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INTRODUCTION

Nataŝa Barre kaj Thomas Genty,
Apud Bourg-en-Bresse, Francio,

Natacha Barré et Thomas Genty,
Près de Bourg-en-Bresse,
mars 2017

marto 2017

Konsiderinte nian baldaŭan partoprenon al
la 102-a Universala Kongreso de Esperanto, en
Seulo, Sud-Koreio, inter la 22-a kaj la 29-a de
julio 2017, ni volas malkovri la koreian kuirarton,
kies kvalitoj pli kaj pli famiĝas en Eŭropo. Nia
celo estas realigi kelkajn receptojn, ie-tie trovitajn, po unu (aŭ du) en semajno, tiele ke tio-ĉi
ebligos nin, kiam ni estos en Koreio, aprezi
la kuirarton per konkretaj komparaĵoj antaŭe
enmensigitaj.

C’est en pensant à notre participation
prochaine au 102ème Congrès Mondial d’Espéranto à Séoul, en Corée du Sud, du 22 au
29 juillet 2017, que nous voulons découvrir
la cuisine coréenne, dont les qualités se font
de plus en plus connaître en Europe. Notre
objectif est de préparer quelques recettes
trouvées ici et là, une (ou deux) par semaine,
de telle sorte que, une fois en Corée, il nous
soit loisible d’y apprécier la cuisine, en bénéficiant de points de comparaison concrets
préalablement acquis.
Les textes ci-dessous ne sont donc pas
un carnet de cuisine coréenne, ce à quoi
nous ne pouvons prétendre, mais plutôt,
une sorte un carnet de bord domestique, à

La jenaj tekstoj do ne estas libreto pri la koreia
kuirarto, pri kies verkadon ni ne povas pretendi,
sed ĝi estas fakte ia hejma notlibro kundividota
kun ĉiuj, laŭ kiuj ankaŭ la kuira turismo estas
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bona kialo vojaĝi.

partager avec toutes celles et tous ceux pour
qui le tourisme culinaire est aussi une bonne
raison de voyager.
Nous avons pris la liberté d’adapter les
proportions d’ingrédients à la réalité des
repas européens pour faciliter notre « apprentissage ». Ici, chaque recette est traitée
comme s’il s’agissait d’un « plat principal ».
En Corée, il s’agira d’un accompagnement
dans un repas marqué par une plus grande
variété de plats dominés par la présence du
riz.
Le texte en français est adressé aux
membres de l’association Espéranto-Bourgen-Bresse qui débutent dans l’apprentissage
de la Langue Internationale, mais aussi à
leurs proches, leurs connaissances, bref : à
l’ensemble du public francophone. La versio
en espéranto est adressée aux membres
qui perfectionnent leur connaissance de la
langue, mais aussi aux espérantophones
du monde entier et spécialement à nos amis
coréens. En effet, Espéranto-Bourg-enBresse entretient des relations soutenues,
depuis plusieurs années, avec des espérantistes coréens : notre texte est ainsi placé
sous leurs corrections.

Ni memvole permesis al ni konformigi
la ingrediencajn kvantojn al la konkretaj
manĝokutimoj eŭropaj, por plifaciligi nian
lernadon. Tie, ĉiu recepto estas proponata
kiel ĝi estus « ĉefplado ». En Koreio, temus
pri almanĝaĵo ene de manĝo kie elstaras pli
granda diverseco de pladoj, kaj kie rizo ĉieas.

La franclingva teksto celas la membrojn
de la asocio Esperanto-Bourg-en-Bresse
kiuj estas komencantoj, sed ankaŭ iliajn
proksimulojn kaj konatojn, t. e. la tutan
franclingvanaron. La esperanta versio celas
la progresantojn de la asocio sed ankaŭ la
esperantparolantojn de la tuta mondo kaj
aparte niajn koreajn amikojn. Ĉar Esperanto-Bourg-en-Bresse zorgas intensajn rilatojn,
de pluraj jaroj, kun koreaj esperantistoj : nia
teksto estu submetita al iliaj revizioj.
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1-OKCHAYUK

1-OKĈAJUK
La koreia plado okĉajuk estas pataĵo el
legomoj, fungoj kaj bovaĵo detranĉitaj en
lamenetojn, kondimentitaj kaj sur kiun oni
kuiras ovon. Temas pri plado sufiĉe facile
realigebla, ekvilibra kaj harmonia laŭ gusta
vidpunkto. La recepto estas tie prezentata
samkiel temus pri ĉefplado laŭ eŭropa manĝmaniero, por du personoj.

L’okchayuk coréen est une poêlée de
légumes, champignons et viande de bœuf
taillés en lamelles et assaisonnés, surmontés
d’un œuf au plat. Il s’agit d’une préparation
simple à réaliser, équilibrée et très harmonieuse d’un point de vue gustatif. La recette
est ici présentée comme s’il s’agissait d’un
plat de résistance à l’européenne, pour deux
personnes.

Ingrediencoj (por du personoj) :

Ingrédients (pour deux personnes) :

- 150 gramoj da bovaĵo (el steko).
- 1 cepo.
- 4 aŭ 5 karotoj.
- 3 dikaj plenmanoj
(do ĉirkaŭ 600 gramoj) da
kreso aŭ da spinaco (laŭ
la sezono, sed persone mi
preferas la spinacon).
- 4 aŭ 5 brunaj fungoj
sekigitaj (kiujn oni trovos
sub la nomo « ŝiitake » en
la aziaj butikoj en Francio).
- 3 aŭ 4 nigraj fungoj
sekigitaj, kiujn en Francio oni trovas en la
aziaj butikoj, ofte sub la formo de lamenetoj,
tiukaze prenu 1 plenmanon.
- 4 ovoj.

- 150 grammes de bœuf (pris dans le
steak).
- 1 oignon.
- 4 ou 5 carottes.
- 3 grosses poignées
(environ 600 grammes)
de cresson ou d’épinard (selon la saison ;
j’ai personnellement une
préférence pour l’épinard).
- 3 ou 4 champignons
bruns séchés (appelés «
shiitake » dans les magasins asiatiques).
- 4 ou 5 champignons noirs séchés,
qu’on trouve, dans les magasins asiatiques,
souvent en forme de lamelles, dans ce cas :
en prendre une poignée.
- 4 œufs.

Por la kondimento :

Pour l’assaisonnement :

- 2 supkuleroj da sojsaŭco (sala).
- 2 supkuleroj da sezamoleo.
- 2 supkuleroj da gomazio : ofte nomata
« sezamsalo », oni ĝin faras facile, jene :
oni miksas 1 parton da salo kun 10 partoj
da sezamgrajnoj seke rostitaj en pato kaj

- 2 cuillers à soupe de sauce soja (salée).
- 2 cuillers à soupe d’huile de sésame.
- 2 cuillers à soupe de gomasio : appelé
souvent « sel de sésame », on le prépare
très simplement en mélangeant 1 part de sel
avec 10 parts de graines de sésame grillées
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muelitaj. Oni krome ĝin uzas kiel kondimento
en multajn aliajn pladojn aŭ kiel aldonaĵo
en aliajn kondimentojn, ekzemple en salatsaŭcon, legomojn, viandaĵojn, ktp. : tre taŭga
por draste malpliigi sian konsomadon de salo.

