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T  haiföld, azaz az ízek 

paradicsoma – milyen 

találó név! Egzotikus 

és kifinomult konyhája vá- 

logatott örömöket tartogat 

rajongóinak szerte a vilá- 

gon. Az ízek és illatok vará-

zsa, a kifinomult tálalás a 

legkényesebb ízlést is kielé-

gíti. Ez a sokszínű szakács-

művészet részben a válto- 

zatos éghajlatot, részben a 

gazdag történelmet tükrözi, 

amelynek során sok idegen 

hatást magába olvasztott. A 

portugálok a XVI. században 

érkeztek az ősi Sziámba, in-

nen folytattak élénk kereske-

delmet az indiaiakkal, az 

arabokkal, a hollandokkal, a 

franciákkal és a japánokkal. 

Minden nép hozta a saját íze-

it, és e keveredésnek is kö-

szönhető, hogy a thai gasztro- 

nómia ennyire különleges, 

egyedi és népszerű.

002-031_Thai_bevezetes_HU.indd   2 2012.01.23   16:15:50



3

002-031_Thai_bevezetes_HU.indd   3 2012.01.23   16:16:02



66

Éghajlat és gasztronómia

T  haiföld egyediségét, különlegességét a területén talál-
ható két éghajlati zóna találkozásának is köszönheti. 
Délen egyenlítői viszonyok uralkodnak, és sok a csapa-

dék. A trópusi klímájú, monszunhatásoknak is kitett északi 
és középső részeken viszont meleg, nedves és hideg, száraz 
évszakok váltják egymást. A Mekong vidékét négy földrajzi 
régióra oszthatjuk. Ha az ország formáját egy elefánt fejéhez 
hasonlítjuk, az ormánya a délen fekvő Maláj-félsziget lehet-
ne, a füle az északkeleti Isan-régió, a homloka az északi he-
gyeknek felel meg, az arca pedig a középső rész Bangkokkal. 
Mindegyik régiónak megvannak a maga sajátos természeti, 
mezőgazdasági, kulturális és kulináris jellegzetességei, ami 
rendkívül változatossá teszi az ország gasztronómiáját. Épp 
ezért sokan vélik úgy, hogy a thaiföldi gasztronómia nem 
csupán Ázsia, de az egész világ egyik legkiválóbb, legkreatí-
vabb, legszínesebb konyhaművészete.

XIV. századi 
Buddha-szobor 
Phra Si Rattana 

Mahatat  
templomából.

Bangkok
Az óriási Bangkok az ízek paradicso-
mának szimbóluma. Ebben a hatal- 
mas világvárosban bárok és vendéglők 
ezrei várják vendégeiket, nemcsak 
thaiföldi ételekkel, hazai különlegessé-
gekkel, hanem nemzetköziekkel is.

A legfinomabb rusztikus ételeket a Menan-völgy 
kisvendéglőiben kóstolhatjuk. A helybéliek is  
gyakran betérnek ezekbe az éttermekbe.
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A thaiföldiek fontosnak tartják a friss alapanyagokat. Ételeik készítése közben nagy 
súlyt fektetnek a tisztaságra is. Asztaluk mindig az ünnep érzetét kelti, a teríték és  
a tálalás szemet gyönyörködtető. A konyhaművészetben kiemelkedő értéknek tekintik  
a fantáziát, ezért alapvető elvárás, hogy senki ne kövesse szolgai módon a recepteket.

Észak-Thaiföld
Az ország északi részét alkotó magas 
hegységek káprázatos földrajzi vál- 
tozatosságot nyújtanak. Nagy, termé- 
keny völgyeinek gazdag mezőgazda-
sági területein rizst, gyümölcsöt, 
burgonyát, gyapotot és dohányt 
termesztenek.

Mekong-völgy
Megközelítőleg 100 000 km2-nyi 
termékeny árterület. Vízellátását  
a Mekong és mellékfolyói biztosítják. 
Termékeny, gazdag talaján főként  
rizstermesztéssel foglalkoznak.

Északkelet
Thaiföld északkeleti részén sivár 
síkföldek húzódnak. A terület kevés 
természeti erőforrással rendelkezik.  
A sovány földek és a szeszélyes eső- 
zések leginkább a gyapottermesztést 
teszik lehetővé. Sok eperfa van a vi- 
déken, így az itteniek selyemhernyó-
tenyésztéssel is foglalkozhatnak.

