Washoku World Challenge ครั้งที่ 5 [สู ตรอาหาร]
ตัวอย่างการกรอกซุป SUIMONO
ชื่อ นามสกุล

หมายเลขเมนู
(ช่องกรอกโดยผูจ้ ดั งาน)

นาย ทาโร นิฮอน
ชื่อที่ทางาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น คับโปะนิฮอนทาโร
* ไม่เปิ ดเผยชื่ อนามสกุล/สถานที่ทางานให้กรรมการทราบ

ชื่ออาหาร

-

ซุป “SUIMONO”
เนื้อกุง้ ทั้งตัว
Rape blossom
ตาไม้พริ กไทยญี่ปุ่น
จุดเด่นของอาหาร กรุ ณากรอกความมุ่งมัน่ ของคุณที่มีต่ออาหารนี้ตามหัวข้อประกวด (UMAMI) (ไม่เกิน 150 คา)
(150 คา)

*โปรดกรอกชื่ออาหาร/และจุดเด่นของอาหาร
วัตถุดิบใช้ทาอาหาร *โปรดกรอกจานวน/ปริ มาณ(น้ าหนัก)ของวัตถุดิบ ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด
(สาหรับ
กุง้ แช่แข็ง
5 ตัว
- เนื้อปลาบด 150 g - ไข่ขาว
5 คน)
Rape blossom 5 ดอก
ตาไม้พริ กไทยญี่ปุ่น 5 แผ่น
สาหร่ ายคอมปุ 30 g
ปลาโอแห้ง 30 g
เครื่ องปรุ งรส

1/2ฟอง

*กรุ ณาระบุเครื่ องปรุ งรสที่จะใช้ท้ งั หมด ไม่วา่ จะมากน้อยเพียงไร ไม่จาเป็ นต้องระบุสดั ส่วนของเครื่ องปรุ ง
น้ าซุป SUIMONO
น้ าดาชิรอบแรก
●●ml.
โชยุรสอ่อน ●ช้อนโต๊ะ
เกลือ ●g
น้ าต้ม Rape blossom
ดาชิจากสาหร่ ายคอมบุ
น้ าดาชิรอบแรก●●ml.
สาหร่ าย ○○g
โชยุรสอ่อน ●ช้อนโต๊ะ
น้ า
ml
*โปรดกรอกให้เข้าใจง่ายที่สุด

วิธีทาอาหาร
<ทาดาชิรอบแรก>
① ใส่สาหร่ ายคอมบุทาดาชิลงในหม้อ
แล้วต้มพร้อมน้ า
ใส่ปลาโอแห้งแบบแผ่นตักกากออก เพื่อให้ได้ดาชิรอบแรก

ตักสาหร่ ายคอมบุข้ ึนก่อนน้ าเดือด

<เตรี ยมกุง้ >
② ปลอกเปลือกกุง้ และลอกไขสันหลัง ล้างน้ า เช็ดให้แห้ง ใช้ใบมีดทุบเนื้อเบา ๆ
<เตรี ยม Rape blossom>
③ ตัด Rape blossomให้มีความยาวเท่ากัน นามาผ่านน้ าร้อน ตักออกมาล้างน้ าเย็น แล้ววางค้างไว้ในน้ าซุป
<เตรี ยมเนื้อปลาบด>
④ นาเนื้อปลาบดมาใส่ในจานบด
เติมไข่ขาว
น้ าดาชิ
ใส่กงุ้ แล้วใช้ทพั พียางคนผสมกัน เพื่อเตรี ยมทาเนื้อใส่น้ าซุป

ให้นุ่ม

เติมโชยุรสอ่อนปรุ งรส

<ทาพร้อมเสิ ร์ฟ>
⑤ ใช้ทพั พีตกั เนื้อใส่น้ าซุปปั้ นเป็ นก้อนกลม เติมรสเกลือ ต้มด้วยน้ าสาหร่ ายคอมบุ ทาให้สุก
⑥ อุ่นน้ าซุปดาชิ ปรุ งรสด้วยเกลือ โชยุรสอ่อน ทาน้ าซุปเตรี ยมไว้
⑦ ใส่เนื้อกุง้ Rape blossom ในถ้วยน้ าวุป แล้วเติมน้ าซุป Suimono แล้วแต่งด้วยตาไม้พริ กไทยญี่ปุ่น

รู ปถ่าย (1รู ปขึ้นไป)

Washoku World Challenge ครั้งที่ 5 [สู ตรอาหาร]
ตัวอย่างการกรอกอาหาร FUCHIDAKA MORI
ชื่อ นามสกุล

หมายเลขเมนู
(ช่องกรอกโดยผูจ้ ดั งาน)

นาย ทาโร นิฮอน
ชื่อที่ทางาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น คับโปะนิฮอนทาโร
* ไม่เปิ ดเผยชื่ อนามสกุล/สถานที่ทางานให้กรรมการทราบ

ชื่ออาหาร

*ตัวอย่าง
7 ชนิดอาหารใน FUCHIDAKA MORI
- ไข่เจียวม้วน
- คัว่ หน่อไม้อ่อน
- กุง้ แตงกวาเสี ยบไม้
- ปลาเทราท์ยา่ งพร้อมรากบัว
- ไก่ตม้ พริ กไทยญี่ปุ่น
- ต้มถัว่ ปากอ้า
- หัวไช้เท้าห่อปลาแซลมอนแต่งด้วยหัวลิลลี่
จุดเด่นของอาหาร(150คา) กรุ ณากรอกความมุ่งมัน่ ของคุณที่มีต่ออาหารนี้ ตามหัวข้อประกวด (UMAMI) (ไม่เกิน 150 คา)