à sec sur la poêle et moulues ; on s’en sert
en outre comme assaisonnement pour beaucoup d’autres plats ou condiments, comme
la vinaigrette, les légumes, les viandes,
etc. : idéal pour amoindrir drastiquement sa
consommation en sel.
- 1 pincée de poivre.
- 1 cuiller à café de sucre.
- 2 cuillers à soupe d’oignon vert haché
(ou de tiges d’ail sauvage, selon la saison).
- 3 gousses d’ail écrasées.
- 1 petite pincée de sel éventuellement
: c’est ce qu’on lit dans
beaucoup de recettes,
mais
personnellement,
je n’en ajoute pas, le
gomasio et la sauce soja
se chargent seuls de la
salaison.

- 1 pinĉopreno da pipro.
- 1 kafkulero da sukero.
- 2 supkuleroj da verda cepo aŭ da tigoj
de sovaĝajlo (laŭ sezono) hakita(j).
- 3 ajleroj pistitaj.
- 1 pinĉopreno da salo, eventuale : tion oni
legas en multaj receptoj,
sed miaflanke mi ne ĝin
aldonas, ĉar la gomazio
kaj la sojsaŭco jam sole
certigas la salgustaĵon.

Pretiĝo :

Préparation :

Detranĉu la bovaĵon
en lamenetojn. Enakvigu
la sekigitajn fungojn, por ĝin remoligi, poste
ĝin purigu per klara akvo. Detranĉu la cepon,
la karotojn kaj la fungojn en lamenetojn, sufiĉe maldikajn (ĉirkaŭ
1 centimetron larĝe). Detranĉu
la kresajn aŭ spinacajn foliojn en
lamenojn ĉirkaŭ 3 aŭ 4 centimetrojn larĝaj.

Trancher le bœuf en
fines lamelles. Tremper
les champignons séchés dans l’eau, pour
les réhydrater, puis les laver à l’eau claire.
Couper l’oignon, les carottes et les
champignons en lamelles fines,
mais toutefois plus grosses qu’en
julienne. Couper les feuilles de
cresson ou d’épinard en lamelles
de 3 ou 4 cm de largeur environ.

Pretiĝu la kondimenton en bovlo
: simple intermiksu la ingrediencojn,
unuj post aliaj, iom kiel salatsaŭco.

Préparer
l’assaisonnement
dans un bol, en mélangeant simplement les ingrédients les uns après
les autres dans l’ordre de la liste
proposée ci-dessus, un peu comme
une vinaigrette.

Kuiru la lamenojn (krom la kreson aŭ la
spinacon) kune kun la kondimenton en pato
aŭ en ŭok-kaserolo (en la plej bona kazo).

Faire cuire les lamelles (sauf le cresson
ou les épinards) avec l’assaisonnement
dans une poêle ou dans un wok (dans le
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Kiam ĉio atingis la tri
kvaronojn de la kuirado,
aldonu la kreson aŭ la
spinacon, kiuj kuiras kaj
reduktas rapide. Se la
ŭok-kaserolo estis uzata,
transmetu ties enhavon
jam finkuiritan en paton,
kaj sur ĝin metu ovon, kiel
frititan ovon, tamen ne sur
la paton mem, sed sur la
lamenaron. Servu kiam
kuiritaj estas la ovoj.

cas idéal). Quand le tout
est environ aux troisquarts de la cuisson,
ajouter le cresson ou les
épinards, qui, eux, cuisent
et réduisent rapidement.
Si le wok a été utilisé,
remettre le tout une fois
cuit dans une poêle, puis,
par-dessus l’ensemble,
casser les 4 œufs, pour
en faire des œufs cuits au
plat, non pas sur la poêle elle-même, mais
sur les lamelles de bœuf et légumes. Servez
une fois les œufs cuits.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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2-TUBU-ĈONGOL

2-TUBU-CHONGOL

La koreia Tubu-Ĉongol estas plado enhavanta aron da tri malsamaj manĝaĵetoj :
bovaĵe farĉitaj tofuaĵoj, bovaĵaj globetoj, kaj
rulitaj spinacoj en folio de ĉinia brasiko.

Le Tubu-Chongol coréen est un plat
composé d’un ensemble de trois sortes de
bouchées : pièces de tofu farcis au bœuf,
boulettes de viande de bœuf et roulés d’épinard dans une feuille de chou chinois.

Ingrediencoj (por tri aŭ kvar personoj) :

Ingrédients

- 2 pavim-tofuoj, sume
500 gramoj.
- 200 pliaj gramoj da
tofuo (ĉikaze laŭ ia ajn

(pour trois ou quatre
personnes) :
- 2 pavés de tofu, c’està-dire 500 grammes.
- 200 grammes supplémentaires de tofu (ici, peu

formo, pavima aŭ ne).

importe sa forme, en pavé
ou non).
- 200 grammes de
viande de bœuf hachée, pour en faire une
farce.
- 4 grandes feuilles de chou
chinois.
- 3 grosses poignées
(environ 600 grammes) de
cresson ou d’épinard.
- 2 œufs, dont un cuit dur.
- Un demi-litre de bouillon
de viande.
- Huile de sésame, pour
napper le fond de la poêle à
frire.
- Carotte : faire éventuellement des
tranches de carotte en forme de fleur, à l’emporte-pièce.

- 200 gramoj da muelita
bovaĵo, por ĝin igi farĉon.
- 4 grandaj folioj da ĉinia
brasiko (ankaŭ nomita « pekina
brasiko » kelkfoje).
- 3 dikaj plenmanoj (do ĉirkaŭ
600 gramoj) da kreso aŭ da
spinaco.
- 2 ovoj, inter kiuj unu estos
malmole kuirita.
- Duonlitro da vianda buljono.
- Sezamoleo, por tegi la
patfundon.
- Karoto : eventuale por
fari karottranĉojn, laŭ formo de floro per
premtranĉilo.

La farĉa kondimentaĵo
enhavas la jenon

L’assaisonnement pour la
farce comprend :

- 2 supkulerojn da sojsaŭco.
- 1 supkuleron da gomazio
(legu la antaŭan recepton).

- 2 cuillers à soupe de sauce
soja.
- 1 cuiller à soupe de
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- 1 pistitan ajleron.
- Nigran pipron.

gomasio (voir recette précédente).
- 1 gousse d’ail écrasée.
- Poivre noir.

La kaserola fundaĵo
enhavas la jenon :

Le fond de casserole
comprend :

- 200 gramojn da bovaĵo
(ne muelita, el steko).
- 1 supkuleron da
sojsaŭco.
- 1 cepon.
- 1 ajleron.
- 1 kafkuleron da
gomazio.

