
£12.99

ISBN 978-87-7857-712-2

Thai fiskekager, sur-stærk rejesuppe, dampede 
muslinger med citrongræs og basilikum, lynstegt kylling 
med cashewnødder, and i grøn karry  – hvis du har 
appetit på de retter og på selv at kunne lave dem, så er 
denne kogebog lige noget for dig. I bogen forklares og 
bruges de ingredienser og teknikker, som thai køkkenet 
bruger. Du bliver trin for trin ført frem til at kunne kreere 
lækker og ægte thai mad. I alle opskrifter angives klart 
og tydeligt rækkefølgen og fremgangsmåderne, så du 
hurtigt kommer til at mestre dette fristende og eksotiske 
køkken. Du vil få at se, at det selv at lave en rigtig grøn 
thai karry er noget så enkelt som at hakke, blande og 
røre nogle ingredienser sammen.

DEL 1 fører dig ind i thai køkkenet, forklarer 
ingredienser, udstyr og teknikker, og hvordan du 
tilbereder det grundlæggende som saucer, karrypastaer, 
ris og nudler.

DEL 2 giver dig lækre opskrifter på snacks og småretter, 
supper, salater og grøntsagsretter, karryretter, lynstegte 
retter, stegte, dampede, ovnbagte og grillede retter, 
samt desserter. Prøv f.eks. rejesatay, eller cremet 
græskarsuppe, thai salat med oksekød, thai Mussaman 
karry, lynstegte kammuslinger med citrongræs og 
basilikum, eller kokosis.

DEL 3 viser, hvordan opskrifterne kan sættes sammen 
til flotte menuer. Det kan være en enkel, men mættende 
middag til en hverdagsaften, eller en overdådig middag 
for familie eller venner i weekenden. 
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SALLIE MORRIS har skrevet mange bøger om det asiatiske 
køkken. Hun har boet i Malaysia i tre år og rejst vidt omkring 
i Asien med mange besøg i Thailand, hvor hun samlede          
opskrifter og mødte spændende folk, som arbejdede med mad 
på markeder, restauranter og i hjemmet. 

Se også klassikeren om thaimad - trykt i utallige oplag:

Thaimad på en let måde - oplev og nyd den ægte thaimad i dit eget køkken 

Mere end 70 autentiske, lækre opskrifter forklaret skridt for skridt

12 menuer, der viser hvordan du sætter retterne sammen – hvad enten det 
drejer sig om en simpel frokost eller en festlig middag for otte

Forklaring af thai ingredienser, teknikker og redskaber 
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Til Johnnie, som har udvist tålmodighed ud over alle grænser, og som 

elsker thai mad. 

Forfatterens tak
Tak til følgende organisationer, hoteller, restauranter og enkeltpersoner:
I Bangkok, Khun Kurt Wachtveitl og Khun Mayuree (Oriental Hotel); 
Khun Chalie Amatyukul; Khun Naroor Somany-Steppe og Carl Steppe 
(The Blue Elephant Cookery School). I Chiang Mai, Khun Mem 
(Mandarin Oriental Dhara Devi Cookery School) og River View Lodge. I 
Phuket, Khun Tom Navanukroh og Duang Thip (Cape Panwa Hotel). I 
Storbritannien, Khun Nan Ratanarat og hans kone Sunanta (The Golden 
Fleece, Elstead, Surrey), hvis hjælp var uvurderlig til mange af 
opskrifterne; Magimix, for den bedste food processor og dampindsats; The 
Montien Restaurant, Kew, Surrey; Phalida (Paya Thai Supermarket, 
Richmond, Surrey); Monsoon Wines; Eva Air (Taiwanese airline); Richard 
Hume (Thai Tourist Office); og Beryl Castles. Sluttelig en tak til Grace 
Cheetham fra Duncan Baird Publishers for al hendes støtte.

Bemærkninger til opskrifterne
1 tsk. = 5 ml ; 1 spsk. = 15 ml; 1 kop = 2,5 dl. Alle målene er strøgne 
skefulde.

Æg er af mellemstørrelse, med mindre andet angives. Æg bør ikke spises 
rå, men kun helt gennemstegt eller kogt - det gælder ikke mindst for 
kvinder, som er gravide eller ammer, babyer og småbørn, syge eller ældre 
mennesker. 

