelt smør/ghee og steg løg til gyldent. Tilsæt hvidløg og ingefær og svits med løget ca. 1 min. 
 
Tilsæt spidskommen, garam masala og stødt koriander og svits i 30 sket til duften rammer dine næsebor.  
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Efter ½ min. Tilsæt hakkede tomater, tomatpure, chili og salt. 
 
Lad saucen simre i 20 min. til det er tyknet. Rør let i den undervejs. 
 
Blend saucen - tilsæt evt. en smule vand. 
Hæld den blendede sauce tilbage i sauter panden/ gryde og tilsæt fløde, sukker og bukkehorns blade. 
 
Læg kylling stykkerne i saucen og lad dem stege færdig i saucen 8-10 min. 
 
Smag evt. til med mere smør, salt, peber eller chili, indtil du rammer din perfekte butter chicken.  
 
Server med ris eller naan brød og pynt butter chicken med frisk koriander. 
 
VELBEKOMME! 
(Og for os vegetarer skifter vi kyllingen ud med paneer og følger samme fremgangsmåde.) 
 
 
 


