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Symbolerne kan føres tilbage til de såkaldte vandfolk: Da vandet over-
svømmede det sydøstasiske kontinent i den sidste istid for mange ti tusind 
år siden, vandrede befolkningen fra de talrige øer mod nord og slog sig ned 
på fastlandet mellem Indokina og det nuværende Thailand. Disse menne-
skers livsrytme var helt og holdent tilpasset til vandet. I hinduernes mytologi 
er disse erfaringer hos vandfolkene smeltet sammen med et kosmos, hvor 
gudernes sæde, det hellige bjerg Meru, er midtpunktet.

Den hinduistiske arv bliver stadig genspejlet i thaiernes liv den dag i 
dag, både i deres ritualer og fester. Thailands konger bliver heller ikke bare 
kronede, de får deres autoritære rettigheder ved komplicerede rituelle afvask-
ninger. Når man fejrer nytår, songkran, hælder man vand over sig selv på 
gaden. Det er tiden for at forny og rense sig. Selv buddhastatuerne i temp-
lerne bliver vasket denne dag.

 
BUDDHISME OG TRO PÅ ÅNDER  
Den vigtigste religiøse strømning i Thailand, der i modsætning til hinduismen 
klarer sig uden guder, er thervada-buddhismen. Den præger thaiernes hverdag 
gennem budskabet om at leve og handle i nuet og være tolerant og venlig over 
for andre. De rendyrker deres religiøse symboler, buddhastatuer og det hellige 
bodhi-træ, hvor den historiske Buddha fik sin åbenbaring.

Munke bliver betragtet som urørlige, og der findes gudelige kræfter og 
gode ånder i selv et riskorn. Og hvad ånder angår, er buddhismen så tolerant, 
at den også anerkender thaiernes udbredte tro på ånder. Foran hvert hus og 
hvert hotel står et lille hus til ånderne. Man lægger offergaver foran det for at 
gøre ånderne (phii) venligt stemte, lotusknopper og blomsterkranse, men også 
bananer, hele ananas eller ligefrem en stegt pattegris. Alle kærligt og omhyg-
geligt tilberedte retter er lavet til ånderne – det er en alvorlig forseelse at røre 
gaverne.

VaND,	RIS	OG	GUDetRO

THAIERNE HAR I ÅRTUSINDER VÆRET FORBUNDET MED nam, naga OG 
meru - VANDET, SLANGEN OG DET HELLIGE BJERG. DISSE SYMBOLER, 
SOM BYGGER PÅ ET KOSMISK VERDENSBILLEDE, FYLDER STADIG MEGET 
I DEN THAILANDSKE KULTUR, ARKITEKTUR OG DAGLIGDAG.



Uanset hvor man går og står i Thailand, i den hektiske trængsel i ver-
densbyen Bangkok eller i naturens stille idyl ude på landet, er der overalt 
en ganske særlig duft af urter og krydderier i luften. For thaierne er velsig-
nede med et utal af madvarer og krydderurter. De kan kun trives i sådan et 
tropisk klima, som giver en nærmest overdådig frugtbarhed. Og da madlav-
ning ifølge buddhismen hører til en af hverdagens øvelser i at leve opmærk-
somt i nuet, elsker og ærer thaierne kogekunsten. En kok er altid til stede nu 
og her, når han eller hun skyller, snitter, damper, rører og krydrer. Og denne 
hverdagsmeditation bliver ikke bare praktiseret i køkkenerne derhjemme 
eller på restauranterne, men også på gaderne. Alle, der gerne vil have en 
god lille kulinarisk oplevelse, kan virkelig få noget for pengene ved en af de 
mange gaderestauranter (se side 240).

Thaiernes mål er at have det sjovt her i livet, sanuk. Efter en lang ar-
bejdsdag har sanuk højeste prioritet, derfor betyder maden så meget, både 
som grundlag for livet og fejring af livet. For thaierne er sanuk lige så vigtig 
som den daglige portion ris. Man prøver så vidt muligt at undgå alt det, der 
ikke er sjovt (mai sanuk). Det er også grunden til, at thaierne går så højt op i 
selve tilberedningen af deres talrige retter.

Lad dig invitere indenfor i dette fantastiske verdenskøkken, og nyd disse 
uforlignelige smagsoplevelser sammen med dine gæster.

. 

øJet	SPISeR	MeD

KONG RAMA II  FORTÆLLER I ET DIGT OM EN DRONNING, SOM 
HAVDE EN RIVALINDE, DER VANDT KONGENS GUNST. DET  LYKKEDES 
RIVALINDEN AT FÅ DRONNINGEN FORVIST, OG HUN MÅTTE FORLADE 
SIN ELSKEDE LILLE SØN. MEN HUN VENDTE HEMMELIGT TILBAGE SOM 
KØKKENJOMFRU OG SNITTEDE BEGIVENHEDER FRA SIN SØNS BARNDOM 
NED I HANS SUPPE. SÅ GENKENDTE DRENGEN SIN MOR OG BAD KONGEN 
OM HENDES NÅDE, SÅ HUN KUNNE VENDE TILBAGE TIL HOFFET.

