ʡ˃ˌˎ˃ːˇ˔ˍ˃ˍ˖˘ːˢ
ʠ˕˝˒ˍ˃˒ˑ˔˕˝˒ˍ˃

ʡ

˃ˍ˃ ˈ˔˕ˈ˔˕˅ˈːˑ ˋ
ˎˈ˔ːˑ ˈ ˚ˑ˅ˈˍ ˇ˃ ˔ˈ
˅ˎˡ˄ˋ ˅ ˈˍˊˑ˕ˋ˚Ǧ
ː˃˕˃ ˋ ˅ˈˎˋˍˑˎˈ˒ː˃ ˍ˖˘ːˢ
ː˃ ʡ˃ˌˎ˃ːˇǡ Ƿʠ˕˓˃ː˃˕˃ ː˃
˖˔ˏˋ˅ˍˋ˕ˈǲǤ ʛ˃ˆˋˢ˕˃ ˑ˕
˅ˍ˖˔ˑ˅ˈ ˋ ˃˓ˑˏ˃˕ˋǡ ˋˊˢ˜Ǧ
ː˃˕˃ˇˈˍˑ˓˃˙ˋˢǡ˙˃˓ˢ˜˃ː˃
˕˓˃˒ˈˊ˃˕˃ǡ˒ˑ˔˕˃˅ˢ˕˅˒ˎˈː
ˋ ː˃ˌǦˋˊ˕˝ː˚ˈːˋ˕ˈ ˍ˖ˎˋǦ
ː˃˓ːˋ ˙ˈːˋ˕ˈˎˋ ː˃ ˕˃ˊˋ
ˍ˖˘ːˢǡ ˋˊ˕˝ˍ˃ː˃ ˑ˕ ˏːˑˆˑǦ
ˑ˄˓˃ˊːˑ˔˕ǡ ˍˑˢ˕ˑ ˄ˎˋˍ˃ ˅
ˇ˓ˈ˅ː˃˕˃ ˋ˔˕ˑ˓ˋˢ ˋ ˏˑ˜Ǧ
ːˋ˕ˈ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˅ˎˋˢːˋˢǤ
ʙˑˆ˃˕ˑ˒˓ˈˊ ˅ˈˍ˒ˑ˓˕˖Ǧ
ˆ˃ˎ˙ˋ˕ˈ ˇˑ˔˕ˋˆ˃˕ ˇˑ ˄˓ˈǦ
ˆˑ˅ˈ˕ˈː˃ˇ˓ˈ˅ːˋˢʠˋ˃ˏǡ˔ˈ
ˑ˕˒˓ˋ˜˅˃˕ ːˈ˖ˇ˝˓ˉˋˏˋ˕ˈ
ˍˑː˕˃ˍ˕ˋˏˈˉˇ˖ˋːˇˋˌ˔ˍˋǡ
˃˓˃˄˔ˍˋǡ ˘ˑˎ˃ːˇ˔ˍˋǡ ˗˓ˈːǦ
˔ˍˋ ˋ ˢ˒ˑː˔ˍˋ ˕˝˓ˆˑ˅˙ˋǡ
ːˋˊ ˑ˕ ː˃˓ˑˇˋ ˋ ˙ˋ˅ˋˎˋǦ
ˊ˃˙ˋˋǡ ˑ˔˕˃˅ˋˎˋ ˊ˃˅ˋː˃ˆˋ
˔˅ˑˢ˖ːˋˍ˃ˎˈːˑ˕˒ˈ˚˃˕˝ˍ˅
˕˃ˌˎ˃ːˇ˔ˍ˃˕˃ ˍ˖˘ːˢ Ȃ ˔˅ˑǦ
ˈˑ˄˓˃ˊː˃ǡ ˈˇˋː˔˕˅ˈː˃ ˋ
ˊ˃˅ˎ˃ˇˢ˅˃˜˃Ǥ