Maláj-félsziget
Indokína hegyektől övezett vidéke 
mintegy 1450 km hosszú. Ezen a ha- 
talmas területen trópusi esőerdők 
találhatók; gumifát és kókuszpálmát 
termesztenek.

Thai-öböl
A több mint 750 sziget és szigetecske 
alkotta terület maga a paradicsom, 
ahol béke és nyugalom honol. Számos 
közkedvelt úti cél található itt. Külön- 
leges éghajlata egészséges életmódot 
és táplálkozást tesz lehetővé.
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 Míg az élet Thaiföld vidéki településein lassú és 
nyugodt, addig Bangkokban felgyorsult a 

tempó. A főváros lakói csak a reggelit költik el ott-
hon, a többi étkezésre házon kívül kerül sor. Akár-
csak a többi világvárosban, itt is ezernyi kifőzde és 
vendéglő várja az éhes látogatót, aki a széles kíná-
latból minden bizonnyal talál ízlésének megfelelő 
harapnivalót. Autókról, kerékpárokról, motorhoz 
csatolt utánfutókról is árulnak ételt. Ebédre legin-
kább levest esznek, a piacokon például gyakran lát-
ni hatalmas fazekat körülülő embereket, amint  
levest kanalaznak. Bár minden tisztának és rende-
zettnek tűnik, az utazóknak nem tanácsos utcai 
árusoknál ebédelni, ajánlatosabb betérni valame-
lyik étkezdébe vagy vendéglőbe, ahol ki-ki maga ál-
líthatja össze menüjét tészták, húsok, zöldségek 
közül válogatva. Vacsoraidőben érdemes kipróbálni 
Bangkok egyik elegánsabb éttermét, és felfedezni, 
élvezni, amit Thaiföld gasztronómiája kínál.

Sok vendéglátóhely gazdag de-
korációval, táncbemutatókkal 
vagy koncertekkel csalogatja a 
látogatókat. A vendég bizto-
san nem távozik éhesen: ked-
ves felszolgálók fogadják, akik 
számtalan jó tanáccsal köny-
nyítik meg az ételek közötti 
választást. A thaiföldiek alap- 
természete nyugodt, kedves, 
rokonszenves, ám joggal vár-
ják el, hogy a turisták tisztelet-
ben tartsák a helyi viselkedési 
szokásokat. A nagy asztalon 
számtalan fogás sorakozik.  
A tálalás lenyűgöző; egy-egy 
tál kész műalkotás. Az ehető 
dekoráció ízét, illatát a legap-
róbb részletekig megtervezik.

Étkezés  
Bangkokban

A gyümölcs- és zöldségfara-
gás a thai királyi udvarból  
terjedt el a hétköznapi kony-
hákba is. Ma már iskolákban 
tanítják. A leggyakoribb és 
legkedveltebb forma az orchi-
dea és a lótuszvirág.

Nyugodt szertartás

Thai módra étkezni

Ha helyi alkoholos italt kér  
a vendég az étele mellé, 
valószínűleg megkong nevű, 
népszerű whiskyfélével kí- 
nálják. Thaiföldön régen csak 
férfiak fogyaszthattak szeszes 
italt, de napjaink vendéglői-
ben egyre gyakrabban látni 
nőket is pohárral a kezükben.

Az asztali illem egy thaiföldi 
számára egyenlő a mértékle-
tességgel. Helytelenítik a han-
gos beszédet és a feltűnő vi- 
selkedést. Lassan kell enni, 
minden falatot ízlelgetve, és vi-
gyázva, hogy a rizs le ne essen a 
tányérról. Az evőeszközök hasz-

nálatára is ügyelni kell. A kana-
lat jobb kézben, a villát bal kéz-
ben tartják, és az ételt a villa 
hegyével segítik a kanálra. A fo-
gások sorrendje azonban nincs 
meghatározva. Minden tálat 
egyszerre tesznek az asztalra,  
s mindenki maga válogat.

Ízföldrajz
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Thaiföld tengerparti bárjai 
hangulatosak, remek kikap- 
csolódást ígérnek, és nem 
mindennapi gasztronómiai 
élményekben is részünk 
lehet.