Thaierne er kendt for deres venlighed og 
tolerance, som ses meget i deres mimik 
med øjnene. Hvis to blikke mødes, bliver 
der altid sendt et smil tilbage, for "øjnene 
er hjertets vindue", som man siger i 
Thailand. 
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Maden er det centrale i alt socialt samvær og det vigtigste ved enhver festlig 
begivenhed. Alle måltider beriger hverdagen og kan ligefrem være dagens 
højdepunkt. Når to thaikvinder mødes på markedet, kommer de helt sikkert 
også med en udførlig beskrivelse af de lækre ting, de nød at spise dagen før. 
Sådan en samtale kan udvikle sig til en lille konkurrence, hvor man prøver 
at overtrumfe hinanden i beskrivelsen af bestemte pande- og nudelretter, 
currypastaer eller dip.

INVITATION TIL AT SPISE MED
I Thailand spiser man sjældent alene. Jo flere gæster, jo bedre. På den måde 
kan man dele de mange forskellige retter med hinanden, noget, der har lige 
så stor betydning som venligheden. Når man inviterer gæster til middag 
hjemme eller på en udsøgt traditionel thai-restaurant, er høflighed, smil og 
en velplejet påklædning derfor også nødvendige ”ingredienser”, for at et mål-
tid bliver vellykket. Man indtager måltidet på gulvet eller i dybe sofaer. Det er 
vigtigt, at man altid trækker sine fødder, der betragtes som urene, væk fra de 
andre gæster. Så er det almindeligt, at den, der serverer maden, knæler høfligt 
for gæsterne, når maden og drikkevarerne stilles frem.

Alle gæster får en tallerken, en gaffel og en ske, eventuelt også en 
suppeskål med porcelænsske. Man bruger gaflen til at skubbe maden, på 
samme måde, som vi bruger en kniv. Man bruger kun spisepinde, hvis man 
skal fiske nudler op af en suppe. Man spiser enten med skeen eller efter den 
traditionelle bondeskik med højre hånd, der i modsætning til den venstre 
betragtes som ren. Man begynder normalt med en lille portion af en ret, 
der serveres sammen med ris. Så får man endnu en ret, altid på den samme 
tallerken og med den samme ris til.

SPIS	tHaIMaD	OG	GøR	SJÆLeN	GLaD

I THAILAND HANDLER DET AT SPISE IKKE BARE OM AT FÅ KROP OG SJÆL 
TIL AT HÆNGE SAMMEN ELLER OM AT TAGE NÆRING TIL SIG, HER HAR     
MADEN OG TILBEREDELSEN EN LANGT STØRRE BETYDNING: DEN ER 
GRUNDLAGET FOR HELE DEN THAILANDSKE HVERDAGSKULTUR 
OG SELVE RODEN TIL THAIERNES TILVÆRELSE.
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Man drikker som regel vand til maden, ved hyggelige sammenkom-ster 
med venner også øl. Man skåler med et chock-di, som betyder ”held og 
lykke”. Efter et dejligt og godt måltid kan kokken glæde sig over de andres 
ros. Man siger aroy maak, som betyder, at det smagte dejligt. Det kan godt 
betale sig at sætte sig ind i landets bordskikke, og hvad der i det hele taget 
er skik og brug, så man ikke mister ansigt over for sine venlige gæstgivere 
ved bevidst eller ubevidst at gøre noget forkert. Thaier kan være meget føl-
somme, hvis man sårer deres følelser med noget, der har stor betydning for 
deres verdensanskuelse – f.eks. kogekunst og spisning. Men de lader sig ikke 
mærke med, at man i deres øjne har mistet ansigt. Det er de alt for høflige 
til.
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Denne udvikling går helt tilbage til kongeriget Siam med hovedstaden 
Ayutthaya, der var Asiens vigtigste handelsby indtil 1760. Herfra drev de 
siamesiske købmænd livlig handel med indere, persere, vietnamesere, kine-
sere og japanere, senere også med portugisere, hollændere og englændere. 
Med disse forbindelser kom der flere levnedsmidler til kongeriget, f.eks. 
chilier. I dag kan man slet ikke kan forestille sig det thailandske køkken 
uden dem. Kartofler, majs og tomater kom også fra den nye verden. Siame-
sernes væsen, som er en typisk blanding af naturlig nysgerrighed, selvtillid 
og tolerance, gjorde det nemt for dem at tage andre kulturer og livsformer til 
sig uden at opgive deres eget særpræg.

PÅVIRKNING UDEFRA
Sukiyaki fra Japan er et godt eksempel på dette. I stedet for oksekød kom-
mer man i Thailand andre former for kød skåret i mindre stykker, fiskestave 
og fisketern, skaldyr, grøntsager og nudler i en varm fond og spiser ris og 
en chilisauce til. Fra kineserne overtog man metoden med at stege i en 
wok, helst med svine- og kyllingekød, dampet fisk og nudler. Påvirkninger 
fra Malaysia og Indien berigede thaikøkkenet med stærke krydderier, en 
forkærlighed for stærk smag i maden og ideen med curryretter med masser 
af friske krydderurter, krydderier og aromatiske saucer. På den måde har 
det thailandske køkken udviklet sig til en unik, frisk, fantasifuld og delikat 
kogekunst gennem de mest forskellige påvirkninger udefra.

