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BAŞAN, Ghillie
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58 Omake in pomake

Pomaka po korejsko
(različice na strani 66)

Pomaka z okusom po kisu poudari okus jedi z žara in surove zelenjave. Lahko jo 
uporabimo kot marinado za meso ali morsko hrano, ki jo popečemo na žaru, ali 
kot preliv za solato. Hranimo jo v hladilniku.

120 ml kitajskega belega riževega kisa
30 g sveže korenike ingverja, olupljene in naribane
2 žlici sojine omake
2 žlici sladkorja
2 čajni žlički sezamovega olja
2 strta stroka česna
2 glavi mlade čebule, drobno nasekljani
1 čajna žlička čilija v prahu

V skledi premešajte rižev kis, ingver in sojino omako. Vmešajte sladkor, da se raztopi. 
Dodajte sezamovo olje, česen, mlado čebulo in čili v prahu. Pustite stati uro do dve, 
da se sestavine uležejo.

za 230 ml







 Jedi z rižem, rezanci in zavitki 117

Spomladanski zavitki  
s sojinimi kalčki po kitajsko
(različice na strani 127)

Spomladanske zavitke so v preteklosti pripravljali ob praznovanjih pomladne žetve,  
zato so bili predvsem polnjeni z zelenjavo.

Za pomako:
2 žlici temnega ali navadnega riževega kisa
3 žlice sojine omake
1 žlica nastrgane sveže ingverjeve korenike
1 do 2 žlici sončničnega ali rastlinskega olja
225 g svežih sojinih kalčkov, opranih in odcejenih
2 korenčka, ostrgana in narezana na paličice

130 g konzerviranih bambusovih vršičkov, 
odcejenih in narezanih na paličice

170 g šampinjonov ali bukovih ostrigarjev 
narezanih na paličice

1 por, narezan na paličice
1 čajna žlička soli
1 do 2 čajni žlički sladkorja
1 do 2 žlici sojine omake
sveže mlet črni poper
20 ovojev za spomladanske zavitke
sončnično ali rastlinsko olje  

za cvrtje

Ročno stepite kis in sojino omako. Vmešajte ingver in pustite mešanico stati uro do dve, da 
se okusi premešajo. V voku segrejte olje in dve minuti na visoki vročini pražite vso zelenjavo. 
Dodajte sol, sladkor, sojino omako in poper. Pražite na visoki vročini še minuto ali dve, da bo 
zelenjava pražena na zob. Odmaknite jo s plošče, da se ohladi. Položite ovoj na ravno podlago, 
nanj dajte dve žlici mešanice približno pet centimetrov od roba. Krajši rob prepognite prek 
nadeva, upognite oba stranska robova in tesno zvijte zavitek v valjasto obliko. Robove 
zalepite z vodo ali mešanico koruzne moke in vode. Zavitke, ki ste jih naredili, položite pod 
vlažno krpo ali plastično folijo, da se ne izsušijo. V voku segrejte večjo količino olja za cvrtje. 
Posamezne zavitke cvrite dve do tri minute, da bodo zlato-rumeno zapečeni, nato jih položite 
na kuhinjsko brisačo, da popivna odvečno maščobo. Postrezite tople s pomako.

za štiri osebe





 Jedi z govedino, jagnjetino in svinjino 175

Kari s svinjino in bučo maslenko 
po kamboško
(različice na strani 186)

Tradicionalni kari, praviloma začinjen s kamboško zeliščno pasto, postrežemo z rižem 
ali kosi svežega in hrustljavega kruha, s katerim popivnamo okusno omako.

