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ź 150 g csirkemellfilé (evőkanálnyi  
darabokra felszeletelve) 

ź 100 g padlizsán (közepes méretű 
darabokra vágva), vagy zöldborsó

ź 16 g piros chili paprika (hosszára 
felszeletelve)

ź 40 g „green curry” paszta 

ź 160 g friss kókusztej (1. adag)
ź Kókusztej: 180 g kókusztej (2. adag) 

összekeverve 180 g vízzel; 
összesen: 360 g

ź 14 g pálmacukor
ź 2 g  lime-levél (levélnyél eltávolítva)

ź 16 g halszósz

ź 10 g bazsalikomlevél

3. Helyezze a csirkemell szeleteket az így elkészült szószba és 
mintegy 40%-nyira főzze meg azokat. Ízesítésként adja hozzá a 
pálmacukrot és a halszószt, majd jól keverje össze az egészet. 
Adja hozzá a 2. adag kókusztejet e keverékhez, és nagy lángon, 
illetve magas hőfokon főzze tovább a fazékban.

4. Amint a curry ismét forrni kezd, óvatosan tegye bele a felaprított 
padlizsánt vagy a zöldborsót; úgy, hogy a szósz ellepje.

1. Melegítsen fel egy fazekat a tűzhelyen, majd adja hozzá az 1. 
adag friss kókusztejet (100 g). Közepes lángra állított tűzhelyen 
lassan főzze a kókusztejet, amíg egy elkülönülő krémszerű 
réteg nem képződik.

2. Öntse hozzá a „green curry” pasztát, és „hirtelen süsse” az így 
képződött keveréket! Folyamatosan finoman kavargassa 
egészen addig, ameddig az étel aromás illata nem lesz 
érzékelhető. Óvatosan öntse hozzá az 1. adag kókusztej még 
megmaradt részét, megakadályozva ezzel a szósz leégését.

5. Amikor a felaprított padlizsándarabok, vagy a zöldborsó 
megpuhul, szeletelje fel a hosszú piros chili paprikát valamint a 
lime leveleket, hogy átható illat- és zamatanyagaik jobban 
érvényesülhessenek, majd szórja azokat valamint a 
bazsalikom leveleket a keverékbe. Keverje jól össze az egészet, 
majd zárja el a tűzhelyt.

Hozzávalók (2 személyre)

Zöld curry csirkével 
Kaeng Khiaw Waan Kai 

Előkészítés és főzés



ź 200 g friss garnélarák

ź 5 kaffir citrom-levél

ź 2 evőkanál galangál gyökér (thai 
gyömbér) ferdén felszeletelve

ź 2 evőkanál konyhasó

ź 4 fej ázsiai mogyoróhagyma (egy 
kés lapjával összenyomva)

ź ¼ mérőpohár korianderlevél

ź 2 mérőpohárnyi csirkehúsleves-
sűrítmény

ź ¼ mérőpohár thai citromfű 
(vékonyra szeletelve)

ź ½ evőkanál chili (mozsárban 
összetört)

ź 3 db. koriander gyökér

ź 2 evőkanál pirított chili 
paprikakrém

ź ¾ mérőpohár főzőtejszín

ź 3-4 evőkanál halszósz
ź 3-4 evőkanál citromlé
ź 1 evőkanál barna cukor
ź 1 mérőpohárnyi gomba

2. Melegítse fel forrásig a csirkehúsleves-sűrítményt egy 
fazékban, majd adja hozzá a vékony szeletekre vágott galangál 
gyökeret, a citromfüvet és a mogyoróhagymát, hogy a savanykás 
növények aromái kifejthessék a hatásukat.

3. Adja hozzá a friss garnélarákot és a gombát az elegyhez. Hogy 
megteremtsük Tom Yum jellegzetes ízét, ízesítsük a forrásban 
lévő elegyet halszósszal, barna cukorral, citromlével és ún. 
„madárszem chili paprikával” („bird's eye chili pepper”). Öntsön 
hozzá némi főzőtejszínt és pirított chili paprikakrémet a 
kívánatos sűrűség eléréséért. Csökkentse a hőfokot és hagyja 
lassú tűzön tovább főni a keveréket, amíg a gomba meg nem 
puhul. A folyamat záró mozzanataként szórja bele a 
korianderleveleket és az összetört chili paprikát a fazékba, a 
leves felszínére, majd ezt követően az étel tálalásra kész.