Ha valaki Bangkok nemzetközi 
konyhájára is kíváncsi, biztosan 
nem fog csalódni, amennyiben 
valamelyik luxushotel étter- 
mét keresi fel, ahova a legjobb 
szakácsokat hívják meg, és ahol 
elsőrendű alapanyagokat hasz- 
nálnak fel.

Északon kedvelik a ragadós rizst,  
és sokkal több húst fogyasztanak, 
mint az ország többi részén. 
Étrendjük része a sertés, a borjú,  
a szárnyasok csakúgy, mint  
a vadhús.

Bangkokban lépten-nyomon 
találkozhatunk a nyílt utcán ételt 
készítő szakácsokkal, akik a városi 
forgatag kellős közepén előveszik 
wokjukat, faszénnel alágyújtanak, 
zöldségeket sütnek, illetve rizst 
készítenek vagy fűszeres tésztát, 
amelyet friss korianderrel 
ízesítenek.

Nemzetközi konyha

A gazdag észak

Ünnep az utcán

Thaiföld ízei

Grillezett denevérhús

A thai konyha jelen van az 
egész világon. Vonzerejét a 
különleges ízeknek és az ét-
kezési szokásoknak köszön-
heti: a hatalmas asztalt kö-
rülülni és jó társaságban 
számtalan eredeti fogást  
végigkóstolni mindenkinek 
rendkívüli élmény. Egyetlen 
nagyvárosból sem hiányzik 
az igazi thai vendéglő, ahol a 
tulajdonos mindent elkövet, 
hogy a vendégek úgy érezzék 
magukat, mintha Bangkok-
ban lennének.

Néhány thaiföldi étel megle-
petést okozhat a kényesebb 
gyomrú embereknek, a bát-
rabbakban viszont kíváncsi-
ságot ébreszthetnek. Idetar-

tozik a denevérsült, a kang- 
khaonoo, amelynek húsa 
nemcsak ízletes, de a helyi-
ek szerint a nemzőképessé-
get is növeli.

Egy ismert  
thai vendéglő 

bejárata Moszkvá-
ban, ahol a thai 
ételek nagyon  

népszerűek.

Bangkokra sokan úgy tekintenek, mint a világ egyik kulináris fővárosára, az ínyencek 
Mekkájára. Persze nem ez az egyetlen hely Thaiföldön, ahol jót lehet enni. A thaiföldiek 
tehetséges konyhamesterek, s az ország megannyi vendéglője között mindenki találhat 
kedvére valót.
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O Szójaszósz
A thai konyha egyik alapvető ízesítője.  
A szójababot megőrlik, pirított rizzsel 
főzik, penészgombát kevernek hozzá,  
és két éven át érlelik.

Kókusztej h
Csirkeleves kókusztejjel? Miért is ne?  
A csirke, kókusztej, ázsiai citromfű,  
zöldcitromlé, kaffir, halszósz és galanga- 
gyökér hozzáadásával készült fogás  
kész energiabomba!

Rizstészta U
Elkészítés közben jelentősen megdagad, 
puha szálai összegubancolódnak. 
Levesekhez, húsokhoz, salátákhoz 
használják, szójaszósszal ízesítik.

Hús U
Igen sokféleképpen készítik el. Igazi 
ínyencségnek számít a borjú vesepecse-
nye, amelyet csak a legfontosabb 
nemzeti és családi ünnepek alkalmával 
fogyasztanak.

Bambuszrügy R
A bambusz telített zsírsavakat, glükózt, 
vasat, C-vitamint és káliumot tartalmaz. 
A thai konyhában levesekhez adják, vagy 
húsételek mellé köretként.

Wontontészta h
A jó minőségű, könnyen emészthető 
wontontésztát nagyon egyszerű 
elkészíteni. Igen elterjedt étel. Magában 
és töltelékkel egyaránt fogyasztják.

O Mogyoróolaj
Hidegen sajtolják, így megőrzi a mo- 
gyoró jellegzetes aromáját. Nagyon 
egészséges, vitaminokban és ásványi 
anyagokban gazdag. Ezzel helyettesítik  
a napraforgóolajat.

