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kuchNiA

KuCHNIA TAJSKA

Tradycje tajskiej kuchni mają swe źródła w południowo-
zachodnich regionach Chin, ale zaznaczają się w niej 
również silne wpływy Indii.

Choć generalnie pod wieloma względami jest ona bliższa tym 
pierwszym, oddziaływania kuchni indyjskiej są również wyraźne; 
przykładem może być częstsze niż w kuchni Chin stosowanie 
przyprawy curry. Pomimo znacznych wpływów z zewnątrz orygi-
nalność tajskiej kuchni wynika jednak głównie ze stosowanych 
przez Tajów własnych oryginalnych składników. Między VI 
a XIII wiekiem praojcowie dzisiejszych Tajów migrowali na połu-
dnie, na terytoria dzisiejszej Tajlandii, północnej Birmy, Laosu 
i Wietnamu. Wpływ na dania tajskiej kuchni – pomimo oddzia-
ływania innych narodów – miały także tropikalna roślinność, 
występujące tutaj dziczyzna i ryby, przyprawy dostępne w Azji 
Południowo-Wschodniej oraz dania muzułmańskie.

Kuchnia tajska jest specyficzna, ponieważ w dużej mierze 
bazuje właśnie na naturalnym bogactwie przypraw i ziół. Tajowie 
wierzą w ich zdrowotne znaczenie, które mają leczyć nie tylko 
ciało, lecz także duszę. Wyznają, podobnie jak Chińczycy, filozofię 
Yin i Yang, czyli zasadę harmonii we wszechświecie, i stosują ją 
również w kuchni.

Kuchnia tajska jest zróżnicowana pod względem produktów 
i  składników używanych w  danym regionie. Wyróżnia się 
kuchnię północnej, północno-wschodniej, południowej 
i  centralnej Tajlandii. Dania południowe bazują głównie na 
mleku kokosowym i owocach morza, a mieszkańcy północy kraju 
rozsmakowali się w łagodnych daniach na bazie mięsa wieprzo-
wego i delikatnych warzyw. Na południu ważny składnik wielu 
dań stanowi słodkie mleczko kokosowe, które łagodzi ostry 
smak przypraw. Wytwarzany z niego olej wykorzystywany jest 
do smażenia i nadaje potrawom specyficzny smak. Spróbujemy 
tu też świeżych ryb i owoców morza. Kraby, kalmary, krewetki, 
homary i kałamarnice mogą pojawić się w sałatkach i jako danie 
główne. Najostrzejsza jest kuchnia północno-wschodnia, która 
charakteryzuje się dużą zawartością chili i wyrazistych przypraw. 
Popularnym daniem w tym regionie jest larb, czyli pikantna 
sałatka z mięsem, cebulą, chili, czy tom saep – pikantno-kwaśna 
zupa. Im dalej na wschód, tym dania mogą być coraz bardziej 
zaskakujące. Spotkamy się tu z tak egzotycznymi dla Europej-
czyków przysmakami, jak smażone owady – mrówki i koniki 
polne oraz szarańcze, czy żaby w pikantnym sosie. Jedzenie tu 
podawane jest ostre, obficie doprawione chili. 

Podstawą tajskiej kuchni jest sztuka łączenia pięciu smaków: 
słodkiego, kwaśnego, słonego, gorzkiego i ostrego, które uzyski-
wane są poprzez stosowanie charakterystycznych składników. 
I  tak smak słodki daje trzcina cukrowa lub dojrzały ananas, 
kwaśny – cytryna, niedojrzały owoc mango lub ananasa oraz ocet, 
słony – sól lub sos rybny o nazwie nam plaa, gorzki – ogórek 
zwany ma-ra, a ostry powstaje przy użyciu chili i papryki.

Obiad składa się zazwyczaj z zupy, dania curry, dania stir-fry 
i sosu do maczania. Może to być sos chili, rybny nam phrik lub 
nam pla. W kuchni tajskiej podstawowym składnikiem jest 
oczywiście ryż. Podaje się go zawsze gorący. Przyrządzany jest 
rozmaicie: smażony, gotowany klasycznie lub na parze, a także 
w postaci kleików. Najprostsza potrawa to miseczka gorącego, 
parującego ryżu, zmieszanego z aromatycznymi przyprawami 
i  świeżymi ziołami. Ryż stanowi też podstawę sycących dań 
mięsnych przyrządzanych z  kurczakiem czy wieprzowiną 
i dodatkiem gęstego, pikantnego sosu. Często podawany jest też 
z sosem sojowym lub rybnym, który nadaje potrawie specyficzny, 
słonawy smak. Ryż to także dodatek do najpopularniejszego tutaj 
dania – curry. Ostre danie tajskie jest dla przeciętnego Polaka 
prawie niezjadliwe, a danie nazwane przez Taja łagodnym to 
danie, które u nas byłoby uznane za ostre. Danie główne jest 
jedzone z ryżem, a na obiad serwuje się zazwyczaj 2–4 dania 
główne. Yum to w dokładnym tłumaczeniu mieszanka, którą 
stanowi mięso z ziołami i przyprawami, warzywa z ziołami 