1. Tisztítsa meg a friss garnélarákokat hideg vízben alaposan 
leöblítve őket. Ezután távolítsa el a héjukat és a háti bélzsákot a 
hátközépről egy késsel lepreparálva. 

Hozzávalók (2 személyre)

Csípős-savanyú rákleves 
Tom Yum Koong 

Előkészítés és főzés



ź 750 ml kókusztej

ź 6 db. kaffir citrom-levél kettétépve

ź néhány korianderlevél a díszítéshez

ź 1 evőkanál pálmacukor

ź 5 cm galangál gyökér (thai 
gyömbér) kisebb darabokra vágva

ź 2 evőkanál halszósz

ź 2 db. thai citromfű-szár fehér része, 
mozsárban összezúzva

ź 150 g csiperkegomba

ź 1-3 db. „madárszem chili paprika” 
kimagozva és összezúzva

ź 4 fej ázsiai mogyoróhagyma, kés 
lapjával összenyomva

ź 200 g koktélparadicsom 
kettévágva

ź 300 g lebőrözött csirkemellfilé 
szeletekre vágva

ź 3 evőkanál lime-lé

2. Adjuk hozzá a csirkemell szeleteket, a halszószt, és a cukrot, 
majd alacsony lángon, folyamatos kevergetés mellett főzzük öt 
percig, amíg a csirke megpuhul.

1. Öntsük a kókusztejet egy fazékba, adjuk hozzá a citromfüvet, a 
galangál gyökeret és a mogyoróhagymát, és közepes lángon 
forraljuk fel.

3. Keverjük hozzá a paradicsomot és a gombát, majd főzzük 
tovább további 2-3 percig, vigyázva, hogy a paradicsom ne essen 
szét. Az utolsó pillanatban dobjuk bele a citromleveleket és a 
chilit, majd locsoljuk meg a lime-lével. Kóstoljuk meg a levest, 
és ha szükséges, akkor ízesítsük. Ez a leves nem tartozik az 
igazán csípős thai fogások közé; íze inkább édeskés, sós, 
savanyú egyszerre. Korianderlevelekkel díszítve tálaljuk.

Hozzávalók (2 személyre)

Kókusztejes csirkeleves 
Tom Kha Kai 

Előkészítés és főzés



ź 50 g savanyított fehér retek befőtt, 
apróra vágott

ź 200 g széles metélt rizstészta

ź 120 g vöröshagyma (vékony 
szeletekre vágva)

ź 80 g sült tofu (kockákra vágva)

ź 250 g friss tigris garnélarák („tiger 
prawns”)

ź 50 g szárított apró garnélarák 
(„shrimps”)

ź 2 tojás

Pad Thai szószhoz

ź 5 g konyhasó

ź 250 g babcsíra

ź 125 g tamarind-lé
ź 120 g pálmacukor
ź 15 g barna cukor
ź 15 g ecet

ź ¼ mérőpohár metélőhagyma (3 
cm-es darabokra vágva)

ź 3 evőkanál étolaj

ź 10 g szárított hosszú piros chili 
paprika (egyenletesen összezúzva)

ź 30 g halszósz

2. A Pad Thai szósz elkészítéséhez a szósz minden összetevőjét tegyük bele 
egy teflon-jellegű bevonattal ellátott (non-stick) edénybe, majd kis 
lángon lassan, türelmesen melegítsük fel, s folyamatos kevergetés 
mellett lassú tűzön főzzük mintegy 10 percig, amíg a szósz be nem 
sűrűsödik, karamellizálódik. Ekkor vegyük le a tűzhelyről, és tegyük félre 
egy időre.

4. A tálaláshoz használt tányérok szélét friss zöldségekkel, mint például 
babcsírával és metélőhagymával, valamint durvára őrölt földimogyoróval 
illetve citromszeletekkel díszítheti. 

1. Áztassuk vízbe a rizstésztát egy edényben, amíg meg nem puhul. Utána 
szűrjük le.

