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אני והתאילנדי שלי
המתכון הסודי שלי לנחיתה רכה בשדה התעופה של בנגקוק עובר דרך האוכל. כשכל התיירים 

מזדרזים לתפוס מונית העירה, אני חומקת לעבר המעלית הצדדית שיורדת לאולם התחתון ופוסעת 
עד "סוף האולם שמאלה". ריחות הבישול העזים, שכה ערגתי אליהם, מקדמים את פני. כאן, בלב 

בית הנתיבות, במרחק קומה אחת מעין הסערה, נמצא מתחם של דוכני אוכל תאילנדי אמיתי, חלקת 
אלוהים הקטנה של עובדי שדה התעופה, שעומדת גם לרשות הקהל. אני משלמת בקופה מחיר מגוחך 
 Tod( עבור קופוני אוכל וממירה אותם במשולשי אננס נוטפי צוף בשקית פלסטיק ובמנת טוד מון פלה
Mun Pla(, קציצות דגים מטוגנות המזמנות לי נחיתה רכה ופריכה בחיק התרבות המקומית, שהאוכל 

הוא נציגה הזמין והחושני.
עושרו ומורכבותו של האוכל התאילנדי הם דרך מרתקת להתוודע לתרבות ולמסורת על רובדיהן 

השונים. סוד קסמו של המטבח התאילנדי טמון, קודם כל, בזמינות של חומרי גלם טריים ומשובחים 
שהארץ הטרופית משופעת בהם, וגם בטכניקות בישול קצרות וגאוניות בפשטותן כמו אידוי והקפצה. 

אולי הסוד טמון דווקא בשילוב מתוחכם ובמינון נכון של טעמים מנוגדים: חריף, מתוק, חמוץ, מלוח 
ומר, כשהאורז הלבן תמיד זמין וניטרלי בטעמו, נכון להרגיע את החיך.

כתבה וצילמה: יעל עופר

אוכל תאילנדי הוא לא פחות מאשר מהפנט. יעל עופר מגישה 
טעימות מהמטבחים האזוריים, מתרבות האכילה המשותפת, 

 מהשווקים הססגוניים ומחומרי הגלם האקזוטיים. אף מילה 
על חרקים מטוגנים ועל בננה לוטי

מוקפץ תאילנדי

1

פלפלי צ'ילי חריפים

מוכר אוכל בחוף ראיליי | צילום: יוליה פריליק

פפאיה כתומה
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שוק אוכל בבנגקוק
 )Ao Tor Kor( אאו טור קור

הגעה: ברכבת התחתית - יורדים בתחנה 
האחרונה, Kamphaenphet Mrta. השוק 
נמצא ממול. ברכבת העלית )סקייטריין( 
- יורדים בתחנת Phahan Yothin, ומשם 

הולכים כ–10 דקות
פתוח: מדי יום 20:00-6:00

בתי ספר לבישול בבנגקוק
Amita Thai Cooking Class

 162/17 Soi Wutthakat 14, :מקום
Wutthakat Rd., Talad Plu, Thonburi

טלפון: 66-24668966
מחיר: 2,800 באהט לסדנה של ארבע 

שעות
www.amitathaicooking.com :אינטרנט

 Blue Elephant - Cooking School 
and Restaurant

בית ספר לבישול ומסעדת גורמה, 
המשלבים סגנון הגשה מערבי ומנות 

מהמטבח המלכותי. המסעדה שוכנת 
במבנה עץ עתיק ומפואר. במקום גם 

 חנות המציעה מותג פרטי של 
מוצרי גורמה.

 233 South Sathorn Rd., :מקום
Kwaeng Yannawa, Khet Sathorn

טלפון: 66-26739353
מחיר: 2,800 באהט לאדם לסדנה בת 4 

 שעות
www.blueelephant.com :אינטרנט

מסעדות בבנגקוק
Chaii Karr

מסעדה תאילנדית אותנטית בעיצוב 
כפרי ספון עץ.