ʠ˝ˇ˝˓ˉ˃ːˋˈ
ʑ ʩ ʑ ʔ ʓ ʔ ʜ ʗ ʔ



 ʒˈˑˆ˓˃˗˔ˍ˃˕˃˒˝˔˕˓ˑ˕˃ː˃
 ˕˃ˌˎ˃ːˇ˔ˍ˃˕˃ˍ˖˘ːˢ



ͺ ʒˈˑˆ˓˃˗ˋˢː˃˅ˍ˖˔ˑ˅ˈ˕ˈ
Да ядем в тайландски стил
Ритуал, повеляващ спокойствие
Бумтящият ритъм на Банкок
Прилеп на скара
Кулинарна забава по улиците
С дъх на Тайланд

 ͳͺ ʑˍ˖˔ˑ˕˔ˑˎˈːˋˋ˔ˎ˃ˇˍˋ˅ˑˇˋ
Протеини от природата
Скариди
Риба в провинцията, риба в
града
Сосове къри
Със сос и ароматни треви

 ʹͲ ʝ˓ˋˊ˝˕Ȃˋˊ˅ˑ˓ː˃ˉˋ˅ˑ˕
Необятните оризови плантации
Отглеждането на ориз
 ͳͲ ʞ˓ˋ˓ˑˇːˋ˕ˈ˔˝˔˕˃˅ˍˋȂˊː˃ˍˊ˃
Бял, златист и пурпурен

 ˍ˖ˎˋː˃˓ː˃˕˃ˋˇˈː˕ˋ˚ːˑ˔˕
Оризова хартия

 ː˃ʡ˃ˌˎ˃ːˇ
Несравнимият ориз
 ͳʹ ʗ˔˕ˑ˓ˋˢː˃˃˓ˑˏ˃˕ˋ˕ˈ˅

 ʡ˃ˌˎ˃ːˇ
Извечните традиции между
съседи
Слонът от Меконг
Вкусно! Да си оближеш
пръстите!
Будисти и мюсюлмани
Страшни и примамващи

 ʹʹ ʖˈˎˈː˚˖˙ˋ˕ˈː˃ʡ˃ˌˎ˃ːˇ
 ʹͶ ʑˆˎ˃˅ː˃˕˃˓ˑˎˢȂˍˑˍˑ˔ˑ˅ˋˢ˕

 ˑ˓ˈ˘
Необичайният орех
Кокосовото мляко – тайландска
реалност
Вкусната палмова сърцевина
Кокосов крем
Палмовите плантации

 ͳͶ ʡ˝˓ˉˈ˔˕˅ˑː˃˙˅ˈ˕ˑ˅ˈˋ

 ˃˓ˑˏ˃˕ˋ
Празник на духа и тялото
Зеленчуци, изпълващи сетивата
Цветя и искрящи огньове
Нова година – през април
Всеки ден не е празник
Сватбени изненади

 ʹ ʟ˃ˌ˔ˍˋ˒ˎˑˇˑ˅ˈ

 ͳ ʜˈˊ˃ˏˈːˋˏˋ˅ˍ˖˘ːˢ˕˃
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 ʹͺ ʤ˃˓ˏˑːˋˢˏˈˉˇ˖ˍ˖ˎˋː˃˓ːˋ˕ˈ

 ˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˓˃ˇˋ˙ˋˋ
Заслепяващият Китай
Лъкатушеща традиция
Кухня и медицина
Литература и гастрономия
Монаси, за късмет
 ͵Ͳ ʠ˅ˈ˕˝˕ː˃˒ˑˇ˒˓˃˅ˍˋ˕ˈ

ТАЙЛАНДСКА КУХНЯ СТЪПКА ПО СТЪПКА

ʟ ʔ ʥ ʔ ʞ ʡ ʗ
 ͵Ͷ ʞ˓ˑˎˈ˕ːˋ˓˖ˎ˙˃˒ˑ˕˃ˌˎ˃ːˇ˔ˍˋ  ͳͲͲ ʣˋˎˈ˕˃ˑ˕˔˟ˑˏˆ˃˔ˢ˄˝ˎˍˑ˅˃
С полъх от море и планина