3. Állítsuk be a tűzhelyt nagy lángra a wok alatt, s öntsük bele az étolajat. 
Tegyük bele a vöröshagymát és dinszteljük meg egy kicsit, amíg 
megüvegesedik. Azután adjuk hozzá az összetört szárított hosszú piros 
chili paprikát, a friss tigris garnélarákot, a sült tofut, a szárított apró 
garnélarákot, a savanyított fehér retek befőtt darabokat illetve a 
rizstésztát, és „stir-fry” stílusban (kevergetve, valamint a wokkot rázva-
forgatva) addig süssük, amíg az alapanyagok aranybarnára, illetve 
ropogósra nem sülnek. Ha a rizstészta túl gyorsan kiszáradna, adjon 
hozzá kis adagokban egy kevés vizet és süsse tovább addig, amíg a tészta 
megpuhul, és a lé kezd elfogyni a wokból. Ezután törje fel a tojásokat, s 
tegye a wokba, majd nyomja szét a tojássárgáját, hogy az szétfollyon. Ezt 
követően öntözzük meg az egészet egy jó adag Pad Thai szósszal, s 
folyamatos kevergetés közben süssük tovább az ételt, amíg a szósz jól el 
nem keveredik, illetve a tészta jól magába nem szívja a szószt. Azt 
követően, továbbra is folyamatosan kevergetve sütve, adja hozzá a 
babcsírát valamint a metélőhagymát, majd ezt követően az étel tálalásra 
kész.

Hozzávalók (2 személyre)

Thai sült rizstészta garnélarákkal 
Pad Thai Koong 

Előkészítés és főzés



ź öröltbors ízlés szerint

ź ¼ mérőpohár csíkokra vágott 
hagyma

ź 2 evőkanál cukor

ź 4 csésze főtt rizs

ź 3 evőkanál szója szósz

ź 3 evőkanál étolaj

ź 2 tojás

ź metélőhagyma és uborka 
díszítésnek

ź 2 evőkanál osztriga szósz

ź 2 evőkanál apróra vágott 
fokhagyma

ź 250 g garnélarák 
1. Tegyük egy kevés étolajat a wokba, majd süssük a fokhagymát míg 

aranybarna nem lesz. Adjuk hozzá a hagymát, majd a rákot. Pirítsuk 
együtt egy keveset majd húzzuk a wok szélére. 

2. A maradék étolajon süssünk meg a tojást, mikor a tojás elkészült egy 
spatulával szaggassuk apró darabokra, majd adjuk hozzá a főtt rizst, 
majd fűszerezzük a szója és osztriga szósszal, majd tegyük hozzá a 
cukrot. Pirítás közben folyamatosan kevergessük, hogy jól 
elkeveredjenek az összetevők. 

3. A tálaláshoz készítsünk elő egy tányért, halmozzuk rá a rizst, szórjuk meg 
frissen őrölt borssal, majd az apróra vágott metélőhagymával. A halom 
mellé uborka szeleteket tegyünk díszítésnek. 

TIP: Az ínyencek halszószba áztatott chilivel (Prik nam pla) is 
meglocsolhatják már az asztalnál. 

Hozzávalók (2 személyre)

Thai sült rizs garnélarákkal 
Khao Pad Koong 

Előkészítés és főzés



ź 10 g újhagyma, 1 cm-es darabokra 
vágva

ź 15 g kristálycukor
ź 30 g osztrigaszósz

ź 30 g thai chili paszta

ź 10 g pirított szárított chili paprika

ź 150 g lebőrözött csirkemellfilé

ź 100 g kesudió
ź 1 kis fej vöröshagyma 6 cikkre 

vágva

ź 10 g fokhagyma, felaprítva

A szósz elkészítéséhez

ź 480 g étolaj (sütéshez)

ź 40 g tápiókaliszt

ź 100 g kaliforniai zöld és piros 
paprika, vékony szeletekre vágva

2. Öntsünk étolajat egy serpenyőbe, s forrósítsuk fel. 

1. Vágjuk fel a csirkemellfilét vékony (1 cm-es) szeletekre, majd 
forgassuk meg őket a tápiókalisztben. 

3. Helyezzük a csirkemell szeleteket a serpenyőbe, s süssük 
ropogós-aranybarnára őket. Adjuk hozzá a kesudiót, a szárított 
chilit valamint a kaliforniai paprikaszeleteket, majd folyamatos 
kevergetés mellett süssük addig, ameddig az étel jellegzetes 
aromás illata nem lesz érzékelhető. 

5.  Öntsük a serpenyőbe az elkészült szószt, s folyamatos 
kevergetés mellett süssük tovább néhány percig. Adjuk hozzá a 
felaprított fokhagymát és a vöröshagymát, valamint némi 
kristálycukrot és chilit, ízlés szerint. Süssük tovább, ameddig az 
étel alkotórészei készre nem sülnek. Ezt követően tálalásra 
kész.

