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 מרק טום קא
 קרם קוקוס , עלי קפיר , גלנגל , למון גראס ופטריות שימאגי.

 

 פאד קפאו
 , ביצה מטוגנת ואורז., בזיליקוםבשר בקר טחון, שום, צ'ילי אדום

 
 ילדיםפרייד רייס 

 טופו וסויה./עוף, , שורש בצל ירוק , שום, ביצהיסמיןורז א

 
 
 

 ו לב לרשימת הציוד וההכנות מראש!שימ
ממליצים לבוא מוכנים לקראת הסדנא כדי שנוכל לעשות אותה בכיף 

  ולהספיק כמה שיותר
  



 2020ערבה  -סדנה תאילנדית נדב ודניאל  -רשימת מצרכים 
 

   מזווה תאילנדי
 (דובר בקרם ולא בנוזל קוקוסב שמלשים ל)מל  400פחיות קרם קוקוס  2 -קרם קוקוס  .1
 חבילה  1 -עלי קפיר ליים מיובשים  .2
 חבילה   1 -שורש גלנגל מיובש  .3
 ( ) ניתן להשתמש בלימונית הנפוצה בגינות תבלינים ביתיות     יח. 3 -גבעולי למון גראס  .4
 (HEALTY BOYמומלץ ממותג ) בקבוק 1 –רוטב סויה בהיר .5
 (SQUIDאו  TIPAROSמותג ,מהמיוצר בתאילנד  )מומלץ בקבוק  1 –רוטב דגים  .6
 בקבוק  1 -רוטב פטריות או צדפות   .7
 (סוכר לבן/חוםניתן להשתמש ב  -)במידה ואין   גר 400חבילה אחת של  -סוכר דקלים  .8

 

 ירקות
 בצלים בינוניים    4 -בצל לבן  .1
  ראשים מקולפים 3 –שום  .2
 בינוני 1 -ג'ינגר  .3
 יח'   10 -חריף צ'ילי אדום  לפפל .4
  סלסלה   1 - או פורטובלופטריות שמפיניון  .5
 סלסלה   1 - לבנותפטריות שימאגי  .6
 יח'     2 - או לייםלימונים  .7
 יח' 3 -מלפפון  .8
 ח'י 1 –כרוב לבן  .9

 

 ירקות עלים
 (לשמור את הגבעולים , לסדנה )מופרדים מראששקית  1  -עלי כוסברה .1
 (לסדנה )מופרדים מראש שקית 1 -בזיליקום  .2
  שקית 1 - בצל ירוק  .3
 אם ניתן להשיג )מוסיף המון( – *בזיליקום תאילנדי .4

 

 
 
 
 

 יבשים / קשות
 שמן זית  .1
 גר' 50 – בוטנים קלויים.2
 סוכר לבן .3
 פלפל לבן גרוס.4
 יח'   5  -ביצים .5
 בסמטייסמין או   אורז.6

 

 חלבונים 
 400טחון  בקר בשר    .1     

 גר 150חזה עוף , פרגיות או טופו     .2            



 

 2020ערבה  -סדנה תאילנדית נדב ודניאל  -רשימת ציוד 
 

 כלי מטבח
 

 קרש חיתוך -
 סכין -
 קערות לעבודה  -
 סיר בינוני + מכסה  -
 מסננת גדולה ,חורים דקים -
 קומקום חשמלי -
 2מחבת בינונית *  -
 מחבת קטנה לטיגון ביצה -
 תרבד -
 כלי הגשה -

 
 
 

 הכנות מראש
 .)לשמור את גבעולי הכוסברה( הכוסברהלהפריד את עלי   -
 .(בסמטי או יסמין)אורז כוסות  2 –אורז מוכן מראש  -
 לקלף שום מראש. -

 
  



 
 
 

  (Tom Kaa)קא-מרק טום - והכנותמרכיבים 
 1קבוצה 

 כף שמן זית 1 1/2
 בצל לבן קטן/ בינוני  1
 פלפל צ'ילי אדום חתוך גס 2
 

 2קבוצה 
 שיני שום חתוך גס 6
 ג'ינג'ר חתוך גס  פרוסות  6
 

 3קבוצה 
 מ"ל(  400קוקוס ) קרם פחית  1

 קוקוס( הקרםפחית מים )אותה פחית של  1.5
 עלי קפיר ליים מיובשים וקרועים לחתיכות  10

 חתיכות גלנגל מיובש 4
 וכים גס גבעולי למון גראס מעוכים וחת 2-3

 חופן גבעולי כוסברה
 Healthy boyכפות רוטב סויה בהיר  מסוג  1 1/2

 כפות רוטב דגים 4
 כפות סוכר דקלים חתוך דק 2
 

 4קבוצה 
 ס"מ 1/2סלסילה פטריות שמפיניון חתוכות בעובי  1
 

 להגשה וצלחות
 פרוסות דק.אדום 'ילי טבעות צ, ובזיליקום  חופן עלי כוסברה  פלחי ליים או לימון-

 



  (Tom Kaa)קא-מרק טום -מתכון 
 
 .ממים סיר בינוני על להבה בינוניתמח .1
שתיים עד התרככות  -כדקה 1קבוצה מוסיפים שמן זית )מחממים מעט( ומטגנים את  

 .וקצוותיו מוזהבים קלותעד שמריחים את הגינג'ר  2קבוצה קלה, מוסיפים את 
דקות על  2ומחממים לסף רתיחה עם מכסה פתוח למשך  3קבוצה . מוסיפים את  2

 אש קטנה .                                                                                                                 
 חממים  לרתיחה ומכסים עם מכסה. . מוסיפים חצי כוס מים )לפצות על האידוי( מ3
דקות למיצוי  20. מורידים את המרק מהאש ונותנים לו להתבשל עם עצמו במשך  4

 טעמים ולאחר מכן לסנן מהירקות . 
 