312/3 Silom rd. :מקום
טלפון: 66-22332549

Somboon Seafood
מסעדה סינית בעלת כמה סניפים 

בבנגקוק, מתמחה בדגים ובפירות ים. 
מפורסמת במנת סרטן מטוגן בקארי 

אדום.
 895/6-21 Soi Chula 8, :מקום

 Bantadthong Rd., Wangmai,
Pathumwan 

טלפון: 66-22164203
פתוח: מדי יום 23:30-16:00

www.somboonseafood.com :אינטרנט
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שוק מקומי: פירות אקזוטיים
אאו טור קור )Ao Tor Kor( בבנגקוק הוא שוק אוכל תוסס ואותנטי, מבריק מניקיון וידידותי גם לתייר. כבר בכניסה 

בולטת למרחוק פירמידת פירות ג'ק )Jackfruit( נקיים, ששתי רוכלות מפרקות לפלחים צהבהבים. הג'ק מפתיע 
בטעמו המעודן. הפרי הבא אחריו בתצוגה, גם הוא בעל קליפה מחוספסת, הוא הדוריאן )Durian(. זה כנראה הפרי 

המסריח ביותר בעולם, ונבצר מבינתי ובעיקר מחכי מה התאילנדים מוצאים בו. כשביקרתי בקונדיטוריה סינית 
הוא "התחפש" לממתק, כאילו אורב לאלו שסולדים מפניו או מחכה להזדמנות שנייה.

הפרי שזוכה בתחרות היופי של הפירות הוא מנגוסטין )Mangosteen(, שמזכיר פסיפלורה בגודלו ומתהדר בכתר 
מסוגנן, אבל מראהו היפה עומד בסתירה לטעמו התפל. על הדוכנים מונחים גם מנגו ירוק, פפאיה כתומה, תפוחי 

מים אדומים, תרמילי תמרינד חומים, שורשי כרכום )Turmeric( כתומים, שמהם מפיקים את תבלין הכורכום, 
מיני צ'ילי באדום לוהט ופירות נוספים, שיחד יוצרים פסיפס ססגוני. בצדו השני של השוק כבר נפתחים עשרות 

דוכנים מעוררי תיאבון של אוכל מבושל: מרקים מהבילים, עופות צלויים, דגים ופירות ים, מיני מעדנים מיובשים 
וקינוחים משונים.

אוכלים בחוץ
בעוד שבעולם המערבי ארוחות מוכנות נחשבות למותרות, בתאילנד תרבות הטייק אווי היא חלק מאורח החיים. 

רוב תושבי העיר גרים בדירות זעירות ללא מטבח ונוהגים לקנות מדי יום את מזונם בדוכני הרחוב או לצאת 
למסעדה בהרכב משפחתי. גם בעלי מטבחים מאובזרים מודים שזול יותר לאכול בחוץ. יעידו על היקפי התרבות 
הזו סירי הענקים הניצבים בכל קרן רחוב, שמתרוקנים כליל בתוך שעתיים, ומתחם המסעדות ההומה בשווקים.
כשאני מקבלת מידע פנימי על ארוחת הבוקר שנוהגים לאכול המקומיים בדרך ליום עבודה, אני מחליטה להמיר 

את המזנון במלון בשקיות ובמגשי פלסטיק. למחרת, בשש וחצי בבוקר, אני מתייצבת בחזית הסופרמרקט ביג 
סי )Big C( במרכז בנגקוק. הרוכלים כבר מתמקמים במקומותיהם הקבועים לצד דוכני האוכל הניידים. האחד על 

אופניים, השני עמוס שקיות בשתי ידיו, ויש גם ממוסדים יותר, שניצבים לצד דוכנים ועליהם עמוס עולם ומלואו. 
העוברים והשבים הממהרים לעבודה קונים לעצמם לארוחת הבוקר מיני נקניקיות או שיפודי חזיר, מרק מתובל 

או סלט פפאיה טרי הנכתש במקום. אפילו המשקה הקל והמרק נארזים בשקיות פלסטיק פשוטות.

בית ספר לבישול: לחתוך, לערבב, לכתוש
לאחר ימים של שיטוט בשוקי האוכל ואינסוף טעימות בדוכני הרחוב, לקחתי פסק זמן ועליתי על סירת המנוע 
הפרטית של בית הספר לבישול אמיטה )Amita(. שיט של חצי שעה במבוך התעלות הביא אותי לפתחו של בית 

מוקף גינה טרופית. טאם, המורה ובעלת בית הספר, מאמינה שהדרך הנכונה להתוודע לרזי המטבח המקומי 
היא להתחבר למקורות המסורתיים שלו. טאם מגדלת את כל צמחי התבלין בגן, אוגרת מי גשמים בכדי ענק 

מסורתיים וטוחנת את בשר אגוז הקוקוס במתקן מיוחד שכבר אי אפשר למצוא במקומות אחרים. היא מוכיחה 
לנו שהטעם הטוב של האוכל טמון בפרטים הקטנים.

