ทอดมันปลากราย – ทําง้ ายง่ าย

โอ๊ ย มาอยูเ่ มืองนอก อาหารไม่ถกู ปากเลย อยากกินทอดมัน จะไปกินที่ร้านอาหารไทยก็แพ้ งแพง ฮาฮ้ า เราเข้ าใจ
ปั ญหาของเพื่อนๆ จริงๆแล้ ว จะบอกว่าทอดมันนันทํ
้ าง้ ายง่าย ไม่ใช่ทอดมันหมู กุ้ง ไก่กาอะไรพวกนันนะ
้ แม้ แต่
ทอดมันปลากรายก็สามารถทํากินเองได้ ใน MANCHESTER! (ขอบอกว่าเมนูนี ้ทําให้ เพื่อนชาวต่างชาติกิน ได้
รับคําชมมากมาย)
เครื่ องปรุ ง มีดงั นี ้ (ส่วนใหญ่เป็ นอะไรที่มีติดครัวอยูแ่ ล้ วทังนั
้ นเลย)
้
• เนื ้อปลากราย 500 กรัม (ขอยํ ้าว่าต้ องใช้ ปลากรายเท่านัน้ ปลาอื่นจะอร่อยไม่เท่า ปลากราย
ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า grey featherback fish หาซื ้อได้ ที่ร้าน supermarket ที่เป็ นชันใต้
้ ดิน ที่ China
town เพราะทางเราสํารวจราคามาแล้ วว่าปลากรายร้ านนี ้ถูกกว่าร้ านอื่นๆใน China town นะ ดูตามรูป
ได้ เลยจ้ า
• ไข่ไก่ 2 ฟอง
• เกลือ 1 ช้ อนชา
• นํ ้าเปล่า 1 ช้ อนโต๊ ะ
• นํ ้าปลา 2 ช้ อนชา
• นํ ้าพริกแกงแดง 3 ช้ อนโต๊ ะ
• ถัว่ พูซอย 6 ขีด (ถ้ าไม่มีใช้ ถวั่ ฝั กยาวแทนได้ )
• นํ ้าตาล 3 ช้ อนโต๊ ะ
• ใบมะกรูดซอย 20 ใบ (ซื ้อได้ ที่ China town ร้ านใต้ ดิน หรื อร้ าน Woo Sang)
• นํ ้ามันสําหรับทอด
รูปอุปกรณ์จ้า

วิธีทํา
1. นําปลากรายมา defrost (ใช้ mode defrost นะ ระวังเนื ้อปลาจะสุก) ใช้ มือนวดจนเนื ้อปลาเนียน
นํานํ ้าผสมเกลือตามสูตรเทลงไป นวดให้ เขากันจนนํ ้าเกลือซืม
2. ตอกไข่ 2 ฟอง ลงไป แล้ วนวดให้ เข้ ากันเหมือนเดิม

3. ใส่พริกแกงแดงไปประมาณ 3 ช้ อนโต๊ ะ นวดให้ เข้ ากันจนเหนียว

4. ใส่นํ ้าตาล 3 ช้ อนโต๊ ะ

5. ใส่ถวั่ พู ตามที่เตรี ยมไว้ นวดให้ สว่ นผสมเข้ ากัน

6. ใส่ใบมะกรูดหัน่ ฝอย 20 ใบ นวดให้ เข้ ากัน ถึงตอนนี ้กลิน่ ใบมะกรูดคลุกกับกลิ่นเครื่ องแกงจะหอมมาก

7. ใส่นํ ้าปลาตามสูตร นวดให้ เข้ ากัน
8. ตังกะทะเตรี
้
ยมทอด ใส่นํ ้ามันพอท่วมทอดมันได้ ใช้ ไฟปานกลาง ไฟอย่าแรงมาก
เดี๋ยวทอดมันข้ างนอกเกรี ยม แต่ข้างในไม่สกุ ทําให้ ดไู ม่น่ากิน
เหยาะเกลือในนํ ้ามันเล็กน้ อยเพื่อช่วยไม่ให้ นํ ้ามันกระเด็น

9. เมื่อนํ ้ามันร้ อนแล้ ว สังเกตเห็นควันเริ่ มขึ ้น ปั น้ ทอดมันตามขนาดที่ต้องการ
ถ้ าจะให้ สวยเหมือนในร้ านอาหารไฮโซ ก็ปัน้ ใหญ่หน่อย เส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ ้ว

้
านแล้ ว
10. ทอดไปเรื่ อยๆ กลับทอดมันเมื่อด้ านที่ควํ่าอยูเ่ ริ่ มสุก (เห็นเป็ นสีน้าตาลแดง) เมื่อสุกทังสองด้
ตักขึ ้นสะเด็ดนํ ้ามันบนกระดาษทิชชู ที่ปไู ว้ บนจาน
ลองชิมชิ ้นแรกเพื่อดูวา่ รสชาติต้องปรับอะไรหรื อเปล่า เติมพริ กแกง, นํ ้าปลา, นํ ้าตาล
ในส่วนที่เหลือได้ ตามใจชอบ

11. เสร็จเรี ยบร้ อยจะได้ ทอดมันประมาณ 25-30 ชิ ้น กินกับนํ ้าจิ ้มไก่, นํ ้าจิ ้มบ๋วย, ซอสพริก ได้ หมดเลย
ตามใจชอบ หรื อจะทําผัดผักรวมมิตร, แกงจืด, หรื อแกงเขียวหวาน กินคู่กนั ก็แหล่มเลย

คํานวณค่ าเสียหาย
ปลากราย £3.60 + ใบมะกรูด 1 ห่อ 90p (แต่งานนี ้ยังใช้ ไม่ถงึ ครึ่งเลย เก็บไว้ ใช้ ทําอย่างอื่นต่อได้ ) + ถัว่ พู 85p +
จิปาถะอื่นๆที่มีอยูใ่ นครัวอยูแ่ ล้ ว รวมแล้ วประมาณ £5
ได้ ทอดมันประมาณ 25-30 ชิ ้น ถ้ าอยูค่ นเดียว กินมื ้อละ 3-4 ชิ ้นก็อิ่มแล้ ว ดังนันสู
้ ตรนี ้กินได้ ประมาณ 4-5 วัน
คุ้มสุดๆๆๆๆ เอาไปแวะแจกเพื่อนบ้ านก็ประทับใจ
ชอบใจยังไงอย่าลืมโหวดด้ วยนะคะ สูตรต้ นตระกูลค่ะ