- 200 grammes de viande
de bœuf (non hachée, prise
dans le steak).
- 1 cuiller à soupe de
sauce soja.
- 1 oignon.
- 1 gousse d’ail.
- 1 cuiller à café de
gomasio.

Pretiĝo :
Farĉitaj
tofuaĵoj
bovaĵaj globetoj :

Préparation :
kaj

Tofu farci et boulettes de
viande :
Couper les pavés de tofu en
tranches de moins d’un centimètre d’épaisseur. Napper le
fond de la poêle à frire avec
l’huile de sésame. Saupoudrer les tranches de tofu avec
une petite pincée de sel, puis les faire frire
assez légèrement. Les laisser refroidir.
Pendant
ce
temps,
prendre la portion de 200
grammes supplémentaires
de tofu, et le presser dans
un tissu pour en retirer l’eau.
Puis le pétrir avec la viande
hachée pour en faire une
farce et y incorporer son
assaisonnement (voir la
liste ci-dessus). On notera
que le mélange de viande
hachée et de tofu rend la
préparation, une fois finie, particulièrement
légère. En remplaçant la mie de pain par

Detranĉu la tofuajn pavimojn en tranĉojn malpli ol unu
centimetron larĝaj. Tegu la
fundon de la fritpato per sezamoleo. Ŝutu pinĉopreneton da
salo sur la tofutranĉojn kaj ilin fritu iome. Lasu
ĝin malvarmiĝi.
Dume, prenu la pliajn 200
gramojn da tofuo, kaj ĝin
premu en tuko por eltiri ĝian
akvon. Poste knedu ĝin kune
kun la muelitan bovaĵon por
igi ĝin farĉon, kaj enmetu
ties kondimentaĵon (legu la
liston supre). Oni notu, ke la
miksado de muelita viando
kaj tofuo igas la farĉon, kiam
finfaritan, aparte malpeza.
Se, en la francaj farĉitaj
tomatoj aŭ tomatosaŭcaj viandglobetoj, oni
anstataŭigas en la farĉo la panmolaĵon per
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tofuo, oni gajnas tuŝan malpezecon. Sed
ni revenu al nia Tubu-Ĉongol. Per parto de
tiu farĉo, faru dekkvinon da
viandglobetoj, ĉiuj iom pli
ol 1 centimetron diametraj.
Per dentpikiloj, kunigu po du
globetojn.
La
tofutranĉoj
nun
malvarmaj post ĝia ioma
fritado, farunumu nur unu
el ties flankoj. Poste, metu
farĉan tavolon ĉirkaŭ 1 centimetron dika, inter du tofutranĉoj, tiamaniere ke la farĉo
estu tenata per la farunumitaj flankoj de la
po du tofutranĉoj. Tio havos la aspekton de
« sandviĉoj » kie la tofuo
rolas kiel la pano. Poste,
prenu la ovon, kirletu ĝin
en eta larĝaperta ujo.
Pretigu la fritpaton. Mergu
la « sandviĉojn » en la
kirletitan ovon kaj ĝin rostu
en la fritpato, ĝis ĝi estiĝu
orkoloraj
ambaŭflanke.
Finfine, tranĉu ĝin en du
aŭ tri, cele al la servo.

le tofu, par exemple en faisant des tomates
farcies ou des boulettes de viande à la sauce
tomate, on gagne en légèreté
de texture. Mais revenons à
notre Tubu-Chongol. Avec
une partie de cette farce, faire
une quinzaine de boulettes
de viande, chacune d’un
diamètre d’un peu plus que 1
centimètre environ. Attacher
les boulettes deux par deux
sur un cure-dents.
Une fois les tranches de
tofu refroidies après leur
légère friture, imiter partiellement les personnalités politiques en ne passant dans la farine
qu’un seul des côtés de
chacune des tranches.
Mettre ensuite une épaisseur de farce de 1 centimètre environ entre deux
tranches de tofu, de telle
sorte que la farce soit
maintenue par le côté
enfariné de chacune des
deux tranches de tofu. Le
tout forme des « sandwichs » où le tofu joue le
rôle du pain. Puis, prendre l’œuf, le battre
puis le mettre dans un petit récipient évasé.
Apprêter la poêle à frire. Puis tremper les «
sandwichs » de tofu farci dans l’œuf battu
et les faire revenir dans la poêle, jusqu’à ce
qu’ils soient dorés de chaque côté. Enfin,
les couper en deux ou en trois en vue de la
présentation.

Rulitaj spinacoj en brasikfolio :

Les roulés d’épinard et chou :

Brogu la ĉinian brasikon kaj la spinacojn
aparte unu la alian (ĉar iliaj kuirtempoj ne estas

Ébouillanter le chou chinois et les
épinards séparément (car leur temps de

9

la samaj kaj por malebligi ilian miksadon).
Premu ĝin por eltiri la akvon. Prenu folion el
la ĉinia brasiko tenante
ĝin nedifektita kaj ne ŝirita
; el ĝi detranĉu la plej
malmolan parton de la
centra nervuro, kaj sternu
la folion sur la labortablo.
Metu sur ties larĝecan
surfacon
kvanton
da
spinaco tian, ke oni povos
ĝin volvi rulante sur ĝin la brasikfolion, celante
cilindron spinace farĉitan. Tion refaru kun la
tuta kvanto de spinacoj,
poste tranĉu la cilindrojn
en ringojn 4 aŭ 5 centimetrojn longaj.

cuisson n’est pas le même et pour empêcher leur mélange). Presser pour en faire
sortir l’eau. Prendre une
feuille de chou chinois en
la maintenant entière et
sans déchirure ; en retirer
la côte blanche et étaler
la feuille sur le plan de
travail. Déposer sur sa
largeur une quantité d’épinard telle que l’on pourra
les envelopper en roulant sur eux la feuille de
chou, obtenant un cylindre fourré d’épinards.
Renouveler pour toute la
quantité d’épinards, puis
couper les rouleaux en
anneaux de 4 ou 5 centimètres de long.

Malmole
kuiru
la
ceteran
ovon,
poste
tranĉu ĝin laŭlarge per
dentaj formoj. Oni povas
eventuale fari tranĉojn el
karoto florformajn per premtranĉilo.

Faire cuir dur l’œuf
restant, puis le découper
dans sa largeur, en forme
de fleur. On peut éventuellement couper une carotte en rondelles,
puis en faire des fleurs à l’emporte-pièce.

Kaserola fundaĵo :

Le fond de casserole :

Brogu la 200 gramojn de bovaĵo (el steko,
ne muelita) kaj tranĉu ĝin en lamenojn.
Same tranĉu la cepon, kaj miksu ĝin kun la
bovaĵtranĉojn en la fundo de kaserolo. Aldonu
pistitan ajleron kaj 1 kafkuleron da gomazio,
kaj finfine 1 dikan supkuleron da sojsaŭco.
Ĉion vigle misku, sen kuiri.