 דקות לפני הגשה( 5*לפני הגשה )
 
הפטריות החתוכות, מומלץ לשמור שלב זה קרוב  - 4קבוצה לחמם את המרק עם  . 5

עה(, המטרה לבשל מעט את הפטריות אך שישמרו על למועד ההגשה )עד חצי ש
 מרקם .

. למרק יש נטיה להשתנות מחימום לחימום, חשוב לטעום את המרק ולתקן טעמים 6
ממש עד לרגע ההגשה, האיזון במליחות נשלט על ידי מלח או רוטב דגים ובמתיקות 

 על ידי סוכר לבן. 
 

 בתיאבון :(

 המלצה:
של  המליחותשל הסוכר דקלים,  המתיקותהאישי בין האיזון הוא לפי הטעם  -

 של הלימון. והחמיצותהסויה/רוטב דגים 
מומלץ להגיש עם פלח לימון קטן טבעות צ'ילי אדום דקות ועלי כוסברה )מי שאוהב( -

 שהסועד יוכל לזלף לעצמו לקערת המרק.



 פאד קפאו -הכנות ו מרכיבים
 חלבון :

 טחון בקר גרם בשר 400
 ביצה 1
 

 :1קבוצה 
 קצוץ דק  'יח 4  -פלפל צ׳ילי חריף אדום 

 קצוץ דק שיניים  8  - שום
 כפית ¼ - גרוספלפל לבן 
 כף 1 -שמן קנולה

 
 :2קבוצה 

 חתוך לרצועות קטן 1 - בצל לבן
 

 3קבוצה 
 יםמופרדעלים כוסות  2 -עלי בזיליקום 

 

 רוטב:
 כף 1.5  - רוטב פטריות

 כף 1.5 - רוטב סויה בהירה
 כפית 1 -סוכר לבן 

 כף ½ -רוטב דגים 
 

 :הגשה
 חתוכים לרצועות גסות. אורז יסמין מבושל מראש, מלפפון וכרוב



 פאד קפאו -מתכון 

 
כפות שמן, מטגנים קלות את  2. מחממים מחבת על חום בינוני, מוסיפים 1

 השום והצ׳ילי עד התחלה של הזהבה, .
. כאשר הבשר כמעט מבושל, הלבן את הבשר הטחון והבצלמוסיפים  .2

מוסיפים את הרוטב. מערבבים ומבשלים עוד מספר דקות עד שהבשר מבושל 
 )אם התבשיל מתחיל להתייבש מוסיפים מעט מים ומתקנים את התיבול.

. כאשר מכבים את הלהבה, מערבבים עם עלי בזיליקום טריים ומעבירים 3
 לקערת הגשה. 

קטנה עם כמות שמן שתספיק על מנת לכסות את תחתית  מחממים מחבת. 4
זה טבעי,  -המחבת. כשהשמן חם, שוברים את הביצה. הביצה תתנפח ותפצפצץ 

 השאיפה לבשל את הביצה עד שהתחתית שחומה וקריספית והחלמון עדין רך.
 

 הגשה
מגישים את התבשיל לצד אורז יסמין )ללא תיבול(, את הביצה המטוגנת מניחים  

 מומלץ עם מלפפון וכרוב חתוכים גס. ,התבשיל מעל
 

 בתיאבון.
 
 
 

  



 פרייד רייס - הכנותו מרכיבים
 אורז :

 אורז יסמין או בסמטי מבושל מראש
 

 חלבון
 גר )מנה אישית( 150 -חזה עוף / פרגיות / טופו 

 
 מוקפץ

 כף 1  -שמן קנולה )או כל שמן "כבד" אחר( 
 קצוץ לטבעות יח' 2  -שורש בצל ירוק )החלק הלבן( 

 קצוצות גס יח' 4  -שום 
 ביצים מקושקשות מראש 2 -ביצה 

 
 רוטב

 כפית  1 -רוטב דגים 
 כפית  1  -רוטב סויה בהירה 

 כפית ½ -סוכר לבן 
 

 הגשה
 צרור עלי כוסברה
 רצועות בצל ירוק

 בוטנים קלויים 
 פלח לימון

  



 פרייד רייס -מתכון 

 
  .אורז מראש מבשלים. 1
. על מחבת חמה צורבים את החלבון )פרגית / טופו( שבחרתם עם מעט מלח. 2

 חותכים לקוביות ושומרים בצד.
 
ה. כשהביצה כמעט . מחממים מחבת על חום בינוני, מוסיפים שמן ומטגנים את הביצ3

גבוהה , מוסיפים מעט שמן נוסף ומטגנים את הבצל לה להבהחום מוכנה מעלים את 
 הירוק והשום , מוסיפים את הפרגית/טופו ומבשלים עד התחלה של הזהבהת השום.

כוס אורז ומסיטים עם תרבד מצד לצד. אם המחבת יבשה מדי להוסיף  1. מוסיפים 4
צליל של עוד טיפה שמן, המחבת צריכה להיות חמה, האורז לא צריך להידבק, יהיה 

 פצפוצים מטיגון האורז.
. מוסיפים את רוטב הדגים, הסויה והסוכר, מערבבים עד שנספג באורז, מתקנים 5

 תיבול לפי הצורך ומגישים.
 

 הגשה
אנו אוהבים להגיש פרייד רייס בקערה עם בוטנים קלויים, בצל ירוק, מעט כוסברה 

 .ופלח לימון
 

 בתיאבון.
 