המפגש עם צמחי התבלין הבסיסיים של המטבח התאילנדי מוסיף להיכרותי עמו רובד נוסף. למשל אני לומדת 
שאת טעמו השתלטני של בשר הבקר מעדנים בריחן מקומי מתוק שמוסיף ארומה מעניינת. 

אחרי שטאם מדגימה בפנינו ארבעה מתכונים, היא מעבירה אלינו את השרביט וכל אחד יודע שהיום יאכל את 
מה שבישל. האמרה הפולנית הנודעת תופסת גם בתאילנד. אני מתמודדת עם הכנת סלט פפאיה ירוקה, סום 

טאם )Som Tam(. אני אוחזת בעלי, כותשת את רצועות הפפאיה הבוסרית במכתש החרס ומוסיפה בהדרגה את 
התבלינים השונים. מעדן אמיתי ולא מוכר לחיך המערבי.

בזמן שאני ויתר התלמידים שוקדים על האוכל מספרת טאם שבזמנים עברו זוגות צעירים התחתנו בשידוך. ומה 
זה קשור לאוכל? טאם ממשיכה ומספרת שהשדכן נהג להאזין בהיחבא לקצב הלמות העלי במכתש במטבח בבית 
הורי הכלה המיועדת. אם הקצב נשמע לו נמרץ מספיק הוא המליץ על השידוך. אני מבינה שלמרות כל התמורות 

במטבח ושלל המכשירים האלקטרוניים המתוחכמים, אין תחליף לעלי ולמכתש, ובעצם אין תחליף ליד אדם.

המדריך   המהיר

2
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אמנות גילוף ירקות ופירות בהשפעת בית המלוכהשרימפס וחצילים בשקיות

אוכל
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הרגלי אכילה ונימוסי שולחן
בסעודה תאילנדית מסורתית, בשונה מארוחה מערבית, מוגשות כל המנות 

העיקריות למרכז השולחן בו זמנית, וכל סועד נוטל מהן לצלחת האורז 
האישית שלו. לפני החשיפה לתרבות המערב, בימי המלך ראמה החמישי 

)בשנים 1868–1910(, התנהלו הארוחות בישיבה על הרצפה ובאכילה 
בידיים. בכפרים הנידחים בצפון תאילנד נוהגים לאכול כך עד היום.

בארוחה תאילנדית במסעדה או בבית מוגשים כף ומזלג בלבד. המזלג 
מסייע לאסוף את המזון מהצלחת לכף המוגשת לפה. הסכין נעדרת 

לחלוטין משולחן האוכל ואין בה צורך, כי כל המנות הבשריות מוגשות 
כשהן חתוכות לפיסות בגודל של נגיסה. גם מקלות האכילה, שמשמשים 

את חלק מעמי אסיה, נעדרים כמעט לגמרי מהשולחן.
אורז הוא מנה תאילנדית בסיסית. בשנים האחרונות הפכו מנות 

האטריות )נודלס( לפופולריות מתמיד והחלו לכרסם במעמדו של האורז. 
הנימוס מחייב להניח את ערמת האורז כלפי מרכז השולחן ולאסוף 

אותו במזלג כלפי מרכז הצלחת, אחרת הסועד יחשב לאנוכי. עם סיום 
הארוחה הסועדים הופכים את הכף והמזלג על גבם ומניחים אותם 

במקביל זה לזה. 

התבלינים: סגולה לבריאות
"שורש הגלנגל )Galangal( יעיל נגד סרטן, הג'ינג'ר מטהר את הדם 
ולצ'ילי ערך מטבולי גבוה", מדקלמים באוזני, כמו מנטרה, השפים 

התאילנדים. בשנים האחרונות, בעקבות טרנד הבריאות העולמי, עלתה 
פלאים הפופולריות של המטבח התאילנדי, שמתבסס במידה ניכרת על 
צמחי תבלין )כמו למון גראס, קפיר ליים, ריחן מתוק, מנטה וכוסברה(, 

שורשים )כמו גלנגל, ג'ינג'ר וכרכום(, ירקות, ציר דגים או עוף, רוטב סויה, 
רוטב דגים ורוטב צדפות, ועוד. המטבח התאילנדי השכיל להתאים את 

עצמו לטרנד הבריאות העולמי. מסעדות תאילנדיות רבות מפחיתות 
את השימוש בשמן, ממירות את הטיגון באידוי ומדללות במים את חלב 

הקוקוס המרוכז ועתיר השומן.
בערים הגדולות בעולם צצות מסעדות בניהולם של שפים תאילנדים, 
המקפידים לשמר את המסורת ובה בעת להתאימה לרוחות החדשות 

המנשבות בין הסירים. פיוז'ן אם תרצו. 