Faire bouillir les 200 grammes de bœuf
(pris dans le steak, non haché), puis le
couper en fines tranches. Couper l’oignon
en rondelles puis les mélanger avec les
tranches de bœuf dans le fond d’une casserole. Ajouter une gousse d’ail écrasée puis
une cuiller à café de gomasio et enfin une
grosse cuiller à soupe de sauce soja. Bien
mélanger le tout, sans cuisson.

Fina pretiĝo :

Préparation finale :

Faru viandbuljonon en eta kaserolo
(malpli ol duonlitron), preferelektu, kompreneble, bovaĵan buljonon. Poste gardu ĝin

Préparer un bouillon de viande dans
une petite casserole (moins d’un demi litre),
en privilégiant, naturellement, le bouillon
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aparte. Prenu la antaŭan kaserolon, kie oni
faris la kaserolan fundaĵon (bovaĵo, cepo,
ajlo, gomazio, sojsaŭco) kaj tien enmetu la
faritaĵojn. Unue, metu
la farĉitajn tofuaĵojn
surrandume en la
kaserolan
randon.
Poste, metu la rulitajn
spinacojn vertikale en
la kaserolan centron.
Fine, metu la bovaĵajn
globetojn sur la aliajn
manĝaĵetojn.
Verŝu
poste la buljonon en
la kaserolon, kiun oni
metu sur fajron por
bolado, kun la koverto.
La Tubu-Ĉongol estas
preta kiam oni vidas la bovaĵglobetojn kuiritaj.

de bœuf. Réserver le bouillon. Prendre la
casserole précédente, où l’on a fait le fond de
casserole (bœuf, oignon, ail, gomasio, sauce
soja) et y disposer les
bouchées.
D’abord,
les pièces de tofu
farci, posées de chant
sur la périphérie de
la casserole. Puis les
roulés d’épinard et de
chou chinois, placés
debout au centre de
la casserole. Enfin, les
boulettes de viande
sur leurs cure-dents,
disposées par-dessus
les
deux
autres
ensembles de pièces.
Verser ensuite le bouillon dans la casserole,
que l’on porte à ébullition avec le couvercle.
Le Tubu-Chongol est prêt lorsqu’on voit
cuites les boulettes de viande.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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3-TUBU-SAMĈIM

3-TUBU-SAMTCHIM

La tubu-samĉim estas aro da cilindretoj
de farĉitaj brasikfolioj.

Le tubu-samtchim est un ensemble de
petits rouleaux de feuilles de choux farcies.

Ingrediencoj (por du
personoj) :

Ingrédients
deux personnes) :

- 300 gramoj da muelita
bovaĵo.
- 2 pavim-tofuoj, sume
500 gramoj.
- 2 ovoj.
- 1 karoto.
- 2 cepoj.

(pour

- 300 grammes de
bœuf haché.
- 2 pavés de tofu (c’està-dire 500 grammes).
- 2 œufs.
- 1 carotte.
- 2 oignons.

- 2 dikaj paprikofruktoj
verdaj.
- Pluraj grandaj folioj da
ĉinia brasiko.
- Blanka faruno.

- 2 gros poivrons verts.
- Plusieurs larges feuilles
de choux chinois.
- Farine blanche.

La farĉa kondimentaĵo
enhavas la jenon :

L’assaisonnement pour la
farce comprend :

- 2 supkuleroj da verda
cepo zorge hakita.
- 4 supkuleroj da sojsaŭco.
- 2 kafkuleroj da gomazio
(legu la antaŭan recepton).
- 1 supkulero da bone
pistita ajlo (3 ajleroj).
- 1 kafkulero da sukero.
- 2 supkuleroj da sezamoleo.
- 1 pinĉopreno da nigra
pipro.

- 2 cuillers à soupe d’oignon
vert haché menu.
- 4 cuillers à soupe de sauce
soja.
- 2 cuillers à café de gomasio
(voir recette précédente).
- 1 cuiller à soupe d’ail
haché menu (3 gousses).
- 1 cuiller à café de sucre.
- 2 cuillers à soupe d’huile
de sésame.
- 1 pincée de poivre noir.
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Pretiĝo :

Préparation :

Tranĉu la legomojn en
lamenetojn (karoton, cepojn,
paprikofruktojn) kaj kuiru ĝin
aparte, en fritpato, unu post la
alia.

Couper
les
légumes
en fines lamelles (carotte,
oignons, poivrons) puis les
faire revenir à la poêle séparément les uns des autres.

Dum la patkuirado, pretigu
la kondimentaĵon : intermiksu
en bovlo la ingrediencojn de la
supra listo. Poste, zorge miksu
ĝin kun la muelita bovaĵo kaj
kun la du ovoj.

Pendant ce temps, préparer
l’assaisonnement en mélangeant simplement les ingrédients de la liste ci-dessus
dans un bol. Puis le mélanger
consciencieusement avec le
bœuf haché.
Presser les pavés de tofu
dans un tissu pour en retirer
l’eau puis les pétrir avec la
viande hachée et avec les deux
œufs. Ajouter les légumes
préalablement revenus.

Premu la pavim-tofuojn en
tuko por eltiri ĝian akvon, kaj
knedu ĝin kune kun la muelita
viandaĵo. Aldonu en ĝin la
legomojn antaŭe patkuiritaj.

Prenu la plej larĝajn el
la folioj de ĉinia brasiko, kaj
eltranĉu la plej malmolan
parton de la centra nervuro.
Ĝin brogu, kaj poste, tenante ĝin
nedifektitaj kaj neŝiritaj, vi sternu
ĝin sur la labortablo.
Ŝultetu sur ĝiajn surfacojn iom
da blanka faruno, poste metu sur
ties larĝecan surfacon kvanton
da farĉo tian, ke oni povos ĝin
volvi rulante sur ĝin la brasikfolion
celante cilindron. En nia provaĵo, la cilindroj
ne estas… cilindraj ! La brasikfolioj ne estis sufiĉe
grandaj, kaj ni
eble ne entenis
la farĉon sufiĉe
firme. Nu, ni provu
denove !

Prendre les plus larges
feuilles de chou chinois et en
retirer la côte blanche la plus
dure. Les ébouillanter puis, en
les maintenant entières et sans
déchirure, les poser sur le plan de
travail.
Légèrement saupoudrer leur
surface avec de la farine blanche
puis déposer sur leur largeur une
quantité de farce telle que l’on
pourra les envelopper en roulant
sur celle-ci la feuille de chou, obtenant un
cylindre. Dans notre essai, les cylindres
ne sont pas… cylindriques ! Les feuilles de
chou n’étaient pas
assez grandes, et
nous n’avons peutêtre pas enfermé la
farce assez fermement. L’essai est à
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recommencer !
Fine, metu la cilindrojn en bambukorbojn
cele al pervapora kuirado aŭ, se tio ne haveblas, en aŭtomata vaporkuirilo.
La farĉo jam kuirita, detranĉu la cilindrojn
kaj servu.

