Lesson : Omelette Variations

ถาพูดถึงอาหารจานไขแลว
เกือบทุกวัฒนธรรมจะมีออมเลตหร�อไขเจ�ยวเปนของตัวเอง
บทเร�ยนนี้ เปนเร�่องราวและว�ธ�ทำออมเลตที่ไดรับความนิยม
และมีรสชาติที่อรอย ถึงสามรูปแบบจากสามวัฒนธรรมอาหาร
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•

มันฝรั่ง
หอมหัวใหญ
ไขไก
น้ำมันมะกอก
เกลือ

3
หัว
1
หัว
6
ฟอง
สำหรับทอด
ปรุงรส

……………………………………

Tortilla de Patatas
ทอติญาเดปาตาตัส
ออมเลตสเปนแสนอรอยรูปรางเหมือนขนมเคก (Tortilla หมายความวา “เคกช�้นเล็ก”)
ทอติญาเดปาตาตัส มีสวนประกอบหลักอันไดแก ไขไกและมันฝรั่ง หลายสูตรใสหอมใหญเพื่อเพิ่มรสหวาน
สามารถตัดเปนช�้นเล็กพอดีคำหร�อตัดเปนช�้นสามเหลี่ยมเหมือนขนมเคกก็ได รับประทานไดทั้งรอนและเย็น
คนสเปนจะใชน้ำมันมะกอกเวอรจ�้น (Extra-Virgin) ในการทอด แตเนื่องจากราคาที่สูง เราสามารถใชเปน
น้ำมันมะกอกธรรมดาหร�อใชน้ำมันรำขาวแทนก็ไดเชนกัน นอกจากมันฝรั่งและหอมใหญแลว
สวนประกอบอื่นๆ อยางเชน ไสกรอกโชลิโซ (Chorizo) พร�กหวาน ทูนาหร�อกุง ก็เปนสวนประกอบ
ที่นิยมใช ในเมนูเชนกัน
โดยทั่วไป ทอติญาเดปาตาตัส จะทอดมันฝรั่งกอนหอมใหญและจะทอดแคพอใหสุกแตไมเปลี่ยนสี
สำหรับสูตรนี้ หอมใหญจะถูกนำไปทอดกอนมันฝรั่งเพื่อใหหวานนุมและมีสีคาราเมลออนๆ

ว�ธ�ทำ
1. ตั้งกระทะใหรอนดี ใสน้ำมันมะกอกลงไปใหสูงประมาณ 1 นิ้ว
(น้ำมันสามารถนำกลับมาใชซ้ำได ปกติคนสเปนจะกรองน้ำมันมะกอกที่ใชแลวใสขวด แลวใชไดอีก 5-6 ครั้ง)

2. ซอยหอมใหญเปนเสนบางๆ ใสลงในน้ำมัน
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3. ปอกมันฝรั่ง ผาคร�่งตามยาว ซอยหนา 3 มิลลิเมตร (ไมควรบางเกิน เพราะจะทำใหสุกเร็วเกินไป)
ใสลงในน้ำมัน ทอดประมาณ 10-15 นาที คนและกลับดานสวนประกอบเปนระยะ ทอดจนหอม
มีสีน้ำตาลออนๆ และมันฝรั่งสุกดี
4. กรองสวนประกอบของหอมและมันฝรั่ง
5. ตอกไขใสชาม ใสสวนผสมของหอมและมันฝรั่งลงไป ปรุงรสดวยเกลือเล็กนอย ใชชอนไมคนใหเขากัน
ใชฟอยลปดปากชามผสม พักไว 15 นาที สวนผสมจะมีลักษณะที่หนาข�้น
(ถานำไปทอดทันที จะไมอรอย)
6. เตร�ยมกระทะ Non-Stick ขนาด 18 เซนติเมตร ใสน้ำมันมะกอกลงไป 1 ชอนโตะ พอน้ำมันรอนดี
ใสสวนผสมลงไป หลังจาก 1 นาที ลดไฟลงต่ำ ทอดตออีก 2 นาที
7. เขยากระทะเบาๆ ดานหนาของไขจะยังไมสุกดี นำจานที่มีขนาดใหญกวากระทะทาบลงไปและคว่ำไข
ลงบนจาน แลวจ�งสไลดไขกลับลงในกระทะ ทอดดวยความรอนสูง 1 นาที แลวลดไฟลงอีก
2-3 นาที ใชนิ้วกดที่ผิวของไขดู ไขที่สุกจะมีแรงตานกลับ