Det	eNeStÅeNDe	tHaIkøkkeN

THAIKØKKENET ER HELT SIKKERT DET MEST VARIEREDE OG ORIGINALE 
AF ALLE MADKULTURER I SYDØSTASIEN. THAIERNE ER OGSÅ GODE TIL 
AT INTEGRERE OG BYGGE VIDERE PÅ IDEER FRA DERES NABOLANDE OG 
FRA INDVANDRERE. OG DE GØR DET SÅ DYGTIGT OG SUBTILT, AT RET-
TERNE TIL SIDST VIRKER HELT AUTENTISK THAILANDSKE.



DET CENTRALE LAVLAND
I hjertet af Thailand ligger Chao Phrayas brede dal og delta og dens bifloder. 
Alle Siams senere hovedstæder opstod i det vandrige lavland. I 1243 anlagde 
man den første hovedstad Sukhothai (på sanskrit: ”lykkens morgenrøde”) 
450 km op ad floden. I 1350 forlagde man hovedstaden til Ayutthaya, tæt-
tere på havet. I slutningen af det 18. århundrede blev Bangkok så grundlagt 
i deltaet Chao Phraya. Det centrale lavlands frugtbare jord og udbytterige 
nedbør er blevet kaldt ”kongerigets risskål” lige fra tidernes morgen. Ud 
over de kæmpemæssige arealer med rismarker er regionen også velsignet 
med frugtplantager og urtehaver, så der er en mængde regionale ingredien-
ser til rådighed. Vandspinat og lotusstængler, små grønne bitre auberginer 
og purpurfarvede søde thai-auberginer, citrongræs og chilier bliver blandet 
med fisk og muslinger, kyllinge- og svinekød. Det er her, de vidunderlige 
curryretter og supper med kokosmælk stammer fra, wokretterne og bl.a. 
den kendte stærk-sure rejesuppe yam gung (opskrift side 110). 

NORDTHAILAND
Indtil begyndelsen af det 20. århundrede var Nordthailand så godt som 
isoleret fra resten af landet. Området var længe et uafhængigt kongerige, 
afskåret fra omverden af tætte skove og Ping-flodens vilde strøm. I dag har 
lanna thai, som de syv nordlige provinser kaldes, stadig sin egen kulturelle 
identitet. Vinteren er kølig, og landskabet er præget af høje bjerge og små 
frugtbare dale. 
     Maden er solid og fyldt med næringsrige landlige aromaer, der bl.a. 
kommer fra urteblade, rod- og knoldfrugter, som bliver samlet på marker 
og i skove. Her vokser ingen kokospalmer, så man bruger ikke ret meget 

StORe	VaRIatIONeR	I	ReGIONeRNe

KØKKENERNE I DE SYDLIGE, NORDLIGE OG NORDØSTLIGE REGIONER AF 
THAILAND HAR HVERT DERES UNIKKE KENDETEGN. RENT KULINARISK 
ER DISSE REGIONER DEM, DER HAR HOLDT SIG UDEN FOR FREMMED 
INDFLYDELSE I LÆNGST TID. MEN DET CENTRALE LAVLAND OG BANGKOK 
HAR OGSÅ SIT EGET KULINARISKE SÆRPRÆG.
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kokosmælk i maden. Curryretterne er for det meste klare og krydrede. Det 
traditionelle grundlæggende næringsmiddel er klisterris, også kaldet thai-
ris  (khao niau). De formes til små kugler, som der hældes dip og hakkekød 
over.
 Det er almindeligt at bruge svinefedt til stegning af maden. Der 
bliver lavet lækre flæskesvær af sværen, og de bliver serveret sammen med 
supper og den nordthailandske variation af den karakteristiske 
 nam-prik-dip.

NORDØSTTHAILAND (ISAN)
Det enorme område, der grænser mod Mekong i nordøst, er den region, der 
har den mest markante kultur og en kulinarisk tradition, som minder om det 
laotiske køkken. Thailands fattigste område er fladt. Sent på efteråret er det 
køligt og tørt og om sommeren ekstremt varmt. Selv om monsunen kommer 
på det rigtige tidspunkt, giver den ofte ikke regn nok. Ved hvert hus står der 
enorme lerkrukker, der skal opfange så meget vand som muligt, når det ende-
lig regner. Mange mennesker tager til Bangkok efter høsten for at tjene penge 
i vinterperioden. 

Isans kogekunst er overdådig, men også meget original. Der kommer 
både fjerkræ, svinekød, fisk og frøer og insekter på bordet. Lime, bælgfrug-
terne tarmarinder og røde myreæg giver de nordøstlige retter den typiske 
sure smag, marinerede fisk den salte smag og chilier den stærke smag. Ud 
over den stærke papajasalat er de populæreste retter især grillede kyllinger 
og fisk, pikante salater med mynte og thai-basilikum (horapha) og grillet 
kød og en curryret med bambusskud.