 ˔˃ˎ˃˕˃
Пикантна риба
 ͶͲ ʡˈ˔˕ˈːˋ˅˝˓ˊˑ˒˚ˈ˕˃˔˗˝˔˕˝˙ˋ
С плънка от морски дарове и
 ͳͲ ʣˋˇˈǷʦˋ˃ːˆʛ˃ˌǲ
свинска кайма
Къри супа
 Ͷ ʧˋ˛˚ˈ˕˃Ƿʠ˃˕˃ˌǲ˔˝˔˔ˏˈ˔ˈːˑ

 ˏˈ˔ˑ
Пиле “Сатай„
 ͷʹ ʞˋˎˈ˛ˍ˃˔˖˒˃˔ˆ˃ˎ˃ːˆ˃ˎ
Тайландска пилешка супа

 ͳͳʹ ʝ˓ˋˊ˔ˏˎˢˍˑˋˏ˃ːˆˑ
Ориз със сочно манго
 ͳͳͺ ʡ˃˄ˎˋ˙ˋˊ˃

 ˔˝ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ

 ͷͺ ʞˋˍ˃ː˕ː˃˔˖˒˃˔ˏˑ˓˔ˍˋˇ˃˓ˑ˅ˈ
Супа от скариди и калмари
 Ͷ ʠ˃ˎ˃˕˃˔˕ˈˎˈ˛ˍˑː˃˔ˍ˃˓˃
Богата салата с месо
 Ͳ ʞˋˎˈ˔˝˔ˊˈˎˈːˑˍ˝˓ˋ
Пиле с шамфъстък
  ʞˋˎˈ˔ˑ˓ˋˊˋ˄ˑ˔ˋˎˈˍ
Пиле с тайландски босилек

 ͺʹ ʡˈˎˈ˛ˍˑ˔ˍ˝˓ˋǷʛ˃˔˃ˏ˃ːǲ
Телешко по тайландски
 ͺͺ ʞ˝˓ˉˈːˋˍˡ˗˕ˈ˕˃ˑ˕˔ˍ˃˓ˋˇˋ
Рибени кюфтета (Тод Мун)
 ͻͶ ʠ˃ˎ˃˕˃ˑ˕˔ˍ˃˓ˋˇˋ
Скариди във вкусни кошнички
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ʒˈˑˆ˓˃˗˔ˍ˃˕˃˒˝˔˕˓ˑ˕˃
ː˃˕˃ˌˎ˃ːˇ˔ˍ˃˕˃ˍ˖˘ːˢ