Enfin, mettre les rouleaux dans des
paniers de bambous pour la cuisson vapeur
ou, à défaut, dans un cuiseur vapeur automatique.
Une fois la farce cuite, découper les
rouleaux et servez.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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4-PJONSU

4-PYONSU

La Pjonsu estas supo kun viandaĵaj
ravioloj.

Le Pyonsu est une soupe de ravioli de
viande.

Ingrediencoj (por kvin
aŭ ses personoj) :

Ingrédients (pour cinq
ou six personnes) :

Raviola pasto :

Pâte à ravioli :

- 360 gramoj da (tritika)
faruno.
- 200 ml da akvo.
- 1 pinĉopreno da salo.

- 360 grammes de farine
(de blé).
- 200 ml d’eau.
- 2 pincées de sel.

Buljono :

Bouillon :

- 1,2 litro da bovaĵa
buljono.
- 2 supkuleroj da sojsaŭco.

- 1,2 litre de bouillon de
bœuf.
- 2 cuillers à soupe de
sauce soja.

Farĉa kondimentaĵo :

Assaisonnement pour la
farce :

- 1 supkulero da sojsaŭco.
- 2 etaj verdaj cepoj zorge
hakitaj.
- 3 pistitaj ajleroj.
- 1 kafkulero da gomazio
(vidu antaŭan recepton).
- 1 supkulero da sezamoleo.
- 1 pinĉopreno da nigra
pipro.

- 1 cuiller à soupe de sauce
soja.
- 2 petits oignons verts
hachés menu.
- 3 gousses d’ail écrasées.
- 1 cuiller à café de gomasio
(voir recette précédente).
- 1 cuiller à soupe d’huile de
sésame.
- 1 pincée de poivre noir.

Farĉo :

Farce :

- 200 gramoj da muelita
bovaĵo (el steko).
- 200 gramoj da tofuo.

- 200 grammes de bœuf
haché (pris dans le steak).
- 200 grammes de tofu.
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- 200 gramoj da sojŝoso.
- Kukurbetoj (kutime, sed ni
ne ĝin trovis ekstersezone).
- 4 brunaj fungoj (kiujn oni
trovas sub la nomo « ŝiitake »
en la aziaj butikoj en Francio).
- 2 ovoj.

- 200 grammes de
pousses de soja.
- courgettes (normalement, mais nous n’en avons
pas trouvé en cette saison).
- 4 champignons bruns
(appelés « shiitake » dans
les magasins asiatiques).
- 2 œufs.

Saŭco :

Sauce :

- 6 supkuleroj da sojsaŭco.
- 2 supkuleroj da sukero.
- 2 kafkuleroj da rizvinagro.
- 4 verdaj cepoj zorge
hakitaj.
- 5 ajleroj pistitaj.
- 2 kafkuleroj da gomazio
(vidu antaŭan recepton).

- 6 cuillers à soupe de
sauce soja.
- 2 cuillers à soupe de
sucre.
- 2 cuillers à café de
vinaigre de riz.
- 4 oignons verts hachés
menu.
- 5 gousses d’ail écrasées.
- 2 cuillers à café de
gomasio (voir recette précédente).

Préparation :

Pretiĝo :
Metu, antaŭ ĉio, la brunajn
fungojn ŝiitake en boligitan
akvon se ĝi estas sekigitaj.

Mettre préalablement les
champignons bruns shiitake
dans l’eau bouillie s’ils sont
séchés.

Pasto :

Pâte :

Pretigu la paston unue.
Knedu la 360 gramojn da
faruno kun la 200 mililitroj da
akvo (kaj 2 pinĉoprenoj da
salo). Poste, ripozigu la paston ĉirkaŭ duonhoron.

Préparer la pâte en
premier. Pétrir les 360
grammes de farine et les 200
ml d’eau (et deux pincées de
sel), puis laisser reposer une demi heure
environ.
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Farĉo :

Farce :

Dume, pretigu la farĉon. Patkuiru
la muelitan bovaĵon dum iom da
tempo, nur sufiĉe por ke ĝi bruniĝetu.

Pendant ce temps, préparer la
farce. Faire revenir le bœuf haché
dans la poêle pendant peu de temps,
de manière à le faire légèrement
brunir.
Presser le tofu dans un tissu pour
en retirer l’eau puis le pétrir.
Ébouillanter les pousses de soja
si elles sont crues (en France, on les
trouve souvent déjà cuites, en
conserve). Les hacher menu,
puis les presser pour en retirer
l’eau.
S’il y a des courgettes, les
couper en fines lamelles, les
saupoudrer de sel pour les faire
dégorger, puis finir de retirer
l’eau et les faire frire légèrement.
Prendre les champignons bruns shiitake réhydratés, enlever leurs tiges, les
hacher menu, puis
les presser pour en
retirer l’eau.

Premu la tofuon en tuko por eltiri
ĝian akvon, kaj knedu ĝin.
Brogu la sojŝosojn se ĝi estas
krudaj (sed en Francio, oni trovas
la sojŝosojn jam brogitaj, en
konservaĵo). Zorge haku ĝin kaj
premu ĝin por eltiri ĝian akvon.
Se troviĝas kukurbetoj,
tranĉu ĝin en maldikajn lamenetojn ; ŝutu sur ĝin salon por
elfluigi la akvon, kiun vi fineltiru
; poste ĝin malmulte patkuiretu.
Prenu la brunajn fungojn ŝiitake nun remoligitaj. Eltiru de ĝi la tigojn, ĝin zorge haku, kaj
ĝin premu por eltiri
ĝian akvon.

Finpretigu
la
farĉon : knedu kune
la
patkuiretitan
muelitan
bovaĵon,
la pistitan tofuon, la
sojŝosojn, la kukurbetojn, la fungojn, kaj
la du ovojn.

Finir de préparer
la farce : pétrir
ensemble le bœuf
haché revenu, le tofu
écrasé, les pousses
de soja, les courgettes, les champignons hachés menu,
avec les deux œufs.

Pretigu la farĉan kondimentaĵon : intermiksu la ingrediencojn el la supra listo en
bovlo (sojsaŭcon, verdan cepon, ajlon, gomazion, sezamoleon, pipron) kaj miksu ĝin kun
la farĉo.

Préparer l’assaisonnement de la farce :
mélanger les ingrédients donnés dans la liste
ci-dessus dans un bol (sauce soja, oignon
vert, ail, gomasio, huile de sésame, poivre)
puis mélanger à la farce.
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Pasto (denove) : la ravioloj :

Pâte (derechef) : les raviolis :

Rulpremu la faritan paston en maldikan
folion, poste detranĉu kvadratojn ĉirkaŭ po 5
centimetroj latere. Prenu kvadraton en polmo,
kaj metu, en ĝian mezon, globeton da farĉo.
Ĝin enfermigu per kunigo de la kvar kvadrataj
pintoj en komunan pinton, kaj premetu la
paston en la lateroj por ĝin kunigi, kaj finfaru
la pinton. Metu la raviolon en teleron kies
surfaco estas ŝutita per maldika tavolo de
faruno.

