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Utsökt Korma Curry
Korma Curry har sitt ursprung från Norra Indien och man
kan hitta olika varianter av Korma maträtter ända från
Mughul tiden. Systrarna Khannas Korma Curry älskas av
både stora och små då den är mild, men med mycket smak
av kokosmjölk, grädde och nötter. Vår Korma Curry ger en
känsla av fest i vardagen. Korma är en festlig måltid som vi
gärna bjuder våra gäster på.
Matlagningstips: Marinera gärna råvaran med Systrarna
Khannas Curry Klassisk kryddmix. Stek råvaran och lägg till
Korma Curry sås samt 1dl vatten och 1 dl kokosmjölk– låt
koka i 20minuter.
Ingredienser: Vatten, Gul Lök, Kokosmjölkpulver, GRÄDDE
(6,7%), Solrosolja (100% raffinerad) CASHEWNÖTTER (5%),
Melonkärnor, Ingefära, Vitlök, Tomat Pure (1,4%, innehåller
konserveringsmedel E224), Salt, Grön Chili, Koriander,
Socker, Gurkmeja, Garam Masala Kryddmix, Kardemumma,
Spiskummin. Såsen är tillverkad i lokaler som också
hanterar andra nötter, soja och senap. Contains: Milk, Tree
nuts, May contain: Mustard, Soybean
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Kejsarens Favorit Mughlai
Curry
Mughlai Curry var kejsarens favorit under Mogulrikets
tid. Vår Mughlai Curry är lyxigt krämig med inslag av
sötma. När pappa lagar Mughlai Curry samlas hela
storfamiljen för då nalkas det fest!
Matlagningstips: Marinera gärna köttbitar med
Systrarna Khannas Tandoori Masala kryddmix. Stek
eller grilla och lägg till Mughlai Curry sås – låt koka i
20minuter. Garnera gärna med russin och nötter.
Ingredienser: Gul Lök, Tomat, Solrosolja (100%
raffinerad), Vatten, SMÖR (5,7%)Tomat Pure (5,7%,
innehåller Konserveringsmedel E224),
CASHEWNÖTTER (4,3%), Socker, Melonkärnor,
GRÄDDE (2,8%), Röd Chili, Vitlök, Ingefära, Honung,
Salt, Kryddmix, Spiskummin, Bockhornsklöverblad,
Garam Masala Kryddmix. Såsen är tillverkad i lokaler
som också hanterar andra nötter, soja och senap.
Contains: Milk, Tree nuts, May contain: Mustard,
Soybean.
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Nordindisk Klassiker
Punjabi Curry
Mamma och pappa öppnade sin första matbutik i Göteborg på
70-talet och lanserade då sin egna curryblandning – Systrarna
Khannas Curry Klassisk Kryddmix – det blev en omedelbar
succe! Vår färdiga Punjabi currysås har gått i arv och är
familjens traditionella curryrätt och en riktigt nord indisk
klassiker. Den har en utsökt smak av tomat, lök och kryddor
som fått koka länge. Den är också helt vegansk!
Systrarna Khannas Punjabi Curry Sås bidrar också till en mer
rättvis värld genom att oavkortat skänka en summa till
Hungerprojektet för varje paket sålt.
Matlagningstips: Marinera gärna råvaran med Systrarna
Khannas Curry Klassisk kryddmix. Stek råvaran och lägg till
Punjabi Curry sås samt 1dl vatten – låt koka i 20minuter. Strö
gärna över färsk koriander.
Ingredienser: Gul Lök, Tomat, Vatten, Solrosolja (100%
raffinerad), Tomat Pure (3,6% innehåller konserveringsmedel
E224, Blandade Melonkärnor, CASHEWNÖTTER (1,2%), Salt,
Ingefära, Vitlök, Kanel, Grön Kardemumma, Kummin Frön,
Lagerblad, Röd Chili, Socker Nejlika, Gurkmeja, Koriander,
Spiskummin, Garam Masala Kryddmix, Kryddmix. Såsen är
tillverkad i lokaler som också hanterar andra nötter, soja och
senap. Contains: Tree nuts, May contain: Mustard, May contain:
Soybean
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Magisk Tikka Masala
I slutet på 80-talet öppnade pappa och mamma en av de första
indiska restaurangerna I Göteborg. Pappas Chicken Tikka
Masala var den populäraste rätten på menyn. Det var en
självklarhet att vår första färdiga curry sås skulle vara just Tikka
Masala.
Tikka betyder just bitar, så då kan man själv välja om man vill
kombinera såsen med t.ex kyckling eller tofu. Vår magiskt goda
Tikka Masala sås har mycket smak, lite sting och smakar som
hemlagat!
Matlagningstips: Marinera gärna råvaran med Systrarna
Khannas Tikka Masala kryddmix. Stek råvaran och lägg till Tikka
Masala sås samt 1dl vatten och gärna 1dl grädde – låt koka i
20minuter.
Ingredienser: Vatten, Tomat Pure (21%, innehåller
konserveringsmedel E224), Gul Lök, Solrosolja (100% raffinerad),
CASHEWNÖTTER (5,3%), Vitlök, Ingefära, SMÖR (2,5%), Socker,
Salt, Garam Masala Kryddmix, Röd Chili, Bockhornsklöverblad,
Grön Kardemumma, Muskotblomma, Kanel, Lagerblad,
Svartpeppar. Såsen är tillverkad i lokaler som också hanterar
andra nötter, soja och senap. Contains: Milk, Contains: Tree
nuts, May contain: Mustard, May contain: Soybean.