ʡ

˃ˌˎ˃ːˇ ˈ ˔˕˓˃ː˃ǡ ˊ˃ˍˎˡ˚ˈː˃ ˏˈˉˇ˖ ˇ˅ˈ ˍˎˋˏ˃˕ˋ˚Ǧ
ːˋ ˊˑːˋǡ ˍˑˋ˕ˑ ˒˓ˈˇˑ˒˓ˈˇˈˎˢ˕ ˖ːˋˍ˃ˎːˑ˔˕˕˃ ː˃
˅˔ˈˍˋ ˓ˈˆˋˑːǤ ʜ˃ ˡˆ ˍˎˋˏ˃˕˝˕ ˈ ˈˍ˅˃˕ˑ˓ˋ˃ˎˈː ˋ
˅ˎ˃ˉˈːǡ ː˃ ˔ˈ˅ˈ˓ ˋ ˅ ˙ˈː˕˓˃ˎː˃˕˃ ˚˃˔˕ ˈ ˕˓ˑ˒ˋ˚ˈ˔ˍˋ
ˏ˖˔ˑːˈːǡ˒˓ˈˎˋ˅˃˜˅˓˃ˊˎˋ˚ːˋ˔ˈˊˑːˋǣˆˑ˓ˈ˜ǡ˅ˎ˃ˉˈːˋ
˔˕˖ˇˈːǤʡˈ˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˕˃ː˃˔˕˓˃ː˃˕˃ǡ˓˃ˊ˒˓ˑ˔˕˓ˋ˓˃˜˃˔ˈ˒ˑ
˒ˑ˓ˈ˚ˋˈ˕ˑ ː˃ ˓ˈˍ˃ ʛˈˍˑːˆǡ ˔ˈ ˓˃ˊˇˈˎˢ ː˃ ˚ˈ˕ˋ˓ˋ ˓˃ˊǦ
ˎˋ˚ːˋ ˆˈˑˆ˓˃˗˔ˍˋ ˋ ˍˎˋˏ˃˕ˋ˚ːˋ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋǤ ʏˍˑ ˖˔ˎˑ˅ːˑ
˔˓˃˅ːˋˏ ˗ˑ˓ˏ˃˕˃ ː˃ ˔˕˓˃ː˃˕˃ ˔ ˆˎ˃˅˃ ː˃ ˔ˎˑːǡ ˘ˑ˄ˑ˕˝˕
ˏ˖ ˈ ˡˉː˃˕˃ ˚˃˔˕ǡ ˕ǤˈǤ ʛ˃ˎ˃ˌ˔ˍˋˢ˕ ˒ˑˎ˖ˑ˔˕˓ˑ˅ ȋ˒ˑˎ˖ˑ˔Ǧ
˕˓ˑ˅ ʛ˃ˎ˃ˍ˃Ȍǡ ˖˘ˑ˕ˑ ˈ ː˃ ˔ˈ˅ˈ˓ˑˋˊ˕ˑˍǡ ˍ˝ˇˈ˕ˑ ˈ ˑ˄ˎ˃˔Ǧ
˕˕˃ ʗ˔˃ːǡ ˚ˈˎˑ˕ˑ ˔˝ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˃ ː˃ ˔ˈ˅ˈ˓ːˋ˕ˈ ˒ˎ˃ːˋːˋǡ ˃
˙ˈː˕˝˓˝˕ Ȃ ː˃ ˇˑˎˋː˃˕˃ ː˃ ˓ˈˍ˃ ʛˈː˃ˏ ˔ ː˃ˌǦˆˑˎˈˏˋˢ
ˆ˓˃ˇǡ ʐ˃ːˍˑˍǤ ʑ˔ˈˍˋ ˈˇˋː ˑ˕ ˕ˈˊˋ ˓ˈˆˋˑːˋ ˋˏ˃ ˔˅ˑˢ
˖ːˋˍ˃ˎː˃ ˒˓ˋ˓ˑˇ˃ǡ ˔ˈˎ˔ˍˑ ˔˕ˑ˒˃ː˔˕˅ˑǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˑ ˄ˋ˕ˋˈ
ˋ ˍ˖ˎˋː˃˓ːˋ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˋǡ ˍˑˋ˕ˑ ˇˑ˒˓ˋː˃˔ˢ˕ ˊ˃ ˑˆ˓ˑˏːˑǦ
˕ˑ ˓˃ˊːˑˑ˄˓˃ˊˋˈ ː˃ ˆ˃˔˕˓ˑːˑˏˋˢ˕˃Ǥ ʙ˖ˎˋː˃˓ːˋˢ˕ ˈˍ˔Ǧ
˒ˈ˓˕ ʟˑ˄˝˓˕ ʛ˃ˍˎˑ˅ˋ˚ ˑ˄ˑ˄˜˃˅˃ ˒ˑːˢ˕ˋˈ˕ˑ ˕˃ˌˎ˃ːˇǦ
˔˃ ˍ˖˘ːˢ ˔˝˔ ˔ˎˈˇːˋ˕ˈ ˇ˖ˏˋǣ Ƿʏˍˑ ːˢˍˑˌ ˔ ːˈˑˆ˓˃ːˋ˚ˈǦ
ː˃ ˅ˎ˃˔˕ ˏˋ ˑ˕˓ˈˇˋ ˇˑ ˍ˓˃ˢ ː˃ ˉˋ˅ˑ˕˃ ˔ˋ ˇ˃ ˔ˈ ˑ˕ˇ˃ˏ
˔˃ˏˑ ː˃ ˈˇː˃ ˍ˖˘ːˢǡ ˄ˈˊ ˇ˃ ˔ˈ ˇ˅ˑ˖ˏˢ ˄ˋ˘ ˋˊ˄˓˃ˎ ˕˃ˌǦ
ˎ˃ːˇ˔ˍ˃˕˃Ǥ ȋǤǤǤȌ ʠˏˢ˕˃ˏǡ ˚ˈ ˕ˢ ˈ ˈˇː˃ ˑ˕ ː˃ˌǦˇˑ˄˓ˋ˕ˈ ˋ
ː˃ˌǦˍ˓ˈ˃˕ˋ˅ːˋ˕ˈǡ ˔ ˙˅ˈ˕ˑ˅ˈ ˋ ˃˓ˑˏ˃˕ˋǡ ˒ˑˎ˖˚ˋˎˋ ˔˅ˑˈǦ
˕ˑ ˅ˇ˝˘ːˑ˅ˈːˋˈ ːˈ ˔˃ˏˑ ˑ˕ ʏˊˋˢǡ ːˑ ˋ ˑ˕ ˙ˈˎˋˢ ˔˅ˢ˕ǳǤ