SYDTHAILAND
Den landtange, der ligger syd for Bangkok, er kun 44 km bred på det smal-
leste sted. Med Thailandbugten på den ene side og Burma og Andamanha-
vet på den anden side forbinder denne Kra-landtange Thailand med halvøen 
Malacca. Kulturelt er syd meget malaysisk og muslimsk præget. Flere gange 
om dagen kan man høre moskétjeneren, muezzinen, der indkalder de tro-
ende til bøn. Livsformen er tilpasset havet. Kokospalmer dominerer lands-
kabet. Forarbejdningen af kokosnødderne er indbringende. Mange retter 
stammer fra Indien, som f.eks roti, kaeng kari, og de krydrede curryretter 
efter nordindisk tradition. Herudover er fisk, muslinger og krebsdyr del 
af mange retter. I syd er maden stærkt krydret og salt, men kokosmælken 
tager ofte lidt af den brændende stærke smag. Den mest kendte curryret fra 
Sydthailand er massaman-curry (opskrift side 181).
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Traditionelt har det thailandske køkken ofte været et lille rum, der var 
adskilt fra hovedhuset med vægge af måtter. De kunne også rulles op, så der 
kunne luftes ud. Kogestedet bestod enten af et enkelt stenkar med trækul 
i eller af en kogeplade af ler, der var anbragt over de brændende trækul og 
sparede gryderne. I dag ser et moderne thailandsk køkken ud på samme 
måde som et europæisk. Men det centrale er stadig komfuret ligesom i 
gamle dage.

KØKKENREDSKABER
Når man skal stege maden ved stærk varme, er en wok ikke til at komme   
udenom. Herudover er en tung gryde og en særlig gryde til at dampe ris i 
nogle af de vigtigste remedier. 

Til dampkogte retter bruger man en aluminiumsgryde til at dampkoge i 
eller en indsats af metal eller bambus, som passer ned i en almindelig gryde. 
Når en marineret ret skal dampkoges på en tallerken eller et fad, sætter man 
en kop ned i bunden af en stor gryde, hælder vand i gryden og stiller taller-
kenen med retten oven på koppen. Og så dampkoger man retten med låg på 
gryden. En traditionel thailandsk metode består i at vikle den mad, der skal 
dampkoges, ind i banan- eller pandanablade.

MORTERE
Det er meget vigtigt, at man har en robust, høj morter af granit, når man 
skal lave thailandsk mad. Man laver saucer og currypastaer i den, støder 
krydderier og andre ingredienser. Til stødte salater, som f.eks. papajasalat på 
side 75, plejer man at bruge en træmorter. Hos asiatiske købmænd her-
hjemme kan man købe mange forskellige mortere af forskellige materialer. 
Når du anskaffer dig en morter, skal du vælge en tung én og så stor som 
muligt. Den kan bruges til det hele.

TILBEREDELSE AF MÅLTIDET
Man tillægger tilberedelsen af måltidet stor betydning. Man skræller og 
hakker ingredienserne med en skarp kniv på et skærebræt, og ordner dem 
i adskilte bunker på brættet. Maden hakkes tit meget behændigt med en 
yderst skarp hakkekniv.

kOGe-	OG	SteGe-MetODeR																												
OG	køkkeNUDStYR
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salater

De små gadekøkkener kan byde på en mængde fantasifulde lækkerbiskner, 
både ude på landet og inde i byerne. Man kan f.eks. købe søde og stærke 
godbidder viklet ind i bananblade, spid med kylling eller fiskeboller, små 
blæksprutter, små kokoskager, forårsruller, tofutern, mangoskiver med 
sød-stærk sauce, friske meloner og ananas, forfriskende salater og nudelsup-
per. Faktisk er noget af det, der optager thaierne mest – ud over det daglige 
arbejde – hvad de skal have at spise. Deres yndlingsbeskæftigelse mellem to 
små måltider er at fundere over og snakke med de nærmeste om, hvad de 
skal indtage næste gang. Thaierne kan også føre næsten endeløse diskussi-
oner om, hvordan lækkerbisknerne er tilberedt, og ved hvilket gadekøkken 
eller hvilken restaurant man kan få de bedste specialiteter. Så har man altid 
noget rart at snakke om. Derfor er de lækre sager også en ideel anledning til 
at komme i snak med hinanden, både for de lokale og rejsende udefra.