Bemærkning om sproget
I bogen er overalt anvendt betegnelser og navne på både dansk og thai. 
Der er ikke kun én måde at oversætte thai staveformer på, fordi det er et 
tonalt sprog. F.eks. kan nam både være nahm og naam, phed kan være peht eller 
phet, og tom khaa gai kan også skrives tom ga khai. Hvis jeg ikke har udtrykt 
mig klart nok, så prøv at sige ordene højt, for så kan du høre, hvad jeg 
mener. 
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INDLEDNING
Thai mads popularitet overgås kun af det stadig stigende antal thai restauranter, 

efterhånden som flere og flere mennesker opdager, hvor lækker autentisk thai mad er. 

Thai folket er oprindelig indvandret fra Sydvestkina. De slog sig først ned i den 

nordlige del af landet, bevægede sig derefter videre sydpå og grundlagde byer med 

romantiske navne som Sukhothai (”Lykkeligt morgengry”) og Bangkok (”Englenes 

by”) i slutningen af det attende århundrede. På deres vej sydover kom de til frugtbare 

sletter, som med rigelig regn var perfekte til rismarker af høj kvalitet, og området er 

nu kendt som Sydøstasiens risskål.

Thailand er omtrent på størrelse med Frankrig med en befolkning på cirka 60 

millioner. Burma, Laos, Cambodia og Malaysia er nærmeste naboer. På grund af 

samhandel mellem dem og andre lande i området er mange ingredienser og råvarer 

fælles, men tilberedningen af dem kan være vidt forskellige, og det illustrerer jo fint, at 

mad ikke kender grænser. Selv om der er regionale forskelle på maden i Thailand, 

serverer thai restauranter som regel de mest velkendte retter, som de ved, at gæsterne 

vil synes om.

Thaikøkkenet har haft en lang og varieret udvikling med historisk og kulinarisk 

indflydelse fra Kina. Fra arabiske og indiske handelsrejsende optog thaierne brugen af 

tørrede krydderier – koriander, spidskommen, muskat, kryddernellike og gurkemeje, 

sådan som de bruges i thai Mussaman karry (se side 98). Det gav nye muligheder til 

kongehusets dygtige kokke, som faktisk har udviklet det, der i dag er et af verdens mest 

spændende køkkener. Måske var den allervigtigste import chilien, som blev bragt østpå 

af portugiserne. Man kan ikke bestride dens placering i Thailands kogekunst, men det 



er den dygtige måde, de forskellige krydderier og smagsstoffer sættes sammen på, som 

gør thai mad så enestående. Der er også forbindelse til det indiske køkken – de friske 

krydderipastaer har stærk lighed med de sydindiske masalaer, som uundgåeligt 

indeholder de grundlæggende tre krydderier i asiatisk mad: chili, kokosnød og 

koriander.

De tre altoverskyggende oplevelser i thai mad er smag, konsistens og duft. Smag 

omfatter rød og grøn ultrastærke bird chilier, cremet kokosmælk, koriander (rødder, 

stilke og blade), thailandsk basilikum med anis aroma, dejligt citrongræs, fyrreagtig 

galangarod, kaffir limeblade med skøn citrusduft, limesaft, skarptsmagende kapi 

(fermenteret rejepasta, som ikke smager af fisk, men giver dybde til en ret), og den 

salte, whiskyfarvede fiskesauce (nam pla) – afgjort selve thai krydderiet. De forskellige 

slags konsistens er knasende jordnødder og ristet kokosmel, sprøde grøntsager og 

umoden frugt til salater, f.eks. grøn mango, dybstegt fisk og kød i karry mørt som 

smør, og Asiens saftige frugter. Hvad angår aroma, er det nok til at vække appetitten 

bare at tænke på duften af citrongræs og kaffir limeblade eller en karrypasta, som røres 

ud i kokosmælk.

Interesse for mad er altid en kilde til glæde og en uendelig række oplevelser. Med 

thaikøkkenets stigende popularitet er det også blevet nemmere at få fat på 

ingredienserne – de fleste fås i almindelige supermarkeder og ellers i etniske og 

asiatiske butikker - så ved hjælp af opskrifterne i denne bog kan du lave ægte thai mad.




