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Thajská batátová polévka s červenou čočkou 
• doba přípravy včetně vaření: 45 minut • počet porcí: 6 

 

INGREDIENCE 

• 500 g batátů 
• 1 střední bílá cibule 
• 1 mrkev 
• 1 hrnek červené čočky (cca 150 g) 
• 1 a půl lžíce limetové šťávy 
• 700 ml zeleninového vývaru 
• 2 stroužky česneku 
• 1 lžíce čerstvého zázvoru 
• 300 ml kokosového mléka 
• 2 a půl polévkové lžíce rybí omáčky 
• 1 a půl lžíce červené kari pasty 
• 1/4 lžičky mletého chilli 
• cca 1 lžička soli (podle chuti) 
• čerstvě mletý pepř 
• olivový olej 

servírujeme s 
• hrstí čerstvých koriandrových listů 
• hoblinkami chilli 
• čerstvým celozrnným chlebem 

 

POSTUP 

1. připravíme si zeleninu 

Omyjeme a oloupeme batáty i mrkev, vše nakrájíme na menší kousky. Cibuli nakrájíme nahrubo, česnek na plátky 

a zázvor na jemno. 

2. připravíme si základ na polévku 

Ve větším hrnci rozpálíme olej na středním plameni, přidáme nahrubo nakrájenou cibuli a necháme zpěnit, po chvíli 

přidáme na plátky nakrájený česnek a minutku necháme provonět. Poté přidáme na jemno nakrájený zázvor 

a minutku restujeme. Nakonec přidáme lžíci červené kari pasty a pořádně promícháme, aby se spojila s ostatními 

ingrediencemi v hrnci. Nyní přidáme batáty a mrkev, orestujeme a nakonec přidáme propláchnutou červenou čočku. 

Opět krátce orestujeme a zalijeme zeleninovým vývarem tak, aby všechny ingredience byly ponořené. 

3. ochutíme a vaříme 

Do základu na polévku přidáme rybí omáčku, šťávu z limetky, mleté chilli, sůl a pepř. Polévku vaříme na mírném 

plameni pod pokličkou, dokud batáty, mrkev a čočka nezměknou. Trvá to zhruba 30 minut. 
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4. rozmixujeme dohladka a přidáme kokosové mléko 

Když jsou batáty, čočka i mrkev uvařené do měkka, vše rozmixujeme v hladký krém a vlijeme do něj kokosové mléko. 

Vše promícháme a vrátíme zpět na mírný plamen. Za stálého míchání krátce povaříme a pokud se nám polévka zdá 

pořád příliš hustá, přidáme vývar. 

5. finálně dochutíme 

Když má polévka požadovanou konzistenci, doladíme chuť limetou, chilli, solí, pepřem a popřípadě rybí 

omáčkou. Vše naposledy krátce provaříme, aby se chutě propojily. 

6. servírujeme 

Hotovu polévku servírujeme s jemně pokrájeným koriandrem, hoblinkami chilli, kapkou kokosového 

mléka a oblíbeným celozrnným chlebem. 
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