MAD PÅ HJUL
Der findes ikke mange gader uden flere små gadekøkkener, hvor man går 
højt op i at lave grillspid, stærke thai-curryretter, stege sprøde friske grønt-
sager i wok (phad) og fritere søde bananer (thod). Komfurerne består af de 
mest eventyrlige konstruktioner, lige fra metalfade, halvfyldte med trækul, 
til mobile gasbrændere. Nogle handlende transporterer ligefrem deres 
komfur på siden af deres knallerter. De ombyggede tohjulede køretøjer 
skramler gennem forstæderne og de små landsbyer, og alle indbyggere ved 
straks, hvad det er for lækkerier, der kommer  kørende, når de genkender 
den handlendes dytten eller ringen med ringeklokken. Selv i den højmoderne 
millionby Bangkok ser man stadig de små handlende, der bærer hele køk-
kenudstyret vippende på skuldrene i to kurve for hver ende af en 

tHaILaNDS	FaStFOOD

AT LAVE OG NYDE MAD HAR MEGET HØJ PRIORITET I THAILAND – LIGE-
SOM I FRANKRIG, EUROPAS HØJBORG FOR HAUTE CUISENE. SELV THAI-
LANDS ”FASTFOOD”, SOM MAN KAN KØBE VED ETHVERT GADEHJØRNE 
HOS EN AF DE MOBILE HANDLENDE OG DE SMÅ GADEKØKKENER, KAN 
GIVE NOGLE MEGET LÆKRE SMAGSOPLEVELSER, SOM GANG PÅ GANG 
KAN OVERRASKE ÉN.
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bambusstang. Der er også handlende i både på kanalerne (klongs). De sælger 
lækre nudelsupper (guitiauw ruea), og derfor kaldes de ”nudelbåde”.     

SMÅ KULINARISKE OPLEVELSER
I de små, hurtigt opstillede gadeboder bliver der lavet forførerisk duftende 
retter i en håndevending. De bliver tilberedt med eller uden fond, sådan som 
man helst vil have det, og de smager af citrongræs og koriander, mynte og 
chili, hvidløg og rejepasta. Over det hele er der en – uimodståelig – sart aroma 
af duftende ris. Når man har valgt en af de kostelige retter, sætter man sig på en 
af de små plastikskamler under parasollen, der er anbragt omkring gadekøk-
kenet og nyder straks sin mad blandt de andre gæster. Man kan købe sin des-
sert hos en af frugthandlerne på den anden side af gaden eller ved siden af, 
hvor der brases sprøde bananer i de oliefyldte kedler.  

Det sætter kulør på dagligdagen og giver én nogle små kulinariske 
oplevelser i løbet af dagen. For man plejer først at indtage hovedmåltidet om 
aftenen, når det gryende mørke giver lidt kølighed efter en tropisk varm dag, 
og folk kommer hjem fra arbejde og samles med familien omkring maden. 
De fine små lækkerier glider helt naturligt ind i thaierne livsrytme med deres 
venlige omgangsform. Derfor er mange af delikatesserne også populære, når 
man om aftenen mødes med venner for at hygge sig. De er optakt til et dejligt 
måltid sammen med familien.
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 4 personer
 3 små tørrede røde chilier
4 små røde skalotteløg
200 g palmesukker
1½ spsk fiskesauce
½ spsk rejepasta
5 g små tørrede rejer
2 store grønne thai-mangoer
(Se TIP)

 Tilberedningstid: 
15 min.
 Pr. portion ca.: 
 265  kcal

1. Rist de tørrede chilier i en wok uden fedtstof, lad dem køle af, og knus 
dem fint i en morter.

2. Skræl skalotteløgene, og skær dem i tynde strimler. Bland palmesukker, 
fiskesauce og rejepastaen i en skål. Kog blandingen op under omrøring ved 
svag varme. Rør, til sukkeret er smeltet. Tilsæt de tørrede rejer, skalottelø-
gene og de knuste chilier, og lad det småsimre i ca. 2 min. ved svag varme 
under omrøring. Hæld blandingen i en skål.

3. Skræl mangoerne, og skær frugtkødet i aflange stykker langs de hårde 
kerner. Læg dem på en tallerken. Drys evt. med chiliflager. Servér den søde 
chili-dip til.

tIP
Det er vigtigt, at man køber umodne mangoer, ellers får man ikke den rig-
tige sure smag i denne ret. Hvis man ikke kan få fat i thai-mangoer, kan man 
godt bruge en anden mango-sort. Deres farve har ikke nødvendigvis noget 
at gøre med, om de er modne eller ej. Det er lige meget, om de er grønne, 
røde eller gule, bare de er hårde. Hvis man trykker på dem med fingrene, 
må de ikke give efter. Har man lyst til at prøve en variation af opskriften, 
kan man også bruge syrlige æbler eller sprøde guava-strimler i stedet for 
mangoer.

GRØN MANGO MED SØD CHILI-DIP

NaM	JIM	MaMUaNG	PLa	WaaN
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STEGTE KØDSTRIMLER
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1. Varm olien op i en wok ved stærk varme, tilsæt cashewnødderne, og rist 
dem gyldenbrune i 2-3 min. under konstant omrøring. Så snart cashewnød-
derne begynder at tage farve, tages de op af wokken med en hulske og 
drypper og køler af på køkkenrullepapir.