i przyprawami, mięso z warzywami i przypra-
wami, także z sosami. Sosy występują najczęściej 
ostro-kwaśne i ostro-słodkie o różnej gęstości, 
zarówno sycące, z  dużą ilością mięsa, jak 
i wodniste, o konsystencji zupy. Smaki następują 
przemiennie. Jedno danie powinno być ostre, 
curry może być zastąpione przez ostrą sałatkę. 
Jeżeli zupa jest ostra, wtedy curry należy zastąpić 
daniem łagodniejszym. Do najchętniej jadanych 
dań kuchni tajskiej należą: sałatki, takie jak som 
tam, w skład której wchodzą drobno siekany 
zielony owoc papai, chili, orzechy, kraby; zupy, 
na przykład tom yang kung – ostro-kwaśna zupa 
z krewetkami i grzybami lub tom kha gai – ostro-
-kwaśna zupa z kurczakiem gotowana na mleku 

kokosowym. Inne cieszące się popularnością 
dania to phat thai – makaron ryżowy z sosem, 
jajkiem, soją i szczypiorem oraz gotowany ryż 
z gotowanym mięsem kurczaka i zupą z dynią 
khao man gai czy kung manau – surowe krewetki 
z ostrym sosem polane sokiem cytrynowym.

Jedząc, Tajowie nie używają noży, wystarczają 
im łyżka i widelec. Smak serwowanego jedzenia 
zależy nie tylko od składników, ale też od indy-
widualnego stylu kucharza. W Tajlandii bowiem 
nie ma ścisłych reguł dotyczących sposobu 
przygotowania dań. Użyte przyprawy i  czas 
przygotowania zależą od kucharza. Tajowie 
jedzą mało, ale często. Bardzo dużą wagę przy-
wiązują do estetyki serwowanego jedzenia.  

Pojęcie kuchni tajskiej nie ogranicza się tylko do Tajlandii. Należy zaznaczyć, że duża część plemion tajskich za-
mieszkuje też Wietnam i Laos, gdzie również kultywowana jest tradycja tajskich przodków.

cZerWONe currY Z kreWetkAMi
✔✔ 1 łyżka oleju 
✔✔ 2 drobno pokrojone cebule 
✔✔ posiekane zielone części dymki (ok. 1/2 szklanki) 
✔✔ 4 łyżki czerwonej pasty curry 
✔✔ 50 ml mleka kokosowego 
✔✔ 1 szklanka bulionu warzywnego 
✔✔ 1 łyżka sosu rybnego 
✔✔ 1 szklanka pomidorów pokrojonych w kostkę 
✔✔ 500 g krewetek królewskich (ja miałam mrożone) 
✔✔ drobno posiekana papryczka chili 
✔✔ sok z 1/2 limonki 
✔✔ skórka starta z 1/2 limonki 
✔✔ plasterki limonki do ozdoby 
✔✔ makaron chiński typu noodle albo chiński jajeczny 

odmrożone krewetki mieszamy z pastą curry, przykrywamy folią i wstawiamy na godzinę do lodówki. 
Makaron zalewamy wrzątkiem na mniej więcej 3 minuty. odcedzamy. olej rozgrzewamy na patelni, do-
dając cebulę i pomidory oraz skórkę z limonki i drobno posiekaną papryczkę chili. całość smażymy około 2 
minut. Dodajemy krewetki z pastą i gotujemy przez chwilę. Wlewamy mleko kokosowe, bulion, sos rybny 
i sok z limonki do smaku. Na koniec wrzucamy zielone części dymki, mieszamy, gotując jeszcze minutę. 
Podajemy na makaronie z plasterkami limonki i posypane zieloną dymką. 

izabela tołstoj

tAJskA ZupA Z kurcZAkA i MLekA kOkOsOWeGO
✔✔ 2 szklanki bulionu kurzego
✔✔ 1/2 puszki (200 ml) mleka kokosowego
✔✔ 1/2 piersi kurczaka (ok. 120 g)
✔✔ wyciśnięty sok i starta skórka z 1 limonki
✔✔ 2 łyżki sosu rybnego
✔✔ kolendra dla dekoracji
✔✔ 1 łyżka posiekanej trawy cytrynowej (1 łyżka startej skórki 
cytrynowej)
✔✔ 4–5 liści z limonki kaffir – posiekane
✔✔ kostka galangalu 2x2x2 cm
✔✔ 1 małe zielone tajskie chili – posiekane 
✔✔ trzy powyższe składniki mogą zostać zastąpione  
1 łyżeczką zielonej pasty curry

Skórkę limonki zetrzeć na tarce, wycisnąć sok. Pierś kurczaka pociąć w cienkie paski. W garnku zagotować 
rosół, dodać trawę cytrynową, skórkę i sok z limonki, sos rybny, pastę curry. Wymieszać, ponownie za-
gotować. Dodać kurczaka i mleko kokosowe. Ponownie zagotować, zmniejszyć ogień i gotować przez 2 
minuty. Wlać zupę do miseczek, posypać kolendrą. Trudno dostępne składniki można zastąpić zieloną pastą 
curry. Trawa cytrynowa jest podstawową tajską przyprawą, nadaje potrawom bardzo charakterystyczny 
smak, można jednak zastąpić ją 1 łyżką startej skórki cytrynowej. 
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