4. Egy kisebb méretű tapadásmentes bevonattal ellátott fazékban 
az osztrigaszószt, kristálycukrot és a thai chili pasztát 
összekeverve, lassú tűzön főzve elkészítjük a szószt, egészen 
addig főzve, ameddig a szósz be nem sűrűsödik.

Hozzávalók (3 személyre)

Kesudiós csirke 
Kai Pad Med Mamuang Himmapan

Előkészítés és főzés



A tojás elkészítéséhez

ź 50 g thai bazsalikom paszta

ź 3 nagykanál olaj

ź 250 g darált csirkehús

ź 2 db tojás
ź 1 dl olaj

ź friss thai bazsalikom levelek 
díszítésnek

2. Helyezzük bele a darálthúst és süssük addig míg a hús 
megfelelően el nem készül. 

1. Az olajat hevítsünk fel, majd tegyük bele a thai bazsalikom 
pasztát. Addig kevergessük, míg az aromák elkezdik belengeni 
a konyhát.  

3. Dobjuk rá a thai bazsalikom leveleket és forgassuk össze. 

4. Forró olajon süssük ki a tojást, majd tálalásnál helyezzük a 
húskupac tetejére. 

TIP: Használhatunk  disznóhúst, marha húst de akár rákhúst is. Thai jázmin 
rizzsel tálaljuk. 

Hozzávalók (2 személyre)Előkészítés és főzés

Fűszeres thai bazsalikomos csirke 
Pad Kra Pao 



ź 250 g csirkecomb

ź földimogyoró

ź 500 ml kókusztej
ź 50 g masaman curry paszta 

ź halszósz

ź 1-2 db burgonya
ź 1,5 nagykanál tamarind paszta
ź 1,5 nagykanál pálmacukor

1. Hevítsük fel 250 ml kókusztejet és a masaman curry pasztát egy 
lábasban, míg a paszta fel nem olvad a folyadékban. 

3. Adjuk hozzá a kockára vágott krumplit és a földimogyorót. 
Főzzük addig, míg a hús és a burgonya meg nem fő teljesen. 

2. Adjuk hozzá a húst a kókusztejes szószhoz, majd tegyük bele a 
halszószt, a tamarind pasztát és a pálmacukrot. Keverjük jól 
össze és hagyjuk főni. Öntsünk rá 250 ml kókusztejet és így 
főzzük tovább.

TIP: Használhatunk marha húst is az étel elkészítéséhez.  

Előkészítés és főzés Hozzávalók (2 személyre)

Masaman Curry csirkével
Masaman Kai 

 



ź 2 kifilézett haltörzs

ź 2 evőkanál étolaj

ź 4-5 kaffir citromlevél, összezúzva

ź 2 teáskanál tamarindszósz-
koncentrátum

ź 2 mérőpohár kókusztej

ź ¼ mérőpohár “red curry” paszta

ź 3 evőkanál halszósz
ź 1 evőkanál pálmacukor

ź ½ mérőpohár édes bazsalikomlevél

ź 1-1 zöld és piros „spur chili” paprika, 
csíkokra vágva

1. Párolja, illetve főzze meg a haltörzseket.

2. Forrósítsa fel az étolajat egy serpenyőben, adja hozzá a curry 
pasztát, s folyamatos kevergetés mellett pirítsa meg, ameddig 
annak jellegzetes aromás illata lesz érzékelhető. Ezután adja 
hozzá a kókusztejet, majd az egészet forralja fel.

4. Tálaláskor díszítse zöld és piros chili paprikacsíkokkal.

3. Ízesítse a halszósszal, pálmacukorral illetve a tamarindszósz-
koncentrátummal. Ezt követően ismét forralja fel, s amikor az 
egész jól elkeveredett, adja hozzá a haltörzseket. Ezt követően 
adja hozzá a kaffir citromleveleket, majd vegye le a tűzhelyről. 
Ezután még szórja bele a bazsalikomleveleket.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (2 személyre)

Párolt hal curryvel
Chu-Chee Pla 



ź ¼ mérőpohár felszeletelt sárgarépa

ź 1-2 evőkanál apróra vágott 
fokhagyma

ź 7-10 db. durvára aprított ún. 
„madárszem chili paprika” (bird's 
eye chili pepper) 

ź 1 evőkanál szójaszósz

ź 3 evőkanál étolaj

ź ·50 g közepes méretű garnélarák, 
megpucolva, megtisztítva (a háti 
bélzsák eltávolításával)

ź 300 g friss rizstészta vagy 2 csomag 
Thai Chef vagy MAMA instant 
„noodles”

