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Thai menu 
 

Frisse komkommersalade met sesam 
 

 
Koeng pak tjie farang 

(Garnalenspiesjes met korianderblad)  

 
Gai pad pria wan 

(Zoetzure kipfilet)  

 
Khao pad supparod 
(Gebakken rijst met ananas) 

 
Vurrukkullukke kip! 

(Gemarineerde kipfilet met paprika en Thaise basilicum) 

 
Pad pak ruammit namman hoi & neua nam tok 

(Geroerbakte groente met rundvleesreepjes) 

 
Druiven in karamel met roomyoghurt 

 

 



Frisse komkommersalade met sesam 

 
 
 
Ingrediënten:   
 
1 cm verse gember, fijn geraspt 
2 eetlepels rijstazijn 
2 eetlepels sesamzaad 
2 komkommers, schoongeboend 
 
 
 
 
Bereiding 
Schep de gember om met de azijn en laat even staan. Rooster het sesamzaad in een 
droge koekenpan op middelhoog vuur tot het begint te verkleuren. Schep het 
sesamzaad op een bord om te voorkomen dat het gaar wordt. Halveer de komkommers 
in de lengte en haal de zaadlijsten er met een lepel uit. Schil het vruchtvlees met 
een dunschiller in de lengte in lange linten. Bestrooi de komkommerlinten met wat zout 
en schep ze om met het gembermengsel.  
 
Serveren 
Schik de komkommerlinten tot een mooi bergje en bestrooi ze met sesamzaad. Serveer 
direct.   



Koeng pak tjie farang 
(Garnalenspiesjes met korianderblad) 

 
In Thailand maakt men veel gebruik van verse kruiden zoals de pak tjie (korianderblad), 
horapha of kraphao (soorten Thais basilicum) die worden gebruikt als garnering bij heel 
veel gerechten. Pak tjie farang (Eryngium foetidum) betekent letterlijk ‘korianderblad 
van blanke buitenlanders’ 

 
 
 

Ingrediënten:   
 
20 grote rauwe garnalen, gepeld,  
2 el. vissaus, frituurolie,  
2-3 el. bloem,  
2 rode puntpaprika’s, in stukjes 
20 houten stokjes 
 
Voorbereiding 
Garnalen aan houten stukjes rijgen en met vissaus bestrijken.  
 
Bereiding 
Frituurvet verhitten tot 170 graden. Garnalen met bloem bestrooien en in frituurolie in 
2-3 minuten lichtbruin frituren.  
 
Serveren 
Paprika aan eind van spiesjes prikken. Garneer met kleine koriandertakjes. 
 

  



Gai pad pria wan 

(Zoetzure kipfilet) 
 

In dit recept wordt een vissaus gebruikt. Deze wordt welhaast bij de bereiding van alle 
gerechten in Thailand gebruikt, vaak als vervanger van zout. De sterk geurende ´nam 
pla´ is een vissaus die gemaakt wordt van vergiste vis. Het wordt ook gebruikt als 
ingrediënt voor verschillende (pittige) dipsauzen zoals de Thaise ´phrik nam pla´ of het 
sterkere ´pla raa´. Ook in de klassieke Romeinse keuken werd vissaus gebruikt, waar 
het in het Latijn ´garum´ of ´liquamen´ heette. Het maken van garum vergde veel tijd 
omdat de vissen (of de ingewanden) twee á drie maanden moesten rotten… 
 
Ingrediënten:   
 
750 gr. kipfilet in blokjes  
4 el sojasaus  
1 tl peper  
4 tomaten in partjes 
4 uien in stukken 
1 komkommer in stukken  
2 rode puntpaprika´s in blokjes  
2 kleine blikjes ananas  
2 dl ananassap  
4 tenen knoflook (fijn hakken) 
5 el olie  
200 gr tempurameel  
2/3 tl maïzena  
8 el tomaten ketchup  
6 el nam pla (vissaus)  
6 el rijstwijn of wijnazijn  
8 el rietsuiker 
 
Voorbereiding 
Kip inwrijven met de sojasaus en de peper en 30 minuten laten marineren. Oven 
voorverwarmen op 100 graden 
 
Bereiding 
Van het meel met water een beslag maken en de kip erdoor heen halen en in ruim olie 
bakken. Kip in de oven warm houden. Alle groente twee minuten bakken. 
Tomatenketchup en vissaus toevoegen, daarna het ananassap, azijn en de suiker. 
Binden met de maïzena. 
Serveren 
Serveer uit in schaaltjes. Vlak voor het opdienen de kip door de zoetzure saus mengen. 
 