www.systrarnakhanna.se

Om oss

Vi, Alka och Anju Khanna, har under flera år drömt om att få förvalta våra föräldrars indiska
matarv. Sommaren 2015 besökte vi mamma och pappa med våra barn. Vi började som vanligt
bunkra upp med våra föräldrars kryddblandningar för att ta med oss hem till Malmö och
Stockholm. Där föddes idén till Systrarna Khanna. Det ska inte vara svårt att få tag på ett
autentiskt indiskt sortiment i butiker eller så krångligt att få till en riktigt god curry. Till skillnad
från tidigare år, bestämde vi att själva lära oss recepten från grunden och på den vägen växte
"Systrarna Khanna AB" fram.
Hösten 2016 släppte vi vårt första sortiment som idag har växt till fyra indiska såsbaser. Idag
finns vårt sortiment hos flera återförsäljare, Coop, Mathem, Hemköp och Ica butiker runt om i
landet.
Mamma "Laxmi" och pappa "Satish" öppnade på 70-talet den första indiska matvarubutiken i
landet med autentiska livsmedel och egna kryddblandningar med inspiration från Indien. I 40
år drev de tillsammans indiska restauranger, butiker och matlagningskurser i Göteborg.
Matlagning är ett hantverk. Deras kunskap i det indiska köket är vi tacksamma för och ser fram
emot att föra det vidare till nästa generation.
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CSR
Värför Systrarna Khanna stötter The Hunger Project
The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att
avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus ger organisationen
människor verktyg att själva ta sig ur en livssituation präglad av hunger.
Organisationen arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika,
Asien och Latinamerika. Med hjälp av ett nätverk av lokala volontärer nås
varje år 16 miljoner människor av The Hunger Projects verksamheter.

The Hunger Project i Indien
År 1992 tillkom en ändring i Indiens grundlag om att en tredjedel av alla
platser i de så kallade Panchayats (de lägsta lokalpolitiska församlingarna)
skulle tilldelas kvinnor. Trots dessa formella politiska rättigheter så har
kvinnor ofta svårt att göra sina röster hörda i lokalpolitiken. Samtidgt är
det tydligt att när kvinnor blir beslutsfattare så prioriterar de beslut som är
bra för samhället och som leder till minskad hunger - de arbetar för att
flickor får gå i skolan, för ökad tillgång till rent dricksvatten och för åtgärder
som minskar mäns våld mot kvinnor. The Hunger Project arbetar i 6
delstater med att stötta och utbilda kvinnor att bli effektiva ledare i sina
lokalsamhällen, och samordnar aktiviteter tillsammans med lokala
myndigheter för att nå långsiktig och hållbar förändring.
Genom programaktiviteter stöttar The Hunger Project kvinnor som har
blivit valda i de lokala råden för en femårig mandatperiod. Organisationen
stöttar även samarbetet mellan kvinnor som blivit valda och driver
kampanjer före valen så att fler kvinnor ska rösta, och bli valda. Under de
senaste 20 åren har nära 200 000 kvinnliga ledare utbildats av The Hunger
Project. Dessa kvinnor arbetar outtröttligt i sina byar med att skapa
varaktig förändring. Genom nätverket av kvinnliga ledare har The Hunger
Project en räckvidd på nästan 7 miljoner människor i 42 områden, i de 6
delstater organisationen finns närvarande.
Antal människor som nås genom organisationens verksamhet: 6 856 977 miljoner
Antal områden som THP finns i: 42
Antal år aktiva i landet: 37
Stater som The Hunger Project arbetar i: Odisha, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Rajasthan,
Karnataka och Bihar.
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Kontakt

Anju Khanna Saggi
Alka Khanna
anju@systrarnakhanna.se alka@systrarnakhanna.se
Organisations nr: 556277-1104 Solursgatan 6, 21847 Bunkeflostrand, Sverige

Återförsäljare

www.systrarnakhanna.se