מטיילים נובמבר 2009
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אין תחליף ליד אדם. בית הספר לבישול אמיטהאין מטבחים בבתים אז אוכלים בחוץ | צילום: עמוס צוקרמן

הכנת סלט פפאיה ירוקה
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שוקי אוכל בצ'יאנג מאי
 Wararot

שוק מעניין וידידותי, מורכב משני אולמות 
מחוברים בגשר, המהווים את שוק האוכל 

בתוך מתחם השוק הכללי. בשוק מבחר 
פירות מיובשים, שורשים, פטריות, 

תבלינים, פירות טריים, בשר, דגים ועוד.
 Th Praisani פינת Th Chang Moi :מקום

Muang Moi - השוק הסיטונאי
מומלץ למי שאוהב להתחכך בתוצרת 

החקלאית ובמגדלים. האיכרים מגיעים 
עם משאיות עמוסות ואליהם ניגשים 

קונים רבים, ובהם גם שפים. ליד השוק 
יש מסעדות המגישות מנות מהמטבח 

הצפוני, שבהן סועדים רק מקומיים. 
מקום: מצפון לשוק Wararot, צמוד 

לקונסוליה האמריקאית.

בית ספר לבישול בצ'יאנג מאי 
 The Chiang Mai Thai Cookery

School
חלוץ בתי הספר לבישול בעיר. נפתח 

ב–1993 ביוזמת שף מקומי שמרבה 
להופיע בתוכניות בישול בטלוויזיה ואשתו 

האנגלייה. מקום מטופח ומקצועי.
 11/29 Moo 1, Chiang Mai :מקום

Floraville, Doi Saket, Chiang Mai
טלפון: 66-53399036

www.thaicookeryschool.com :אינטרנט

מסעדה בצ'יאנג מאי
The Whole Earth

מסעדה מעוצבת בחן, המגישה תפריט 
צמחוני ובשרי ומנות פיוז'ן מתוחכמות 

בסגנון מערבי. שוכנת בבית עץ תאילנדי 
מסורתי ומרשים, עם מרפסת המשקיפה 

לגן טרופי. ממוקמת סמוך לשוק הלילה.
88 Sridonchai Rd., Chang Khlan :מקום

פתוח: 14:00-11:00, 22:00-17:00
טלפון: 66-53282463

■

■

■

■

■

■

■

■

ארבעת המטבחים האזוריים
החבל הצפוני: האזור הצפוני, שבירתו צ'יאנג מאי )Chiang Mai(, הוא הררי וקריר יחסית, ומשופע בירקות 

ובפירות טריים, בשורשים ובעשבי תבלין, בעיקר בהשפעת מיאנמר ולאוס השכנות. בצפון–מערב תאילנד 
נהוג לאכול אורז בגרסתו הדביקה - קאו ניאה )Khao Niaw(, שמגלגלים לכדור וטובלים ברטבים חריפים. 

גם האטריות מככבות פה. "אם לא תאכלי קאו סוי )Khao Soi(, מנת הדגל של האזור, ביקורך לא יהיה 
מושלם", סח לי מארחי כשישבנו במסעדה מקומית. הוא ציין שאין תאילנדי שמגיע לביקור באזור ומחמיץ 
את המנה המפורסמת. המלצר הגיש לי מנת מרק סמיך, עשיר בפיסות בשר ובאטריות מבושלות, שמעליו 

הונחה ערימת אטריות ביצים נוקשות מטוגנות. בקערית נפרדת מגישים כרוב כבוש, ליים ובצלי שאלוט 
ולעתים בשר. היעדרם המוחלט של תיירים זרים במסעדה הדליק אצלי נורה אדומה, אך היה זה ביס אחד 

מאוחר מדי. מול חיוכיהם של הסועדים הבנתי שהצ'ילי החריף מסמל את הלם התרבות יותר מכל. 
הארוחה המסורתית האופיינית לצפון מכונה קאן טוקה )Khan )Khan Toke  - קערה,  Toke - שולחן. 

הסועדים יושבים סביב שולחן עגול נמוך - שבעבר היו קולעים אותו מבמבוק והיום עשוי מעץ טיק - ועליו 
מנות מרכזיות. צורת האכילה הזו, שמלווה גם בריקודים מסורתיים ובשירה, אופיינית רק לצפון.