Най-добрите местни ястия се намират в малки
барове, където обикновено се храни населението от долината на река Менам.

Върховният
бог на тайландците –
статуя на Буда от XIV
век в храма
“Фра Си Ратана
Махатат„.

6

Банкок
Многолюдният град Банкок е символът на “Страната на усмивките„. Нескончаемите барове и
ресторанти на космополитната
столица на Тайланд предлагат
произведения на цялата местна
кулинария, наред с което и да
пожелаете национално блюдо от
всяка точка на планетата.

Тайландците изпитват откровено възхищение и преклонение пред храната, ценят
природната свежест и чистота на продуктите при сътворяването на блюдата. Ревностни последователи на законите на естетическата наслада, те не спазват
стриктно точни рецепти, защото от векове в кухнята са наложили своята власт
вътрешната интуиция и вроденият усет за кулинарно майсторство.

Северен Тайланд
Високите планини в северната
част на страната откриват гледки със зашеметяващи пейзажи,
обширни и плодородни долини,
богати земеделски земи, които
раждат ориз, плодове, картофи,
памук и тютюн.

Чанг Май

Североизточен
Тайланд

СЕВЕРЕН ТАЙЛАНД

Лоей
Так

Сукотай

Сакон Накхон

Фицанулок

СЕВЕРОИЗТОЧЕН
ТАЙЛАНД

Накхон Сауан
Накхон
Ратчасима
ДОЛИНАТА НА
РЕКА МЕНАМ

Убон
Ратчатхани
Сурин

В североизточната част на Тайланд земите са безплодни и лишени от природни ресурси. Бедните
почви и нерегулярните валежи са
причина тук да се култивира
основно памук и дървото черница, благоприятстващи отглеждането на здрави и жизнеспособни
копринени буби.

Долината на река
Менам

Банкок
ТАЙЛАНДСКИ
ЗАЛИВ

Районг

Чантабури

Чумфон

Тайландският залив

Сурат Тхани
П–В МАЛАКА
(МАЛАЙСКИ ПОЛУОСТРОВ)

Пукет

Транг

Долината представлява около
100 000 км2 благотворни земи,
напоявани и обогатявани от
наносите и притоците на животворната река Менам, които
формират най-плодородните и
благодатни за земеделието почви в страната. В този регион
отглеждането на ориз е основна
дейност за икономиката.

Тази географска област се състои
от над 750 острова и островчета
и неслучайно е смятана за земен
рай. Животът диша в спокоен
ритъм, дори и в големите туристически центрове и курорти. Своеобразният климат налага здравословен начин на живот и хранене.

Сонгкла
Патани

Хат Яй
Яла

Малайският
полуостров
Планинската част на Индокитайския полуостров, простираща се
с дължина от около 1450 км е
заета от влажни тропически
гори, царството на каучуковите
дървета и кокосовите палми.
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