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7 – TALGJAL-OSAEKMARI
7 – TALGYAL-OSAEKMARI

Temas pri legomoj rulitaj en duobla folio, 
alga kaj omleta. 

Ingrediencoj : 

- 5 ovoj
- 60 gramoj da karoto
- 60 gramoj da 

sojŝoso
- 60 gramoj da 

spinaco
- 60 gramoj da brunaj 

fungoj, t. n. « ŝiitake »
- 2 folioj da sekigitaj 

algoj, t. n. « norio » ; kiujn 
en Francio oni trovas en 
la aziaj butikoj, ene de la fakoj pri la japana 
kuirarto : estas tiuj « norioj », kiujn oni uzas i. 
a. en maki-oj kaj suŝioj.

- sojsaŭco
- sezamoleo

Il s’agit de roulés de légumes dans une 
double feuille, algue et omelette. 

Ingrédients : 

- 5 œufs 
- 60 grammes de carotte
- 60 grammes de pousses de 

soja
- 60 grammes d’épinards
- 60 grammes de champignons 

bruns « shiitake »
- 2 feuilles d’algues séchées, 

c’est-à-dire de nori, que l’on trou-
vera, en France, dans les maga-
sins asiatiques, dans le rayon de 

gastronomie japonaise : ce sont ces nori que 
l’on utilise, notamment, dans les maki et les 
sushi. 

- sauce soja
- huile de sésame
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- sukero
- salo

Pretiĝo : 

Mergu la 
brunajn fungojn 
en boligitan 
akvon, se ĝi 
estas sekigitaj. 
Kiam ĝi estas remoligitaj, eltiru de ĝi la 
tigojn, kaj tranĉu la ceteron en lamenojn. Ĝin 
patkuiru kun sojsaŭco, sezamoleo kaj iom da 
sukero. 

Prenu du ovojn kaj apartigu la blankaĵojn 
disde la fl avaĵojn. Kirlu la blankaĵojn sed 
milde : ĝi ne 
ŝaŭmiĝu. Patkuiru 
ĝin kiel maldika 
krespo. Tranĉu la 
blankaĵan krespon 
en lamenojn. 

Tranĉu la 
karoton en lamene-
tojn. Ĝin patkuiru 
kun iom da sezamoleo (kaj iomete da salo).

Brogu la sojŝosojn (eventuale senradikigu 
ĝin) se ĝi estas krudaj. Brogu la spinacojn 
kaj poste ĝin premu en tuko por eltiri de ĝi la 
akvon. 

Ĉiuj tiuj ingrediencoj nun pretaj, devas 
resti ne miksitaj. 

Metu antaŭ si norio-folion. Sur ĝin enorde 
metu kvanton da ĉiuj pretigitaj ingrediencoj: 
ovblankaĵaj lamenoj, lamenetigitaj karotoj, 
sojŝosoj, fungoj kaj 
spinaco. Tiele ke oni 
povu ruli ĝin, kiel oni 
farus por japanaj 
maki-oj aŭ por franca 
rulkuko. 

Prenu la tri cete-
rajn ovojn kun la du 

- sucre
- sel

Préparation : 

Plonger les champignons bruns dans l’eau 
bouillante s’ils sont séchés. Lorsqu’ils sont 

réhydratés, en 
retirer la tige 
et les tailler en 
juliennes. Les 
faire revenir 
avec sauce 
soja, huile de 
sésame et un 

peu de sucre. 
Prendre deux œufs et séparer les blancs 

des jaunes. Battre les blancs doucement  : 
ils ne doivent pas monter. En faire une fi ne 
crêpe à faire frire sur la poêle. Découper la 
crêpe de blancs d’œufs en lamelles. 

Tailler les carottes en juliennes. Les faire 
revenir avec un peu d’huile de sésame (et un 
tout petit peu de sel). 

Ébouillanter les pousses de soja (leur 
retirer les racine s’il y a lieu) si elles sont 

crues. 
Faire blanchir les 

épinards ; puis les 
presser dans un tissu 
pour en retirer l’eau. 

Tous ces ingré-
dients une fois prêts, 
ne doivent pas être 

mélangés. 
Placer devant soi une feuille de nori. Sur 

celle-ci, mettre en bon ordre une certaine 
quantité de tous les ingrédients déjà prêts: 
lamelles de blancs d’œufs, juliennes de 
carottes, pousses de soja, champignons 
et épinards. De telle sorte que l’on puisse 
rouler le tout, comme on le ferait pour des 
maki japonais ou un gâteau roulé français. 
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ceterajn ovofl avaĵojn. Kirlu ĉion kun iom da 
salo. 

Faru de ĝi maldikan folion, kiun vi patkuiru 
je unu el ties fl ankoj. Metu sur ĝin la norio-ci-
lindron kiun oni faris, kaj volvu ĝin per la 
omleta krespo en la pato mem. Eventuale ĝin 
fi nkuiru. 

Detranĉu la cilindron en cilindretojn 
2-centimetrojn longaj, kaj servu kun aparta 
sojsaŭco por trempado. 

Bonan apetiton ! 

Prendre les trois œufs restants et les deux 
jaunes d’œufs. Battre l’ensemble avec un 
peu de sel. En faire une feuille fi ne, que l’on 
passe à la poêle sur un seul de ses côtés. 
Sur celle-ci, placer le rouleau de nori réalisé 
précédemment, et l’envelopper avec la crêpe 
d’œuf, dans la poêle même. Achever de cuire 
éventuellement. 

Découper le cylindre en petits rouleaux de 
2 centimètres de longueur, et servir avec la 
sauce soja séparée, pour tremper. 

Bon appétit !  