Rouler la pâte en feuille fine, puis y
découper des carrés d’environ 5 centimètres
de côté. Prendre le carré dans le creux de
la main puis placer au centre une boulette
de farce. L’enfermer en joignant les quatre
pointes du carré en un sommet commun,
puis pincer la pâte des côtés pour les unir, en
finissant par le sommet. Poser le ravioli sur
une assiette dont le fond est couvert d’une
fine couche de farine.

Pretigu buljonon. Elprenu unu grandan
glason (ĉirkaŭ 100 aŭ 150 ml). Mergu la
raviolojn. Kiam la buljono bolas, aldonu la
150 mililitrojn da prenita buljono por ĉion
malvarmigi, poste lasu denove ĝin boli.

Préparer un bouillon (voir la liste
ci-dessus). Prélever un gros verre (environ
100 ou 150 ml). Plonger le ravioli. Quand le
bouillon est porté à ébullition, ajouter les 100
ml de bouillon pour refroidir, puis porter de
nouveau à ébullition.

Kiam la ravioloj estas finbrogitaj, servu
ĝin kun buljono kaj surmetu verdan cepon
hakitan.

Lorsque les raviolis sont cuits, les servir
avec du bouillon et garnir d’oignon vert haché.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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5 – TALGJAL-ŜIGUMĈ-IMARI
5 – TALGYAL-SHIGUMCH-IMARI
Temas pri rulitaj spinacoj en omleta
ovofolio.

Il s’agit de roulés d’épinards dans une
feuille d’œuf en omelette.

Ingrediencoj :

Ingrédients :

- 2 ovoj
- 1 supkulero da maiza
fekulo (amelfaruno)
- duona supkulero da akvo
- 250 gramoj da spinaco
- 2 supkuleroj da sojsaŭco
- 1 kafkulero da sezamoleo
- salo
- duona kafkulero da sukero

- 2 œufs
- 1 cuiller à soupe de fécule
de maïs
- ½ cuiller à soupe d’eau
- 250 grammes d’épinard
- 2 cuillers à soupe de
sauce soja
- 1 cuiller à café d’huile de sésame
- sel
- ½ cuiller à café de sucre

Pretiĝo :

Préparation :

Brogu la spinacojn, ne tro longtempe,
en salita bolakvo. Poste, tralavu ĝin per
malvarma akvo, kaj premu ĝin en tuko por
eltiri la akvon.

Blanchir les épinards, pas trop longtemps,
dans une eau salée. Puis les rincer à l’eau
froide et les presser dans un linge pour en
retirer l’eau.

Aldonu al ĝi la kondimentaĵon : t. e. la
miksitajn sojsaŭcon, sukeron kaj sezamoleon.

Ajouter le condiment : c’est-à-dire le
mélange de sauce soja, sucre et huile de
sésame.
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Kirlu la ovojn. Poste, solvu la maizfekulon
en la duona supkulero da
akvo. Miksu ĝin kun la kirlitaj
ovoj kaj kun pinĉopreno da
salo.

Battre les œufs. Dissoudre la fécule de
maïs dans la demi cuiller à
soupe d’eau. La mélanger aux
œufs battus avec une pincée
de sel.
Cuire doucement les œufs
battus dans une poêle, sur un
seul côté, en en faisant une
feuille. Placer les épinards sur
la crêpe d’omelette, de telle
sorte que l’on puisse la rouler
dans la poêle. Faire de même
avec ce qui reste des ingrédients.
Ensuite, découper les
cylindres, un côté diagonalement et l’autre droit. Rectifier
éventuellement les rouleaux
avant présentation, et servir
à part un peu de sauce soja
pour tremper une portion de
rouleau pendant le repas.

Patkuiru la kirlitajn ovojn
en maldikan folion, milde, en
nur unu el ties flankoj. Metu
la spinacojn sur la omletan
krespon, tiele ke oni rulu ĝin
en la pato. Faru la samon kun
la ingrediencaj ceteraĵoj.
Poste, tranĉu la cilindrojn,
unu flankon oblikve, la alian
rekte. Recilindrigu ĝin eventuale antaŭ prezentado, kaj
servu kun iom da aparta
sojsaŭco, por trempeti la
cilindretojn dum la manĝo.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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6 – TALGJAL-JAĈAEĈIM
6 – TALGYAL-YACHAETCHIM
Temas pri ovaĵo, kiu
enhavas salikokojn, fungojn,
pimentojn (i. a.) kaj kiun oni
vaporkuiras en terpoto.

Il s’agit d’une préparation à base d’œuf, contenant
crevettes, champignons et
piments (entre autres), et que
l’on cuit à la vapeur dans des
pots en terre.

Ingrediencoj :

Ingrédients :

- 4 ovoj
- 5 salikokoj : krudaj krangonoj
- 2 brunaj fungoj, t. n. « ŝiitake »
- duono da karoto
- 1 kafkulero da hakita
petroselo
- 1 kafkulero da sukero
- ruĝaj pimentoj detranĉitaj
en lamenetojn
- salo
- 4 supkuleroj da akvo

- 4 œufs
- 5 crevettes grises encore crues
- 2 champignons bruns « shiitake »
- ½ carotte
- 1 cuiller à café de persil
haché menu
- 1 cuiller à café de sucre
- piments rouges coupés en
julienne
- sel
- 4 cuillers à soupe d’eau

Pretiĝo :

Préparation :

Senkapigu la salikokojn kaj brogu ĝin en

Retirer la tête des crevettes puis les

(ne tro da) bolakvo. Poste,
ĝin senskvamigu. Ne ĵetu la
brogigintan akvon.
Mergu la brunajn fungojn
en boligitan akvon (se ĝi
estas sekigitaj). Tralavu
ĝin, eltiru de ĝi la akvon kaj
detranĉu ĝin en lamenetojn.
Same, en lamenetojn,
tranĉu la karoton.
Patkuiru ĉion kun iomete da oleo ; kaj
aldonu, eventuale, laŭ la gusto, pinĉo-

ébouillanter dans (pas trop)
d’eau. Puis les écailler. Ne pas
jeter l’eau de cuisson.
Plonger les champignons
bruns dans l’eau bouillante
(s’ils sont séchés). Puis les
rincer, en retirer l’eau, puis les
découper en fines juliennes.
Pareillement trancher les
carottes.
Faire revenir le tout à la poêle avec très
peu d’huile ; ajouter éventuellement, selon la
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préférence, sel et sucre.
Battre les œufs dans leurs pots en terre.
Y ajouter le sucre, l’eau, un peu de sel et une
certaine quantité de l’eau de cuisson des
crevettes. Mélanger consciencieusement.
Ajouter les champignons, les carottes et
les crevettes. Placer les pots de terre dans le
cuiseur vapeur.

prenon da salo kaj sukero.
Kirlu la ovojn en terpoto. En ĝin aldonu la
sukeron, la akvon, iom da salo kaj kvanton
da tiu akvo per kiu oni brogis la salikokojn.
Zorge miksu.
Aldonu al ĝi la fungojn, la karotojn kaj la
salikokojn. Metu la terpotojn en vaporkuirilon.
Kiam ĝi estas duone kuirita, aldonu la
lamenetigitan pimenton kaj la hakitan petroselon.
Kiam la ovaĵo estas malfluidigita, eltiru la
terpotojn de la vaporkuirilo, kaj tiel servu.

