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ANGKOK, ESTE FÉL NYOLC. Az északkeleti városrész egyik mellékutcájában egy láthatósági
mellényt viselő motoros taxi hirtelen fékez, és
odagurul egy karácsonyfaizzókkal teleaggatott, pálmalevéllel fedett standhoz, majd a pilóta lehúz egy felest. Aztán továbbrobog. A fából összerakott pulton
négy üvegedény, oldalukon thai nyelvű felirattal,
bennük sötétpiros lében gyógynövények áznak.
Hamarosan egy idős úr érkezik két, erősen smin-

A fűszeres-édeskés ízű, torokmeleg italt thai
gyógynövényes whiskyként emlegeti a szakirodalom. Az elnevezés talán félrevezető lehet, de jobb
híján így terjedt el a helyi nyelven yaa dongként ismert szeszes ital a külföldiek körében. Hiszen nem
is whiskyről van itt szó, hanem cukornádból vagy
melaszból erjesztett töményről, amit megannyi,
titkos növényi összetevővel ágyasítanak, és felesenként 10 bahtért (75 forint) árulnak városszerte.

egy másik enyhíti a derékfájást, egy harmadik
elűzi az álmatlanságot, valamelyik pedig a kóros
soványság vagy köhögés ellen jó, s – nem utolsósorban – a legtöbb közülük egyben afrodiziákum
is. Sokan csak a szegény ember Viagrájának nevezik az italt.
Trópusi ország lévén, Thaiföld nagyjából tizenötezer különböző növényfaj hazája, melyek
közül mintegy ötszáz gyógyhatású. Ezek évszázadok óta komoly szerepet kapnak a népi orvoslásban. A különböző rügyeket, növényi szárakat,
fakérgeket és gyökereket alkoholban áztatják,
mert rájöttek, hogy az több szempontból praktikusabb a víznél: jobb oldószer, fokozza a véráramlást, és az emberek is szívesebben fogyasztják.
A legtöbb családnak megvan a saját receptje, és
mint Magyarországon a kisüstijére, itt is mindenki nagyon büszke a keverékére. Az apáról fiúra

MAJDNEM MINDENRE JÓ
A jobb keverékek 25-30 különbözô gyógynövényt is
tartalmazhatnak
MINDEN KIS UTCÁBAN
A standok száma Bangkokban elérheti az ezret (balra)
NAPI 2-3 POHÁRKÁVAL AJÁNLOTT
Megnyugtat és ellazít egy kemény nap után (jobbra)
kelt, ﬁatal hölgy társaságában, akik ránézésre nem
csak masszírozást vállalnak. Rábök az egyik edényre,
s már érkezik is a feles, ami mellé jeges, gyógynövényfőzettel ízesített víz és néhány szelet félig érett mangó
jár. Azokat cukros-csilis-sós keverékbe mártogatják.
A szertartás rövid, a férﬁ vételez még egy üveggel,
majd a csoport gyorsan továbbáll.
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A napnyugta után nyitó standoknál összejönnek a
helyiek, hogy legurítsanak néhány pohárkával.
Nem csak azért, mert kikapcsol és ellazít, hanem
mert sokak szerint gyógyítóerő is tulajdonítható az
italnak. A különböző keverékek nemcsak a vérkeringést javítják, de egyesek szerint írként szolgálnak számos kórra is. Van olyan, mely megerősít,

szálló titkos összetevők listáját pedig még hosszas
ismeretség után is lehetetlen megszerezni.
Számos keverék létezik. A Tiger kimondottan
nőknek való, javítja az étvágyat, és megszépíti a
bőrt. Hasonlóképpen a Lady Crying on the Bed, ami
a menstruációs fájdalmakat enyhíti. Férﬁaknak
való a King Kobra, ami tetőtől talpig megerősít. Az-

tán ott a Power Horse, ami a tüdőt tisztítja, de derékfájásra is kiváló. És ne feledkezzünk meg a Stand
up Never Die fantázianevűről, aminek hatására a
hálószobában művelhetünk csodákat…
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