2. Skyl og rens forårsløget, og skær det i tynde ringe. Skyl og rens fugleøje-
chilierne, og skær dem i tynde ringe.

3. Hæld de afkølede cashewnødder i en skål, og tilsæt salt, forårsløg og 
chiliringe. Bland alt godt sammen.

RISTEDE CASHEWNØDDER MED CHILIER OG FORÅRSLØG

MeD	MaMUaNG	HIMaPaN	tOD

STEGTE KØDSTRIMLER

NUa	DaD	DIaU
1. Skær kødet på langs i lange strimler, og kom dem i en skål. Tilsæt alle 
krydderier, og bland dem godt med kødet. Dæk skålen med plastfilm, og lad 
den stå natten over i køleskabet.

2. Tag kødet ud af køleskabet, og lad det stå fremme i ca. 10 min. Varm 
olien op i en wok ved stærk varme, og steg kødet portionsvis i den i 2-3 
min., til det er blevet lysebrunt. Servér kødstrimlerne som én af flere små 
retter eller til en aperitif.

tIP
I Thailand spiser man disse kødstrimler sammen med thai-ris, friske agur-
ker, thai-basilikum eller andre friske grøntsager og en stærk chili-dip, der 
passer til grillet kød (side 54).

INFO
Begrebet daed diau betyder ”tørret i solen”. I Thailand tørrer man kødet 
mindst 5 timer i solen efter marineringen. På den måde kan det holde sig i 
længere tid og behøver ikke at blive stegt med det samme.

 8 personer
3dl olie
300 g usaltede cashewnødder
1 lille forårsløg
5 røde fugleøjechilier
1 tsk salt

 Tilberedningstid: 
10 min.
 Pr. portion ca. 
385 kcal

 4-8 personer
 500 g okse- eller svinefilet
1 spsk vegetarisk østerssauce
½ spsk salt
1 spsk sukker
1 spsk lys sojasauce
½ tsk friskkværnet hvid peber
1 spsk lyse sesamfrø
½ liter olie

 Tilberedningstid: 
15 min.
 Marineringstid: 
 natten over
 Til 8 personer                                 
pr.portion ca. 
95  kcal
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SØDSUR BLOMME-DIP 

NaM	JIM	BLUP
4-6 personer
4 sure syltede kinesiske blommer
1 spsk syltelage
7 spsk sukker

Tilberedningstid:  25 min.
Til 6 personer pr. portion ca. 80 kcal

1. Tryk stenene ud af blommerne 
med fingrene.

2. Kog blommerne bløde i en gryde 
sammen med syltelagen, sukkeret 
og 1¼ dl vand. Kog, indtil saucen er 
blevet tyktflydende. Lad blandingen 
køle af i gryden, og hæld den over 
i en skål. Servér blomme-dippen 
til forårsruller eller andre friterede 
retter.

INFO
Man kan købe syltede kinesiske 
blommer i glas i thai-supermarke-
der. De kan være meget sure. Hvis 
man synes, at saucen er for sur, skal 
man bruge færre blommer og evt. 
undlade syltelagen.

FISKESAUCE MED CHILIER

NaM	PLa	PRIk
4 personer
5-10 røde og grønne fugleøjechilier
1½ spsk limesaft
1½ spsk fiskesauce

Tilberedningstid:  5 min.
Pr. portion ca. 10 kcal

1. Skyl og rens chilierne, og skær 
dem i tynde ringe.

2. Kom limesaft og chiliringene i 
en lille skål. Rør det sammen med 
fiskesaucen.

INFO
I Thailand står der til alle måltider 
en lille skål med frisklavet nam pla 
prik på bordet, så enhver, der har 
lyst, kan krydre sin mad med det. 
Man kan lave en variation af saucen 
ved at komme et lille rødt skalot-
teløg skåret i tynde strimler eller et 
finthakket fed hvidløg i.

tIP
Vegetarer kan erstatte fiskesaucen 
med sojasauce.

SØDSUR DIP MED PEANUTS

NaM	JIM	SaI	tUa				
LISONG
4-6 personer
10 g sur tamarindpasta
3 små tørrede røde chilier
½ tsk olie
3 spsk usaltede ristede peanuts
3 spsk palmesukkervand (side 84)
1 tsk salt

Tilberedning:  20 min.
Til 6 personer pr. person ca. 155 kcal

1. Opblød tamarindpastaen i 5 spsk 
vand. Steg chilierne ved jævn varme 
under omrøring i en wok med olien 
i. Steg dem, til de begynder at dufte. 
Lad dem køle af på en tallerken. 
Knus peanuttene groft i en morter.

2. Tryk tamarindpastaen ud med 
fingrene, og kog 3 spsk tamarind-
saft, palmesukkervand, 3 spsk vand 
og saltet op i en gryde. Skru ned for 
varmen, og lad blandingen småkoge 
ved lav varme i ca. 10 min.