À mi-cuisson, ajouter les juliennes de
piment et le persil haché.
Lorsque l’œuf apparaît figé, retirer les
pots de terre du cuiseur et servir.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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7 – TALGJAL-OSAEKMARI
7 – TALGYAL-OSAEKMARI
Temas pri legomoj rulitaj en duobla folio,
alga kaj omleta.

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

Ingrediencoj :

Ingrédients :

- 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

- 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 trouvera, en France, dans les maga-

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

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

- sucre
- sel

Pretiĝo :

Préparation :

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 flavaĵojn. Kirlu la blankaĵojn sed
milde : ĝi ne
ŝaŭmiĝu. Patkuiru
ĝin kiel maldika
krespo. Tranĉu la
blankaĵan krespon
en lamenojn.
Tranĉu
la
karoton en lamenetojn. 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 ceterajn ovojn kun la du

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 fine
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 ingrédients 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 ovoflavaĵojn. Kirlu ĉion kun iom da
salo.
Faru de ĝi maldikan folion, kiun vi patkuiru
je unu el ties flankoj. Metu sur ĝin la norio-cilindron kiun oni faris, kaj volvu ĝin per la
omleta krespo en la pato mem. Eventuale ĝin
finkuiru.

Prendre les trois œufs restants et les deux
jaunes d’œufs. Battre l’ensemble avec un
peu de sel. En faire une feuille fine, 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.

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

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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8-KIMĈIO

8-KIMCHI

La kimĉio estas plado el – kutime – brasiko
fermentigita en bokalo, kun pimenta saŭco.

Le kimchi est un plat à base – habituellement – de chou fermenté en bocal avec une
sauce pimentée.

Ingrediencoj :

Ingrédients :

Por la salakva peklado

Pour la salaison en
saumure :

- 1 pekina brasiko (t. e.
proksimume 1 kilogramo aŭ
1 kilogramo kaj duono)
- 220 gramoj da salo

- 1 chou chinois (c’està-dire environ 1 ou 1,2 kilogrammes)

(mara)
- 1 litro kaj duono da
akvo

- 220 grammes de sel
(marin)
- 1 litre et demi d’eau

Por la enhavaĵo :

Pour le contenu :

- Proksimume 300 gramoj da blanka
rafano, alinome « japana rafano », alinome
dajkono (laŭ la japana) : oni povas ĝin anstataŭigi per karotoj.
- 4 aŭ 5 ajleroj (t. e. proksimume 20
gramoj)
- 10 gramoj da
zingibro
- 80 gramoj da vintracepo aŭ da ŝenoprazo
- 25 gramoj da «
goĉutgaru », t. e. korea
pimentpulvoro : ni ne
ĝin trovis en niaj kutimaj
butikoj en Francio, plie ni timis, ke niaj
ankoraŭ ne kutimiĝintaj langoj suferontus ; ni
do ĝin anstataŭigis per papriko (en pulvoro
kompreneble).

- Environ 300 grammes de radis blanc,
autrement dit de « radis japonais », autrement dit de « daïkon » (mot japonais) : on
peut le remplacer par des carottes.
- 4 ou 5 gousses d’ail (c’est-à-dire environ
20 grammes)
- 10 grammes de
gingembre
- 80 grammes de
ciboule (ou de ciboulette)
- 25 grammes de «
gochutgaru », c’est-àdire de flocons de piment
coréen ; nous n’en avons
pas trouvé dans nos magasins habituels en
France, de plus, nous craignions que nos
palais, non encore habitués, n’en souffrent ;
nous l’avons donc remplacé par du paprika
(en poudre, naturellement).
- 30 ml de sauce soja.
- 6 cuillers à café de sucre.

- 30 ml da sojsaŭco
- 6 kafkuleroj da sukero
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Pretiĝo :

Préparation :

Unue : la peklado :

D’abord : la salaison :

Temas pri peklado
sufiĉe mallongtempa, inter
10- kaj 12-hora. Tranĉu la
brasikon laŭ ties longeco,
tiamaniere : per tranĉilo
faru krucon en ĝia bazo,
en la baza stumpo ; per ĝi,
disigu la brasikon en kvar
partojn.

Il
s’agit
d’une
salaison assez courte
dans le temps, entre 10
et 12 heures. Tailler le
chou dans le sens de
sa longueur, de cette
manière : en traçant au
couteau une croix sur
sa base, au trognon.
Par-là, défaire le chou
en quatre parties.
Mettre ces quatre quarts dans un grand
récipient, et le remplir avec la saumure – que
l’on aura préalablement préparée en dissolvant les 220 grammes de sel dans le litre et
demi d’eau. Sur les choux, placer quelque
chose de suffisamment lourd pour qu’elle les
immerge complètement.
Laisser le tout en saumure pendant 12
heures, par exemple durant la nuit, pour
préparer la kimchi le lendemain.

Metu tiujn kvar kvaronojn en grandan ujon, kaj plenigu ĝin per
la peklakvo – kiun oni antaŭe faris pere de
solvado de la 220 gramoj da salo en la 1 litro
kaj duono da akvo. Sur la brasikaĵojn, metu
ion sufiĉe pezan por ke ĝi entute mergiĝu.
Lasu ĝin pekliĝi dekdu horojn, ekzemple
dumnokte, tiele ke vi faru la kimĉion la
morgaŭon.

Due : la (morgaŭa) farado :

Ensuite : la préparation (le lendemain) :

Elmergu la brasikon
el la salakvo : oni vidos,
ke ĝi moliĝis. Ĝin zorge
tralavu per dolĉa akvo,
kaj lasu ĝin elguti.