Khao pad supparod 

(Gebakken rijst met ananas) 
 
Khao pad ofwel gebakken rijst wordt in Thailand meestal geserveerd met een stuk 
limoen en schijfjes komkommer en kan gebakken worden met verschillende 
toevoegingen; ‘moe’ met varkensvlees, ‘kai’ met kip, ‘poe’ is krab, ‘koeng’ is garnaal, 
‘tahoe’ is tofoe, ‘khai’ is ei. In dit gerecht is gekozen voor een bereiding met ‘supparod’ 
oftewel ananas. 
 
Ingrediënten:   
 
300 g witte rijst 
1 grote ananas 
125 g verse garnalen 
125 g krabvlees 
125 g Chinese saucijsjes 
1 sjalot 
2 teentjes knoflook 
2 verse rode pepers 
50 ml plantaardige olie 
2 tl vissaus 
25 ml lichte soya saus 
versgemalen zwarte peper 
25 g knapperig gefruite sjalotten 
 
Voorbereiding 
Kook allereerst de rijst totdat ze driekwart gaar is, laat ze uitlekken en zet ze apart. 
Snijd de ananas in de lengte doormidden. Hol de helften uit. Snijd het vruchtvlees in 
dobbelsteentjes. Pel de garnalen en hak ze in kleine stukjes. Pluk het krabvlees uit 
elkaar en hak de saucijsjes in stukken. Hak tenslotte de sjalotten, de knoflook en de 
pepers in stukken. 
 
Bereiding 
Verwarm de olie in een wok en fruit de sjalotten, de knoflook en de peper 3 tot 4 
minuten. Doe de garnalen erbij en bak nog 3 minuten door. Doe dan het krabvlees en 
de saucijsjes erbij en roer alles goed door elkaar. Doe de rijst erbij en breng die op 
smaak met de vissaus, de soyasaus en de versgemalen zwarte peper. Doe er evt. nog 
een beetje olie bij. Kook de rijst, onder voortdurend omscheppen, op een hoog vuur 
totdat ze zacht en helemaal gaar is. Doe dan de helft van de stukjes ananas erdoor en 
laat het nog een minuut doorgaren. 
Serveren 
Serveer de rijst in de uitgeholde ananashelften. Strooi de knapperige sjalotten erover 
heen en garneer met de overgebleven stukjes ananas. 
 



Vurrukkullukke kip! 
(Gemarineerde kipfilet met paprika en Thaise basilicum) 

 
 
Ingrediënten:   
 
4 grote kipfilets in kleine blokjes 
4 grote rode paprika`s in reepjes 
4 grote basilicum plantjes 
2 rode pepertjes 
4 of meer teentjes knoflook 
4 El. sherry (liefst droge sherry) 
4 EL ketjap manis (zoet)voor de marinade 
en 6 El. voor de paprika`s  
4 El. suiker (+ nog 1 lepel extra) 
2 El. vloeibare honing 
peper en zout 
olie 
 
Voorbereiding 
Snij de kipfilets in kleine stukjes. 
Maak de marinade met de honing, ketjap manis, suiker en 1 gesnipperd teentje 
knoflook en de sherry. 
Laat de kip hierin liefst een hele middag marineren. 
 