Jellegzetes alapanyagok
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Shiitake gomba U
A természetgyógyászok szerint 
fogyasztása erősíti az immunrendszert, 
segít legyőzni a stresszt, és késlelteti  
az öregedést.

Friss galanga U
A galanga a gyömbérre hasonlít. A thai 
emberek szerint frissen jobb íze van,  
de szárítva és porítva is árulják.

Kaffir R
Zöldcitromlevél. A thai ételek fontos 
fűszere. Ha éppen nincs frissen, szárított 
vagy fagyasztott formában használják.

O Hal
A thai konyha elképzelhetetlen hal 
nélkül. Nagyon népszerű a lazacfilé, 
amelyet könnyű elkészíteni, és ezerféle 
jobbnál jobb receptet ismernek hozzá.

Halszósz h
Ezt a népszerű fűszert ötféle halból  
készítik. A halat hordóba teszik, sózzák, 
és napon erjesztik, míg sűrű szósz lesz 
belőle.

Tintahal h
Máshol izgalmas ínyencség, Thaiföldön 
egyszerű ételnek számít. Szárított és 
füstölt változata – amely a bárkaboltok-
ban is kapható – szintén nagyon 
népszerű.

 Akókuszdióból kiszedik a fehér húst, 
megszárítják, és az így nyert kop-

rát lereszelik. Így készül a kókuszresze-
lék. A koprából sajtolt olaj megfelelő 
hőmérsékleten megszilárdul: ez a fe-
hér színű kókuszvaj, amelynek kb. 
70%-a zsír. Mind főzésre, mind sütés- 
re gyakran használják. Az olajkészítés  
során keletkezett cefre kiváló állati  
takarmány.

Kókusz 

Garnéla h
A thai konyha egyik leghíresebb fogása  
a garnélával és gombával készített 
savanyú-csípős rákleves, amelyhez 
kókusztejet vegyítenek.

A thai szakácsok híven követik őseik rítusait. Fogásaikat a szokásos egyszerű alapanyagokból 
készítik, ugyanakkor fontosnak tartják a tálalás eleganciáját: az ételeket virágokkal,  
faragott zöldségekkel díszítik. Ezeket a szokásokat a királyi udvar hagyományaiból  
vették át. A nyugat nagy séfjei is sokat merítenek a thai gasztronómia látványvilágából.
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Mogyorós batyu 

FÖLDIMOGYORÓ 
A földimogyoró hüvelyes növény, és bár termései a földben érlelődnek, 
mégis inkább a diófélékhez sorolják. Virágjának kocsánya virágzás után 
megnyúlik, és a földbe fúródik, így a hüvelytermés 5–8 cm mélységben 
növekszik. Ha a földimogyorót turmixoljuk, fontos, hogy hideg legyen, 
különben túl sok olaj sajtolódik ki belőle. Az aprítás során hozzáadhatunk 
egy evőkanál cukrot vagy lisztet, ami felszívja az olajat. A földimogyorót  
légmentesen záródó edényben kell tárolni a fagyasztóban vagy a hűtőben.

1 evőkanál mogyoróolaj

1 kis csokor újhagyma

1 gerezd fokhagyma 

1 evőkanál friss reszelt gyömbér

10 dkg darált csirkehús

1 evőkanál pálmacukor 

1 evőkanál natúr földimogyoró 

2 evőkanál friss aprított korianderlevél

3 újhagyma

24 lap wontontészta (8 x 8 cm)

olaj a sütéshez

A MÁRTÁSHOZ

1 evőkanál mogyoróolaj

2 gerezd fokhagyma 

1 vöröshagyma

2 friss csilipaprika 

1 kiskanál friss aprított ázsiai citromfű

2 dl kókusztej

2 evőkanál halszósz

2 evőkanál barna cukor

15 dkg mogyoróvaj

1/2 kiskanál currypor

1 evőkanál zöldcitromlé

HOZZÁVALÓK (4 személyre)

wok

vágódeszka

kés

kiskanál

fogpiszkáló

csésze

konyhai papírtörlő

serpenyő

ESZKÖZÖK

40
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Ez a batyu a thai konyha egyik klasszikus előétele, melynek ropogós tésztáját 
csirkehússal töltik. Egzotikus ízét a földimogyoró adja, amely a tölteléknek  
és a mártásnak egyaránt összetevője.