3. Smuldr chilien med fingrene, 
og hæld chiliflagerne ned i saucen 
sammen med jordnødderne, og lad 
det simre i 5 min. Tilsæt evt. 1 spsk 
tamarindsaft og vand. Denne dip 
smager rigtig godt til forårsruller.
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CHILI-DIP MED REJEPASTA

NaM	PRIk	kaPI
4 personer
15 fugleøjechilier
7 små fed hvidløg
1 spsk rejepasta
10 grønne thai-auberginer,
  på størrelse med grønærter
1 tsk palmesukker
2 spsk limesaft
2 spsk fiskesauce

Tilberedningstid:  15 min.
Pr. person ca.  35 kcal

1. Skyl og rens chilierne, skræl 
hvidløgene, og knus begge dele 
sammen med rejepasta i en stor 
morter. Skyl thai-auberginerne, 
pluk dem af stilken, kom dem ned i 
chili-hvidløgs-blandingen, og knus 
igen med morteren, til auberginerne 
er bristede.

2. Tilsæt palmesukker, limesaft og 
fiskesauce, bland det godt med res-
ten i morteren. Det skal kun blandes 
og ikke knuses. Hvis massen er 
for tør, røres 1 spsk meget varmt 
vand i. Servér dippen sammen med 
stegte grøntsager og ris. Små stegte 
saltvandsfisk (f.eks. makrel) smager 
også godt til.

CHILI-DIP MED PEBERFRUGTER

NaM	PRIk	NUM
4 personer
200 g grønne og røde peberfrugter
50 g lange grønne chilier
50 g lange røde chilier
100 g små røde skalotteløg
4 store fed hvidløg
1 forårsløg
½ bundt frisk koriander
2 spsk limesaft og 2 spsk fiskesauce
1 tsk palmesukkervand (side 84)

Tilberedningstid:  40 min.
Pr. person ca.  55 kcal

1. Forvarm ovnen til 200°. Skyl 
peberfrugterne og chilierne, og læg 
dem på en bageplade med bagepapir 
sammen med de uskrællede skalot-
teløg og hvidløgsfed. Sæt bagepladen 
i ovnen (ved varmluft 180°). Rist det 
hele i 15-20 min. Lad det køle af, tag 
skindet af peberfrugterne, fjern de 
brune pletter, og tryk skrællen af ska-
lotteløg og hvidløg. Skyl forårsløget, 
rens det, og skær det i fine strimler. 
Skyl korianderbladene, ryst vandet af 
dem, dup dem, og læg dem til side.

2. Mos peberfrugterne, chilierne, 
skalotteløgene og hvidløg let i en 
morter. Rør limesaft, fiskesauce og 
palmesukkervand i. Servér dippen i 
en skål, drysset med korianderblade 
og forårsløg. Dippen smager rigtig 
godt sammen med grøntsager og ris. 

CHILI-DIP MED SPRØD SVINE-
SPÆK

NaM	PRIk	MUH	GROB
4 personer
100 g sprød svinespæk 
  (side 234)
1 korianderrod
5 fed hvidløg
50 g tørrede røde chilier
1 spsk rejepasta
15 g sur tamarindpasta
1 spsk palmesukker
1 tsk salt
10 spsk planteolie

Tilberedningstid:  20 min.
Pr. person ca.  370 kcal

1. Skær svinespækket i fine strimler. 
Vask korianderroden, dup den tør, 
og læg den til side. Skræl hvidlø-
gene. Knus chilierne, hvidløgene, 
reje- og tamarindpastaen godt i en 
morter sammen med palmesukke-
ret, salt og korianderroden.

2. Varm olien i en wok, og rør den 
knuste masse i ved jævn varme. Rør, 
til det begynder at dufte kraftigt. 
Tilsæt svinespækket, og steg det 
hele videre under omrøring i 1 min.

3. Hæld dippen i en skål, og spis 
den sammen med agurker, kogte 
grøntsager eller solæg (side 73). 
Man kan også drysse friske korian-
derblade over.



snacks

30 



snacks

31



snacks

32 

 4 personer
 200 g akacieblade
2 æg
½ tsk sukker
1½ spsk vegetarisk østerssauce
1 tsk smør eller olie

Tilberedningstid: 
15 min.
 Pr. portion ca.: 
65  kcal

1. Brug kun de unge bløde skud af akaciebladene, som skylles og duppes 
tørre. Hak dem derefter groft, og kom dem i en skål.

2. Slå æggene ud, og hæld dem ned i skålen med akaciebladene. Tilsæt 
sukker og østerssauce. Bland ingredienserne godt sammen ved hjælp af et 
piskeris.

3. Varm smør eller olie op i en flad pande. Hæld dejen ned i panden, bred 
den lidt ud med bagsiden af en træske, og steg den ved jævn varme i ca. 4 
min. Vend omeletten, og steg den 4 min. på den anden side.

4. Læg omeletten på et spækbræt, og skær den ud i mundrette stykker. 
Anret den og servér.

tIP
Man kan servere omeletten som aperitif før aftensmaden, og det kan man 
i øvrigt også gøre med de ristede cashewnødder og de stegte kødstrimler 
(side 27). 