Sortir le chou de sa
saumure : on verra qu’il
s’est ramolli. Le rincer
consciencieusement à
l’eau claire et le laisser
s’égoutter.
Pendant
qu’il
s’égoutte, préparer la
farce. Découper les
carottes en juliennes.
Hacher menu l’ail, le
gingembre et la ciboule
(ou la ciboulette). Mélanger le tout avec les
flocons de piments (ou le paprika), la sauce
soja et le sucre. Laisser le tout immerger

Dum
ĝi
elgutas,
pretigu la farĉon. Eltranĉu
la karotojn en lamenetojn.
Zorge tranĉu la ajlerojn,
la zingibron kaj la vintracepon (aŭ ŝenoprazon).
Miksu ĉion, kune kun la pimentpulvoro (aŭ la
papriko), la sojsaŭco kaj la sukero. Lasu ĝin
mergiĝi, ĝis kiam la karotoj iĝis flekseblaj.
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Poste, elprenu la du unuajn plej grandajn
foliojn de la brasiko, kaj flankenmetu ĝin.

jusqu’à ce que les carottes soient devenues
souples.
Ensuite, tirer les deux premières plus
grandes feuilles du chou et les réserver.
Prendre le chou qui reste, et le farcir avec
la farce préalablement préparée : la placer
entre chaque feuille et veiller à ce que le
trognon dur du chou soit
lui aussi farci convenablement.
Ensuite, rouler le chou
sur lui-même, et le placer
dans le bocal, de telle sorte
à ce que le chou, à présent
presque
comprimé,
remplisse le bocal non
pas en entier, mais aux
trois quarts. Surtout pas
davantage: car la fermentation va quelque
peu continuer, et les gaz rempliront le quart
restant de l’espace à l’intérieur du bocal.
Avant de fermer, envelopper le contenu
avec la feuille de chou qui avait été réservée.
Presser le tout pour faire sortir autant d’air
que possible. Fermer hermétiquement le
bocal, et laisser fermenter pendant deux
jours, à température ambiante. Puis le mettre
au frigo, pendant au moins une semaine.
Après trois semaines, le goût est pleinement
développé. Mais on peut le conserver au frais
pendant plusieurs mois.

Prenu la ceteran brasikon, kaj farĉu ĝin
per la antaŭe farita farĉo : enmetu ĝin inter
ĉiuj brasikfolioj, kaj zorgu ke la malmola bazo
de la brasiko estu ankaŭ bone farĉita.

Poste, envolvu la
brasikon en ĝi mem, kaj
metu ĝin en bokalon,
tiamaniere ke la nun
kvazaŭ-premita brasiko
plenigu ne la tutan
sed tri kvaronojn de la
bokalo. Nepre ne pli
: ĉar la fermentigado
iome pludaŭros, kaj la gazoj plenigos la
ceteran kvaronon de la enbokala spaco.
Antaŭ fermi, zorge volvu la enhavon pere
de la flankenmetita brasikfolio. Premu la tuton
por elirigi kiel eble plej multe da aero. Kaj
nun, hermetike fermu la bokalon, kaj lasu ĝin
fermentadi du tagojn en temperaturo media,
enĉambra. Poste, metu ĝin en frigujon, dum
almenaŭ unu semajno. Post tri semajnoj, la
gusto estos plej disvolvinta. Sed vi povas
pluhavi ĝin enfriguje plurajn monatojn.

Por ĝin servi, malfermu la bokalon, elujigu
la kimĉion kaj nedifektante ĝin tranĉu en
kvaronojn. Servu ĝin kun ruĝa pimenta saŭco
– kiun vi aĉetu tutpreta, ni ne ankoraŭ provis
memfari – kaj kun rizo.

Pour le servir, ouvrir le bocal, en sortir le
kimchi puis, en le tenant entier, le débiter en
quarts. Le servir avec une sauce de piment
rouge – que l’on achètera tout prête, nous
n’avons pas encore essayé de la faire nousmêmes – et avec du riz.

Bonan apetiton !
Bon appétit !
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9 – MAEĜAGŬA

9 – MAEJAGWA

Temas pri kuketoj, kompareblaj al la
francaj « bunjoj » (t. e. « bugnes », aŭ la
karnavaltempaj « anĝelflugiloj »), ŝmiritaj per
siropo aŭ per io simila.

Il s’agit de pâtisseries comparables à nos
bugnes (ou aux « ailes d’anges » des temps
de carnaval ou de mardi gras), recouvertes
d’un glaçage sirupeux ou de quelque chose
de semblable.

Ingrediencoj :

Ingrédients :

- 100 gramoj da faruno
- 1 supkulero kaj duono
da sukero
- 3 supkuleroj da sakeo

- 100 grammes de farine
- 1 cuiller à soupe et demi
de sucre
- 3 cuillers à soupe de

(t. e. rizalkoholaĵo)
- 2 supkuleroj da akvo
- 1 aŭ 2 supkuleroj da
zingibra suko, se havebla
(ni mem ne ĝin trovis)
- Oleo por fritado

saké (alcool de riz)
- 2 cuillers à soupe d’eau
- 1 ou 2 cuillers à soupe
de jus de gingembre, si
disponible (nous-mêmes
n’en avons pas trouvé)
- Huile de friture
- Sirop : Normalement,
il s’agit d’un sirop de maïs
sombre appelé « mulyeot
», que nous ne désespérons pas de trouver.
Pour le remplacer, on
peut utiliser du miel, du

- Siropo : kutime,
temas pri siropo el
malhela maizo t. n. «
muljeot », kiun trovi ni
ne malesperas. Por ĝin
anstataŭigi, oni povas
uzi mielon, agavsiropon,
rizosiropon, acersiropon aŭ
karamelon. Niaflanke, ni faris
klasikan siropon, per 200 ml
da akvo kaj 200 gramoj da
sukero miksitaj en kaserolo
super milda fajro, al kiun ni
aldonis 250 gramoj da agavsiropon por ke nia siropo mem
estu kontentige likva.

sirop d’agave, du sirop de riz,
du sirop d’érable ou encore du
caramel. De notre côté, nous
avons fait un sirop classique,
avec 200 ml d’eau et 200
grammes de sucre, mélangés
dans une casserole au-dessus
d’un feu doux, auxquels nous
avons ajouté 250 grammes
de sirop d’agave pour que notre sirop ait la
consistance souhaitée.
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Pretiĝo :

Préparation :

Miksu la farunon kun la sukero (kaj kun
pinĉopreno da salo), kaj ĝin kribru. Miksu la
kribritaĵon kun la sakeo kaj la zingibra suko.
Aldonu la akvon por knedi la paston.
Rulpremu la paston
en maldikan folion. Poste,
eltranĉu rektangulojn 2 kaj
5 centimetrojn latere. En
ĉies centron faru fendeton.
Prenu unu el ties pintoj
kaj trapasigu ĝin en la
fendeton.
Fritu la kuketojn en
oleo (150-160°C). Poste, mergu ĝin en la
mezvarman siropon por ke ĝi ŝmiru la kuketojn.

Mélanger la farine et le sucre (avec une
pincée de sel), puis tamiser. Mélanger le tout
avec le saké et le jus de gingembre. Ajouter
l’eau pour pétrir la pâte.
Rouler la pâte en feuille
mince, puis découper des
rectangles de 2 cm par 5
cm de côté. Pratiquer une
fente dans le milieu de
chacun. Prendre une de
leur pointe et la faire passer
par la fente.
Frire les pâtisseries dans
l’huile (150-160°C). Ensuite, les immerger
dans le sirop mi-chaud, pour les enduire.

Bonan apetiton !

Bon appétit !
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