ź 50 g ujjnyi vastagságú csíkokra 
vágott tintahal

ź ¼ mérőpohár felszeletelt gomba

ź 2 evőkanál osztrigaszósz
ź 1 evőkanál halszósz

ź 1 mérőpohár szent bazsalikom 
vagy édes bazsalikomlevél

ź 2-2 db. piros és sárga ún. „spur chili 
pepper” paprika, felszeletelve

ź 2 evőkanál kristálycukor
ź ¼ mérőpohár egész, szemes 

zöldbors

3. Adja hozzá a felszeletelt sárgarépát és a gombát, azt követően 
pedig a cérnametéltet folyamatosan kavargatva, illetve a wokot 
rázva, forgatva. Ezután adja hozzá a fűszereket!

1. Forraljon fel vizet egy fazékban. Főzze benne 2 percig a 
cérnametélt rizstésztát („noodles”), majd szűrje le és öblítse le 
hideg vízzel.

2. Öntse az étolajat egy wokba, s az olajban folyamatos kavargatás 
közben pirítsa meg a chilit és a foghagymát aranybarnára. 
Azután adja hozzá a garnélarákot illetve a tintahal szeleteket és 
süsse meg készre őket.

4. Adja hozzá az egész szemes zöldborsot, a bazsalikomleveleket 
és a „spur chili pepper”chili paprikaszeleteket. Amikor az 
összes hozzávaló jól összekeveredett, az elkészült étel 
tálalható.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (2 személyre) 

Csípős sült tészta 
Kuay-Teow Phad Kee Mow 



ź 2 evőkanál fokhagyma gerezdek
ź 1-3 db. chili paprika

Öntet összetevői
ź 1-2 evőkanál tamarind-lé

ź ¼ mérőpohár zöldbab

ź ¼ mérőpohár pirított földimogyoró 
vagy kesudió

ź ½ mérőpohár szárított apró 
garnélarák („shrimps”)

ź ¼ mérőpohár koktélparadicsom, 
félbe vágva

ź 1 ½ evőkanál citromlé 

ź 1 ½ - 2 evőkanál pálmacukor
ź 2 evőkanál halszósz

ź 1 mérőpohár papaja vagy karalábé 
(reszelt)    

ź ½ mérőpohár sárgarépa (reszelt)

1. Zúzza össze a chilit, a fokhagymát és a zöldbabot egy 
mozsárban, hogy ezen összetevők ízanyagait előcsalogassuk.

 

3. Tányéron tálalja sült csirkéhez, ragacsos rizzsel vagy friss 
zöldségekkel, úgymint zöldbabbal, káposztával vagy fejes 
salátával.

2. Hámozza meg, majd reszelje le a papaját valamint a 
sárgarépát; ezt követően pedig rakja bele egy tálba a 
koktélparadicsom darabokkal és az öntettel együtt. Ezután 
szórja bele a szárított törpe garnélarákot és a darabosra őrölt 
földimogyorót vagy kesudiót, majd jól keverje össze az egészet.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (2 személyre)

Thai Papaja Saláta 
Som Tam Thai 



Hús és pác fűszerkeverék
ź 500 g csirkemellfilé; vékony, lapos 

szeletekre vágva

ź ¼ teáskanál konyhasó

ź ½ teáskanál őrölt köménymag
ź 1 teáskanál őrölt koriandermag

ź ½ mérőpohár massaman curry 
paszta

ź ½ evőkanál curry-por
ź 1 evőkanál általános stir-fry szósz 

(más  néven: „seasoning sauce”)
ź ½  mérőpohár édesített sűrített tej 

Satay-szószhoz

ź ½ evőkanál tamarindszósz 
sűrítmény

ź 2 mérőpohár kókusztej
ź ¼ mérőpohár pálmacukor

ź ¼ mérőpohár durvára őrölt 
amerikai mogyoró

ź 3 evőkanál halszósz

2. Forralja fel a kókusztejet, ameddig fel nem veti a „fölét” 
(zsírréteg a felszínen). Ezután adja hozzá a curry pasztát, 
folyamatosan kevergetve, ameddig az teljesen elkeveredik. Ezt 
követően adja hozzá a halszószt, a pálmacukrot és a 
tamarindszósz sűrítményt, majd tegye félre későbbi 
felhasználásra.

1. Pácolja be a csirkemell szeleteket a fenti összetevőkből 
készített keverékkel, majd azt követően tegye félre körülbelül 
30 percre. 