*โปรดกรอกชื่ ออาหาร/และจุดเด่นของอาหาร

วัตถุดิบใช้ทาอาหาร * โปรดกรอกจานวน/ปริ มาณ(น้ าหนัก)ของวัตถุดิบ ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด
(สาหรับ
ไข่
4 ฟอง - เหล็กเสี ยบ 5 ไม้ - กุง้
5 ตัว
- แตงกวา 1 ลูก
5 คน)
หน่อไม้ 2 1/2 ชิ้น
ผักขม 1/2 มัด ตาไม้พริ กไทยญี่ปนุ่
ตามเหมาะสม
ปลาเทราท์ 60g ×5 รากบัว 30 g เนื้ อไก่ 1/2ชิ้น ถัว่ ปากอ้า 5 เม็ด
- ปลาแซลมอนอบควัน
ตามเหมาะสม
หัวไช้เท้า ตามเหมาะสม - หัวลิลลี่ 5 หัว
สาหร่ ายคอมบุ ตามเหมาะสม - ปลาโอแห้ง ตามเหมาะสม
เครื่ องปรุ งรส
*กรุ ณาระบุเครื่ องปรุ งรสที่จะใช้ท้งั หมด ไม่วา่ จะมากน้อยเพียงไร ไม่จาเป็ นต้องระบุสดั ส่ วนของเครื่ องปรุ ง
ดาชิรอบแรก
ml
น้ าตาล
ml
น้ าส้มสายชู
ml
โชยุรสอ่อน
ml
เหล้าหวานมิริน
ml
โชยุรสเข้ม
ml
เกลือ
ml
เหล้าสาเก
ml
สาหร่ ายคอมบุ
g
*โปรดกรอกให้เข้าใจง่ายที่สุด

วิธีทา
<ไข่เจียวม้วน>
①

ตีไข่ให้ข้ ึนฟอง ปรุ งรสด้วยซุปดาชิ และโชยุรสอ่อน นาไปทอดแล้วม้วนเป็ นท่อน ปล่อยให้เย็นแล้วตัดให้เท่ากัน

<คัว่ หน่อไม้อ่อน>
①

หลังจากเตรี ยมหน่อไม้อ่อนแล้วเสร็ จ
คัว่ ให้เข้ากันด้วยไฟอ่อน

ตัดให้มีขนาดเท่ากัน

ปรุ งรสด้วยซุปดาชิ

เหล้าสาเก

②

ดึงใบผักขม นาไปผ่านน้ าร้อน หัน่ เป็ นเส้นบาง บดด้วยจานบด แล้วนามกรองตัวไว้

③

ใส่ตาไม้พริ กไทยญี่ปุ่นลงในหม้อบด เติมเต้าเจี้ยวมิโซ นาใบผักขมที่เตรี ยมไว้มาใส่ ได้เต้าเจี้ยวผักขม

④

นาหน่อไม้อ่อนตัดหัวมาผสมกับเต้าเจี้ยวผักขมพร้ อมเสิ ร์ฟ

โชยุรสอ่อน

<กุง้ แตงกวาเสี ยบไม้>
①

เตรี ยมกุง้ ให้พร้อมแล้วปรุ งรสด้วยซุปดาชิ เหล้าสาเก โชยุรสอ่อน เหล้าหวานมิลิน คัว่ ด้วยไฟ

②

นาแตงกวามาหัน่ ให้มีขนาดเท่ากัน แล้วแช่ในน้ าสาหร่ ายคอมบุเติมเกลือ

③

เสี ยบกุง้ กับแตงกวาด้วยเหล็กเสี ยบพร้อมเสิ ร์ฟ

<ปลาเทราท์ยา่ ง>
①

ตัดปลาเทราท์ให้ได้ขนาดเท่ากัน ย่างไปพร้อมกับเติมน้ าซอส ก่อนเสิ ร์ฟให้ตกแต่งด้วยตามไม้พริ กไทยญี่ปุ่น

②

ตัดรากบัวเป็ นรู ปดอกไม้ นาไปผ่านน้ าร้อน นาขึ้นมาแล้วปรุ งรสด้วยเกลือ พอเย็นแล้วนาไปแช่ในน้ าสมสายชูหวาน

<ไก่ตม้ พริ กไทยญี่ปุ่น>
① เติมเครื่ องปรุ งตามจานวนที่เตรี ยมไว้ ต้มน้ า พอเดือดแล้วใส่ เนื้อไก่ ตักกากไปเรื่ อย ๆ ต้มประมาณ 10นาที
②

พอต้มเสร็ จ ให้ตดั ได้ขนาดที่ทานได้พอดีคา

<ต้มถัว่ ปากอ้า>
①

ปอกเปลือกถัว่ ปากอ้า ปรุ งรสเสร็ จแล้วนาไปต้ม ระวังไม่ให้สีเปลี่ยน แล้วนามาทาให้เย็น

<หัวไข้เท้าห่อปลาแซลมอน>¥
①

นาหัวไช้เท้าแร่ บางเป็ นแผ่นไปแช่น้ าเกลือ พอนุ่มแล้วนาไปแช่ในน้ าส้มสายชูหวาน

②

ตัดให้มีขนาดเท่ากัน แล้วใช้แผ่นหัวใช้เท้าห่ อปลาแซลมอนอบควัน นาไปตัดให้มีขนาดเท่ากัน

<หัวลิลลี่>
①

นาหัวลิลลี่มาตัดให้เป็ นรู ปดอกไม้ จุ่มในน้ าเชื่ อมมีสี ก่อนนาไปต้มผ่านความร้อน

รู ปถ่าย 1 รู ปขึ้นไป