41
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1 TÖLTELÉK 2

5 6

9 10

Hosszában 4 csík- 
ra vágjuk az új- 
hagyma szárát. 

Beletesszük  
a csirkehúst,  
és aranyszínűre 
pirítjuk. 

A csillagok 
sarkait összefog-
juk, és batyukat 
formázunk. 

Minden csillag 
közepére 1-1 
kanálnyi 
tölteléket 
halmozunk. 

Wokban olajat 
hevítünk, és 
megsütjük benne 
a megtisztított  
és felaprított  
újhagymát, fok- 
hagymát és a meg- 
hámozott, lere- 
szelt gyömbért. 

A hagymaszárcsíkokat 
néhány percre meleg vízbe 
tesszük, hogy megpuhulja-

nak. Kivesszük, majd 
félretesszük. 

Mogyorós batyu lépésről lépésre

42
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7 ÖSSZEÁLLÍTÁS

11 12

4

8

A batyuk sarkait 
kicsit összenyomkod-

juk, hogy a felső 
részük is szép legyen. 

A batyukat a 
hagymaszárak-
kal összekötjük, 
és fogpiszkálóval 
rögzítjük. 

Az asztalra 
helyezünk 12 
tésztalapot. 

Ezekre a lapokra 
90°-ban elfordítva 
újabb 1-1 tészta- 
lapot teszünk, így 
csillagot formáznak. 

Hozzáadjuk a cukrot, és hagyjuk, hogy feloldódjon. Beletesszük a földimogyorót és a koriandert. 

Töltelék, összeállítás

43
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13 SÜTÉS 14

1817

A tenger gyümölcseivel  
A wontontésztalapokból 
készített batyut sokféle tölte- 
lékkel tölthetjük. Az egyik leg- 
népszerűbb töltelék tengeri 
herkentyűkből és darált húsból 
készül.
Hozzávalók 4 személyre:  
a töltelékhez 10 dkg megtisz- 
tított és felaprított garnéla,  
10 dkg darált sertéshús, 1 evő- 
kanál felaprított sulyom (Trapa 
natans), 1 evőkanál shiitake 

gomba, 1/2 evőkanál cukor,  
1 kiskanál koriandergyökér,  
1 kiskanál fokhagymalé, 1 evő- 
kanál halszósz, 1 evőkanál 
szójaszósz, olaj a sütéshez, 
édes szilvaszósz vagy édes 
paprikaszósz a mártogatáshoz.
Elkészítés: A töltelék ugyanúgy 
készül, mint a főreceptben.  
A wontonbatyukat aranyszínű-
re sütjük, de meg is főzhetjük 
őket vízben, és a levével együtt 
tálalhatjuk. Úgy is nagyon 

finom, ha megfőzzük, majd 
ezt követően megsütjük a 
batyukat, de akár gőzöl-
hetjük is. Mivel a tészta 
elég lágy, óvatosan kell 
tálalni, hogy ne 
nyíljanak ki.
A szilva- vagy pap- 
rikaszószos tálat 
középre helyezzük, 
hogy mindenki 
kedvére márto-
gathasson.

Hozzáadjuk a kókusztejet, a csilit, a citromfüvet, a cukrot,  
a curryport, a mogyoróvajat, a halszószt és a zöldcitromlét.

Összekeverjük  
és felforraljuk. 
Alacsonyabbra 
vesszük a lán- 
got, és még kb.  
2 percig főzzük, 
közben folyamato-
san kevergetjük. 

Wokban bőséges mennyiségű olajat hevítünk. 

A batyukat több 
adagban arany- 
színűre sütjük. 

Mogyorós batyu lépésről lépésre

VARIÁCIÓK » Húsos batyu
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15

19

16 A MÁRTÁS

Konyhai papírtörlőre szedjük, hogy felitassuk a fölösleges 
zsiradékot. 

Serpenyőben 
olajat hevítünk, 
és puhára süt- 
jük benne a 
megtisztított, 
felaprított 
vöröshagymát 
és fokhagymát. 

TÁLALÁS
A batyukat tányérra 
helyezzük, és melléjük 
tesszük a mártást  
1-1 kis tálkában.

Sütés, mártás
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