OMELET MED AKACIEBLADE

kaI	CHa	OM	tOD
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 4 personer
 10 små fed hvidløg
1 dl olie
3 tørrede shiitakesvampe
250 g hakket svinekød
1 æggeblomme
½ tsk maizena
½ tsk sojasauce
1 tsk vegetarisk østerssauce
1 tsk sukker
¼ tsk friskkværnet sort peber
100 g frosne wonton-dejplader

 Tilberedningstid: 
45 min.
 Pr. portion ca. 
290 kcal

1. Skræl hvidløgene, og knus dem i en morter. Varm 1 dl olie i en wok ved 
stærk varme, kom hvidløgene i, og rist dem under omrøring, til de er blevet 
sprøde og gyldenbrune. Lad dem dryppe af på køkkenrullepapir, og sæt 
dem til side. 

2. Tø wonton-dejpladerne op. Lad shiitakesvampene stå i blød i varmt vand 
i ca. 20 min. Fjern derefter stilkene, og skær hovederne i tynde strimler. 
Kom hakkekødet i en skål, og bland det godt sammen med svampestrim-
lerne, æggeblommen, maizena, sojasauce, 1 tsk olie, østerssauce, sukker og 
peber.

3. Stil indsatsen til dampkogning frem. Tag dejpladerne i hånden, én ad 
gangen, læg 1 tsk af fyldet i, og klem dejen sammen med fingrene, så det 
bliver en lille pose. Læg hele tiden et stykke fugtigt køkkenrulle på den 
øverste dejplade, så er den nem at løsne. Sæt de små poser i indsatsen til 
dampkogning.

4. Varm vand op i en gryde, som passer til indsatsen, og damp dejposerne 
ved jævn varme under låg i 5-10 min. alt efter størrelse. Fjern gryden fra 
varmen, og lad dejposerne køle lidt af. Anret dem på et fad, og drys de 
ristede hvidløg over.

tIP
Hvis man laver dejposerne til gæster, kan man også sætte hver pose ned i en 
lille form og dampe dem som ovenfor beskrevet.
Man kan servere chilisaucen sri racha (færdigprodukt) eller den sødsure 
blomme-dip (side 28) til som dip.

VaRIaNt
DEJPOSER MED REJEFYLD
Som fyld bruger man kun 200 g hakkekød i stedet for 250 g og supplerer 
med 100 g finthakkede friske rejer. Inden dejposerne bliver dampede, læg-
ges der en lille frisk reje oven på hver af dem, og så dampes de som ovenfor 
beskrevet. 

FYLDTE DEJPOSER

kHaNOM	JIB
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FYLDTE DEJPOSER
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4 personer
 Til dejen:
 200 g tempura-mel
1 æg
½ spsk sukker
½ tsk salt
Til grøntsagerne:
 150 g lange slangebønner
150 g løg
150 g friske babymajs
200 g frisk ananas
 Desuden:
 ca. 1 liter olie til fritering

 Tilberedningstid: 
40 min.
 Pr. portion ca. 
370 kcal

1. Lav dejen i en skål ved at piske tempura-mel, 3 dl koldt vand, æg, sukker 
og salt godt sammen ved hjælp af et piskeris. Lad dejen hvile i køleskabet i 
ca. 20 min.

2. Skyl imens slangebønnerne, nip dem, og skær dem i 5 cm store stykker. 
Skræl løgene, og skær dem i 5 mm tykke skiver. Skyl babymajsene, og halvér 
dem på langs, eller skær dem i kvarter. Skær ananassen i 2 cm brede stykker. 
Lad alle grøntsagerne og frugterne hvile ca. 10 min. i køleskabet. 

3. Hæld olien i en wok, og varm den op ved stærk varme. Tag grøntsagerne 
og dejen ud af køleskabet. Pisk dejen op igen, og dyp først bønnerne, så 
babymajsene og ananasstykkerne i tempura-dejen, og lad dem stege porti-
onsvis i den varme olie i 3-5 min., til de er blevet gyldenbrune og sprøde. 
Olien skal hele tiden være meget varm for at få dejen gyldenbrun og sprød.

4. Lad straks grøntsagsstykkerne dryppe af på køkkenrullepapir, og ser-
vér dem så varme som muligt. Spis sød-sur dip med peanuts eller sød-sur 
blomme-dip til (begge side 28).

VaRIaNt	
REJE-TEMPURA
Til 4-6 personer pilles 500 g friske rejer. Lad hovederne sidde, og pil 
halerne af.  Fjern tarmene. Skyl rejerne i koldt vand, dup dem tørre, og stil 
dem koldt. I en skål piskes 200 g tempura-mel godt med 3 dl koldt vand ved 
hjælp af et piskeris. Hæld 1 spsk lys sojasauce i dejen, og pisk videre, til det 
er blevet en ret tyk dej. Stil dejen koldt. Varm rigeligt med olie op i en wok 
ved stærk varme, steg rejerne portionsvis i varm olie 5-8 min. under jævnlig 
omrøring. Lad dem dryppe af på køkkenrullepapir, og servér dem varme 
sammen med sød-sur blomme-dip (side 28) eller chilisaucen sri racha (fær-
digprodukt).

GRØNTSAGS-TEMPURA

Pak	SCHUB	BaeNG	tOD