החבל הצפון–מזרחי: אזור איסן )ראו כתבה בעמוד 16(, שסובל מאדמה בעייתית ותנאי אקלים לא קלים, 
אילץ את התושבים להתמחות בציד חסר גבולות של חיות בר ורמשים כדי להשביע את הרעב. גם כאן האורז 
הדביק הוא מאכל אופייני, ולצדו נעשה שימוש נדיב בצ'ילי ובצמחי תבלין אחרים, שמעניקים לבשר הצלוי על 
הגריל טעם עז ועשיר. איסן הוא גם מקורו של סלט הפפאיה הירוקה שזכה לשלל גרסאות ופרשנויות. באיסן 

.Tam Mak Hoong ובלאוס קוראים לסלט גם
לב תאילנד: מרכז המדינה כולל את בנגקוק ואת האזור מצפון לה. האזור משופע באדמה פורייה שנוצרה 
מסחף הנהרות, אזור גידול מרכזי של אורז, בעיקר מזן יסמין )Hom Mali(, ושפע של פירות וירקות. הקארי 
הירוק, קנג קיאאו וואן )Kaeng Khieo Wan(, המבוסס על חלב קוקוס, הוא אחד מסוגי הקארי האופייניים 

לאזור. הקארי התאילנדי הוא מחית במרקם נוזלי או משחתי, שמכילה תבלינים טריים ומיובשים רבים וגם 
צ'ילי או חלב קוקוס. הקארי משמש בסיס למאכלים רבים. בנוסף לקארי הירוק, יש קארי אדום, צהוב ועוד. 

 Tom Kha( מרק חריף–חמוץ, וטום קה קאי ,)Tom Yam( מנות פופולריות נוספות שצמחו כאן הן טום יאם
Kai(, עוף בחלב קוקוס. 

השפעתו של המטבח הסיני על האזור ניכרת באורז הלבן, במרק הזך עם פיסות הטופו, בבשר החזיר 
הטחון ובעיקר במגוון מנות של אטריות מוקפצות )נודלס(. השפעתה של חצר המלוכה, שמקום משכנה 

היה מאז ומתמיד במרכז המדינה, ניכרת בעיצוב המנות ובצורת ההגשה האלגנטית, אמנות גילוף הירקות 
והפירות והגשת מנות זעירות ומתוחכמות. מאז ימי המלך ראמה הרביעי ובנו ראמה החמישי במחצית 
השנייה של המאה ה–19 ספג המטבח המלכותי השפעות ממטבחים שונים, בעיקר מהמערב, בהתאם 

ליחסי החוץ באותה תקופה. אגב, ספר הבישול התאילנדי הראשון נכתב לפני מאות שנים על ידי בשלנית 
שעבדה בארמון המלך, והוא משמש כמקור היסטורי להכרת המטבח המלכותי.

החבל הדרומי: רצועת החוף הצרה בדרום תאילנד, הנמתחת לכיוון מלזיה, שונה דרמטית בתנאי השטח 
מיתר המדינה. האקלים הגשום, היערות הסבוכים והנוף ההררי המוקף ים מספקים דגה עשירה ופירות 

ים, ירקות טריים ושפע פירות טרופיים. החיבור בין חומרי הגלם לבין האוכלוסייה האתנית המגוונת, 
שבראשה מהגרים ממלזיה, מאינדונזיה ומהודו משתקף במטבח מסעיר וחריף במיוחד, ויוצר גרסאות 

חריפות לרטבי הקארי.
קנג טאי פלה )Kaeng Tai Pla( היא מנה טיפוסית של קארי חריף ביותר, מלוח וארומטי, עם דגים, שעועית 

 Kaeng( ירוקה, נצרי במבוק כבוש ותפוחי אדמה. שורש כרכום טרי מעניק לקארי צבע צהוב עז. קנג לאואנג
Leuang(, קארי צהוב, היא אחת ממנות הדגל של האזור, ומכילה בליל של מרכיבים, ובהם דגים, דלעת, 
פפאיה ואננס. הקוקוס נפוץ מאוד באזור החופים והאיים, ושילובו במטבח המקומי הוא דוגמה לניצול 
מרבי של חומר גלם: את החלב מוסיפים למרקים ולקארי, שמן האגוז משמש לטיגון ובשרו מגורד דק 

ומשמש לתיבול.
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