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CHICKEN 

BIRYANI 

(MURGH 

BIRYANI) 

ข้าวหมกไก ่

 

 

WHAT YOU'LL NEED 

For 10 servings  

 

150 grams Plain unsweetened yoghurt 

170 grams Custom Culinary® Chef's Own™  

                Indian Style Biryani Spice Mix 

50  grams Cooking oil 

1.5 Kg Chicken (boneless and skinless) cut into chunks 

75  grams Red onion, chopped  

30  grams Garlic, chopped  

30  grams Ginger, chopped 

10  grams Green chili  

250 grams Custom Culinary® Gold Label Chunky  

   Tomato Sauce 

Chopped coriander as required 

   Mint leaves as required 

20  grams Crispy fried onions 

1.5 Kg Freshly cooked basmati rice 

50  grams Ghee 
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PREPARATION 

 

1. Marinate chicken with plain yoghurt, 150g of Custom Culinary® Chef's Own™ Indian Style 

Biryani Spice Mix and half amount of cooking oil for minimum of 2 hours in fridge. 

2. Heat up cooking oil and fry red onion, garlic, ginger and chili together. 

3. Add marinated chicken into the pan and Custom Culinary® Gold Label Chunky Tomato 

Sauce and keep simmering for 10 minutes and add chopped coriander. 

4. Place into the pot and add coriander, some mint leaves, crispy fried onions and cooked basmati. 

Keep aside. 

5. Melt the ghee in a pan, remove it of the heat, add the 20g of Custom Culinary® Chef's Own™ 

Indian Style Biryani Spice Mix and drizzle over the rice. 

6. Top with coriander and mint leaves and cover the pot with a lit or aluminum foil, cook in low heat 

for 10 minutes or steam for 15 minutes. 

7. Serve hot with raita sauce. 
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วตัถดุบิ 

จ านวน: 10 เสิร์ฟ 

 

150 กรัม โยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ

170 กรัม  ผงเครื่องเทศบริยาน ี 

            (ตรา คสัตอม คลูนิาร ีเชฟ โอน)  

50  กรัม น ้ามัน 

1.5  กก. ไก่ไม่มีกระดกู ไมต่ิดหนัง หั่นเป็นชิ้น 

75  กรัม หอมแดงสับ  

30  กรัม กระเทียมสับ 

30  กรัม ขิงสับ 

10  กรัม พริก 

250 กรัม ซอสมะเขอืเทศพรอ้มเนื้อมะเขอืเทศสบัหยาบ  

(ตรา คสัตอม คลูนิาร ีโกลด์ เลเบล) 

ผักชีสับหยาบ (ตามทีต่้องการ) 

   ใบสาระแหน่ (ตามทีต่้องการ) 

20  กรัม หอมเจียวทอดกรอบ 

1.5  กก. ข้าวบาสมาตีหุงสุก 

50  กรัม เนยใส (ghee)  

 

วธิที า 

 

1. หมักไกก่ับโยเกิร์ต ผงเครื่องเทศบริยาน ี(ตรา คสัตอม คลูนิาร ีเชฟ โอน) 150 กรัม และน ้ามัน 25 

กรัม ทิ้งไว้ 2 ชม. ในตู้เย็น 

2. ตั้งกระทะและน ้ามันให้ร้อน ผัดหอมแดง กระเทียม ขิง และพริกเข้าด้วยกัน 

3. น าไก่ที่หมกัไว้มาผัดเข้าด้วยกนั และใส่ ซอสมะเขอืเทศพรอ้มเนื้อมะเขอืเทศสบัหยาบ (ตรา คสัตอม คลูิ

นาร ีโกลด์ เลเบล) เคี่ยวตอ่ประมาณ 10 นาที จากนัน้ให้ใส่ผักชีลงไป 

4. ย้ายใส่ไปในหม้อดิน และโรยดว้ยผักชี ใบสาระแหน่ หอมเจียว และเติมข้าวบาสมาติลงไป พักไว้ก่อน 

5. ตั้งกระทะและละลายเนยใสหรือ ghee เข้ากับ ผงเครื่องเทศบริยาน ี(ตรา คสัตอม คลูนิาร ีเชฟ โอน) 

20 กรัม ผดัให้หอม น าไปราดบนข้าวบาสมาตีหงุสุก  

6. ตกแตง่ด้วยผักชี ใบสาระแหน่ และปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ หรือฝาหม้อดิน น าไปอบไฟต ่าประมาณ 10 

นาทีหรือนึ่งประมาณ 15 นาท ี

7. เสิร์ฟร้อนคู่กับไรต้าซอส 
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คลิก๊ที่รปูดา้นลา่ง เพ่ือชมวดีโีอสาธติวธิกีารท าเมนนูี้ 

Watch The Video Here!  
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