2 žlici palmovega ali arašidovega olja
30 g sveže galange, narezane na tanke rezine
2 sveža rdeča čilija brez semen, narezana na 

tanke rezine
3 šalotke, prerezane po polovici in narezane na 

tanke rezine
2 žlici zeliščne paste po kamboško (glej stran 54)
2 čajni žlički mlete kurkume
1 čajna žlička mletega triplata
2 do 3 čajne žličke palmovega sladkorja
450 g svinjskih ledij brez kosti, narezanih na 

majhne kose

2 žlici ribje omake
700 ml nesladkanega kokosovega mleka
1 buča maslenka, očiščena in narezana na 

majhne kose
4 listi kombave
morska sol
sveže mlet črni poper
majhen šopek grobo nasekljanega svežega 

koriandra
majhen šopek grobo nasekljanih svežih listov 

mete

Olje segrejte v voku ali ponvi z debelim dnom. Pražite galango, čili in šalotko in mešajte, da 
zadiši. Dodajte začimbno pasto in mešajte, da se zmes obarva. Vmešajte še kurkumo, triplat 
in sladkor. Dodajte svinjino, potresajte vok z mesom tako dolgo, da se zlatorumeno zapeče. 
Prilijte ribjo omako v kokosovo mleko ter zavrite. Na koncu vmešajte bučo in liste kombave 
in znižajte vročino. Pustite nežno vreti 15 do 20 minut, posode ne pokrijte, buča in meso se 
morata zmehčati. Po okusu solite in poprajte. Okrasite s koriandrom in meto ter postrezite  
z rezanci, rižem ali kruhom.

za štiri do šest oseb





 Sladice in pijače 261

Kokosovo-tapiokina juha 
po azijsko z banano
(različice na strani 277)

To je najpogostejša sladica, ki jo pripravljajo mame in babice po vsej Aziji. Jed je sladka 
in hranljiva, pripravimo jo s tapioko v zrnih, kuhano v kokosovem mleku in oslajeno 
s sadjem in sladkorjem.

500 ml vode
45 g tapioke v zrnih
550 ml nesladkanega kokosovega mleka
slabih 90 g sladkorja
sol
3 zrele banane, narezane na kose

V kozici z debelim dnom zavrite vodo. Vmešajte tapioko v zrnih, znižajte vročino in pustite 
rahlo vreti 20 minut, da zrna posteklenijo. Dodajte kokosovo mleko, sladkor in ščepec soli. 
Zrna naj rahlo vrejo 30 minut, da so kuhana.

Dodajte kose banane in jih kuhajte do mehkega. Jed postrezite kot juho.

za štiri osebe



Ghillie Başan je priznana poznavalka 
azijske kulinarike in kuhinje Bližnjega 
vzhoda. O kulinariki tega prostora je 
napisala številne knjige in članke ter 
zanje prejela nagrade in priznanja. 

Kot novinarka je delovala po Evropi 
in Bližnjem vzhodu, pisala je predvsem 
o hrani in svojih potovanjih. Izpilila 
je svoj kuharski občutek in dodelala 
mnoge recepte mediteranske, turške, 
bližnjevzhodne, severnoafriške, azijske 
in indijske kulinarike. V zadnjem času 
pa se ukvarja s kulinariko in navadami 
plemen zahodne Afrike in ameriških 
Indijancev.



17,90 EUR

Pod pojmom azijska kuhinja se skriva fuzija 
različnih kulinaričnih tradicij. Izvorno je 
nastala pod vplivom stare kitajske civilizacije 
in kitajskega načina pridelovanja hrane. 500 
azijskih jedi zajema izvrstne recepte različnih 
tradicij in vas popelje na potovanje po okusih 
Azije. Spoznajte kulinarične tradicije Kitajske, 
Koreje, Japonske, Vietnama, Kambodže, Malezije, 
Singapurja, Filipinov, Tajske in Indonezije.

■ Recepti za pripravo različnih jedi vsebujejo: 
omake in pomake, juhe in enolončnice, mesne 
in zelenjavne jedi, jedi z rezanci in rižem, 
sladice.

■ Priprava jedi zajema namige, ki se nanašajo 
na tehnike kuhanja, azijske sestavine in 
postrežbo.

■ Obsežno uvodno poglavje opisuje nastanek 
te kompleksne kulinarike, ki jo poznamo pod 
pojmom azijska kuhinja.
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