Bereiding 
Snijd de paprika`s in fijne reepjes en roerbak ze in de wok met olie. 
Breng de reepjes op smaak met redelijk veel peper en zout (even proeven), met 3 El. 
ketjap manis, 1 eetl. suiker en nog een theel. honing. 
Voeg er ook de gesnipperde rode pepertjes en de knoflook aan toe. 
Als alles kookt dan de vlam laag en lekker laten sudderen, af en toe omroeren dan doe 
je in een grote braadpan wat olie en als die heet is voeg je de kipblokjes toe. Op hoog 
vuur, onder af en toe roeren lekker bruin bakken (zonder deksel) +/- 15 min. 
Als de kip gaar en lekker bruin is dan roer je het paprika mengsel samen met de 
gewassen en klein gescheurde blaadjes van de basilicum erdoor en dan laat je het nog, 
met het deksel dicht, op laag vuur nog 15 min. sudderen.  
 
Serveren 
Serveer het gerecht uit in kleine schaaltjes samen met de andere gerechten 
 



Pad pak ruammit namman hoi & neua nam tok 
(Geroerbakte groente met rundvleesreepjes) 

 
‘Pad pak ruammit namman hoi’ betekent zoveel als geroerbakte gemengde groenten 
met oestersaus. Oestersaus en verschillende soorten sojasaus komen weer veel voor in 
de gerechten die van oorsprong Chinees zijn. In dit recept wordt ‘Laos’ (Alpinia galanga) 
gebruikt. Laos is een plant, verwant aan gember. Het wordt ook wel eens Thaise 
gember of galanga genoemd. Het is een meerjarige plant uit de tropen. 
Laos is waarschijnlijk afkomstig uit Indonesië maar wordt momenteel geteeld in 
Indochina, Thailand, Maleisië en Indonesië. De wortel wordt gebruikt als specerij, hij 
heeft een milde gembersmaak maar heeft ook iets scherper wat neigt naar peper, ruikt 
naar citrus en pijnbomen. Hij wordt vers (en die gebruiken wij natuurlijk!), gedroogd of 
ingemaakt gebruikt. Laos kan in recepten vervangen worden door gember en een beetje 
peper. Laoswortel wordt in Indonesië gezien als een pepmiddel en een afrodisiacum. 
Het zou bovendien de menstruatie opwekken… 
 
Ingrediënten:   
 
600 gr. mager rundvlees 
8 lente-uitjes 
2 rode peper 
250g champignons 
runderbouillon 
donkere soja saus 
bruine basterdsuiker 
oestersaus 
knoflook 
gemberpoeder (Laos) 
olijfolie 
 
Voorbereiding 
Snijd vlees in dunne reepjes en laat dit tien minuten staan in een mengsel van soja saus 
(3 eetlepels) en 1 eetlepel bruine suiker. Snijd rode peper door, verwijder zaadjes en 
snijdt peper klein. Snijd lente-uitjes in stukjes van 2 cm. en champignons in schijfjes. 
 
Bereiding 
Verhit olie op hoog vuur. Bak vlees rondom bruin en voeg peper en champignons toe, 
pers teentje knoflook erboven uit, strooi 1 theelepel gember poeder erover. Roer geheel 
goed door. Voeg de bouillon toe en de lente-uitjes en als laatste 2 eetlepels oestersaus. 
alles goed door roeren en nog even laten pruttelen 
 
Serveren 
Lekker met de khao pad supparod en de komkommersalade. 
 



 
Druiven in karamel met roomyoghurt 

 
 
Ingrediënten:   
 
600 gr. pitloze druiven 
2 sinaasappels 
150 gr. suiker 
2 mespuntjes gemalen kardemom 
4 eetl. schenkstroop 
4 bakjes griekse yoghurt ( a 150 gr.) 
4 eetl. zure room 
 
Voorbereiding 
Druiven wassen, van tros nemen en droogdeppen met keukenpapier. Sinaasappels 
uitpersen. 
 
Bereiding 
In steelpan 1 dl. water met sinaasappelsap, suiker en kardemom al roerend aan de kook 
brengen. Ca. 4 min. inkoken tot licht stroperige saus.  
Schenkstroop er door roeren en hete siroop door druiven scheppen. 
Minstens 1 uur laten intrekken. 
 
Yoghurt en zure room met garde luchtig door elkaar kloppen. 
 
Serveren 
Druiven in siroop over hoge glazen verdelen. Roomyoghurt erop scheppen. 
Garneren met de rest van de druiven in siroop. 
 