Satay-szósz előkészítése 

2. Szúrja fel vékony nyárspálcákra a csirkemell szeleteket, és 
grillezze őket készre.

Hús és pác fűszerkeverék előkészítése 

1. Dolgozza össze egy edényben a curry pasztát és a mogyorót, 
majd tegye félre.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (4 személyre)

Csirke Sa-tay
Sa-tay Kai 



ź friss zöld és piros „spur chili paprika” 
felszeletelve

Hozzávalók

ź 1 teáskanál konyhasó

ź uborkaszeletek

ź 2 evőkanál kristálycukor

ź ¼ mérőpohár víz

ź ½ mérőpohár ecet

ź ázsiai mogyoróhagyma, vékony 
szeletekre vágva

Édes-sós uborkás köret elkészítése

Keverje össze vizet az ecettel, majd adja hozzá a cukor és sót 
jól elkeverve, hogy teljesen feloldódjanak. Ezután a keverékét 
forralja fel, majd tegye félre. Tegye az uborka- és a 
mogyoróhagyma-szeleteket, valamint a felszeletelt chili 
paprikát egy tálalóedénybe, majd öntse a szirupot rá, úgy, hogy 
az teljesen ellepje a zöldségszeleteket.

Legfőbb hozzávalók 

koriander

shalott hagyma

amerikai mogyoró

köménymag

curry por

uborkapálmacukor



ź 200 g ragacsos rizs
ź 170 ml kókusztej + 10 ml a 

krémhez
ź 1 evőkanál pálmacukor
ź ½ teáskanál konyhasó
ź 1 teáskanál étkezési keményítő

ź 1 nagy érett mangó1. A rizst áztassuk be körülbelül kétszeres mennyiségű hideg 
vízbe és hagyjuk állni legalább három órán át. Azután szűrjük 
le, majd tegyük egy kimondottan ragacsos rizs gőzöléséhez 
való bambusz kosárba, vagy két réteg muszlinnal kibélelt 
gőzölő edénybe.

4. Krém: egy kis edénybe melegítsük fel a kókusztejet; dobjunk 
bele egy csipetnyi sót, illetve adjuk hozzá az étkezési 
keményítőt. Ezután melegítsük addig, amíg besűrűsödik.

5. Hámozzuk meg a mangót; vágjuk fel cikkekre; halmozzuk a 
rizst egy tányérra, majd öntözzük meg a krémmel. Helyezzük 
mellé a mangó szeleteket, majd szobahőmérsékleten tálaljuk.

2. A gőzölő edény alatt forraljuk fel a vizet, ezt követően a rizst 
óvatosan helyezzük a forrásban lévő víz felé, majd vegyük 
kisebbre a lángot és gőzöljük a rizst 20-25 percig, amíg meg 
nem dagad, és puha, fényes nem lesz. A főzési idő változhat 
attól függően, hogy előzetesen meddig áztattuk a rizst. Az 
elpárolgott vizet 10 percenként pótoljuk.

3. Amíg a rizs fő, a kókusztejet egy kis lábasban keverjük össze a 
cukorral és a sóval, s lassú tűzön melegítsük, amíg a cukor 
teljesen fel nem oldódik. Ezután az elkészült rizsbe fakanállal 
keverjük bele a kókusztejet.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (2 személyre)

Kókusztejes ragacsos rizs mangóval
Khao Niaow Ma Muang 



ź 2-3 banán (nem teljesen érett)
ź 2 mérőpohár kókusztej
ź 1/3 mérőpohár kristálycukor
ź  teáskanál konyhasó
ź 3 evőkanál fehér szezámmag, 

pirított (opció)

3. Desszertes tálban szervírozzuk; szezámmaggal hinthetjük 
meg a tetejét.

2. A kókusztejet egy kis lábasban keverjük össze a cukorral és a 
sóval, lassú tűzön melegítve, s folyamatosan kevergetve, amíg a 
cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután kóstoljuk meg, s ízlés 
szerint, korrigálhatjuk az ízét, majd ezt követően adjuk hozzá a 
banánszeleteket. folytassuk a főzést, ameddig a banánszeletek 
át nem itatódnak kókusztejjel.

1. Főzzük a banánt mintegy 20 percig, amíg megfő. Hámozzuk 
meg, majd szeleteljük fel falatnyi méretűre.

Előkészítés és főzés Hozzávalók (4 személyre)

Főtt banán kókusztejben
Kluay - Buad - Chee 
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