ฟร�ตตาตา

Frittata

คำวา “Frittata” มีความหมายที่สื่อถึงการทอด ในอดีต เวลาที่เรากลาวถึง “ฟร�ตตาตา”
จ�งหมายความรวมตั้งแตไขดาว ไขออมเลตแบบมาตรฐานทั่วไป จนถึงออมเลตในสไตลอิตาเลียนที่ดัดแปลง
จากทอติญาเดปาตาตัส (Tortilla de Patatas) ของสเปนซ�่งมีมันฝรั่งเปนสวนประกอบหลัก
ฟร�ตตาตา สามารถรับประทานไดทั้งรอนและเย็น นิยมเสิรฟคูกับสลัดผัก ผักนึ่ง หร�อผักยาง เปนตน
นอกจากไขไกซ�่งเปนสวนประกอบหลัก เราสามารถใสสวนประกอบตางๆ ลงไปไดมากมาย ไมวาจะเปน
เนื้อสัตว ช�ส ผัก หร�อแมกระทั่งพาสตา
จนกระทั่งชวง 50 ปที่ผานมา Delia Smith เชฟช�่อดัง ไดเร�่ม ที่จะใชคำวา “ฟร�ตตาตา”
ใหมีความหมายตางจากออมเลตทั่วไป โดยฟร�ตตาตา นั้นคือ ออมเลตสไตลอิตาเลียนที่ไมพับ
(Italy’s version of an open-face omelette)
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สิ่งที่บงบอกความเปนฟร�ตตาตา มีดังนี้
1. ในการทำฟร�ตตาตา ในสวนผสมไขไก ตองมีสวนผสมหลักชนิดอื่นอยางนอยอีกหนึ่งชนิด
อยูดวย และสวนผสมนั้นตองถูกผสมลงในเนื้อไขไกขณะที่ไขไกยังไมสุก
2. ออมเลตแบบทั่วไป อาจจะไมตองตีไข แตสำหรับฟร�ตตาตาตองมีการตีไขไกใหฟูเล็กนอย
เพื่อใหไดเนื้อสัมผัสที่เบา
3. การปรุงฟร�ตตาตา สวนประกอบจะถูกปรุงดวยความรอนที่ต่ำกวาออมเลตทั่วไป
4. หลังจากปรุงบนเตาไฟ แทนที่จะพับคร�่งอยางออมเลตทั่วไป ฟร�ตตาตาจะถูกนำไปยาง ภายใต
ความรอนสูงดวยอุปกรณที่ช�่อวา “Salamander” หร�อสามารถยางโดยใช โปรแกรมไฟบนในเตาอบ
หร�ออบในเตาอบเพื่อใหสุกดีทั้งช�้น
เคล็ดลับในการทำฟร�ตตาตา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

น้ำมันมะกอก
หอมใหญ
ตนกระเทียม
ไขไก
คร�ม
ช�สพารมิซาน
เกลือ
พร�กไทย
ช�สร�คอตตา
ถั่วลันเตา
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1
ชอนโตะ
1
หัว
1
ตน
6
ฟอง
6
ชอนโตะ
1/3 ถวย
ปรุงรส
ปรุงรส
200 กรัม
1
ถวย

………………………………………………………….

1. ใสนม คร�ม โยเกิรต หร�อแมกระทั่งซาวดคร�ม ลงไปผสมกับไขไก จะทำใหรสชาตินุมละมุนข�้น
แตสัดสวนที่ใสนั้นตองไมเกิน 1 ชอนโตะ ตอไข 1 ฟอง ถามากไปสวนผสมจะเหลวเกิน เนื้อสัมผัสที่ได
จะไมแนน
2. กระทะที่ใช ในการทำฟร�ตตาตา ตองสามารถเขาเตาอบได และมีขนาดที่พอเหมาะ
ฟร�ตตาตาโดยทั่วไปควรมีลักษณะที่หนาเพื่อใหไดเนื้อสัมผัสดานบนกรอบ ในขณะที่ดานในนุม
3. สวนประกอบที่ใสลงไปผสมตองสุกดีแลว ในการทำฟร�ตตาตา เราสามารถใสสวนประกอบ
ไดมากมาย แมแตอาหารที่เราเหลือ เชน ไกยาง ผักยาง เปนตน
4. ช�สเปนสวนประกอบที่เขากับฟร�ตตาตาไดอยางดี เลือกช�สที่ชอบ ช�สบางสวนสามารถผสม
ไปกับไขไดเลย บางสวนสามารถโรยหนาได ช�สบางชนิดละลายไดดี บางชนิดยังใหเนื้อสัมผัสเปนกอน
ช�สที่นิยมใชไดแก ร�คอตตา (Ricotta) เฟตา (Feta) เชดดา (Cheddar) กรูแยร (Gruyère) บร� (Brie)
และพารมิซาน (Parmesan) เปนตน
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ว�ธ�ทำ
1. เปดเตาอบโปรแกรมยางไฟบน อุนกระทะใหรอนดี ใสน้ำมันลงไป ซอยหอมและตนกระเทียม
ใสลงไปผัดใหนุมดี ประมาณ 5 นาที
2. ตอกไขใสชาม ใสคร�ม และพารมิซานตามลงไป ปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย
3. ลดไฟลงต่ำ ใสสวนผสมไขและถั่วลันเตาลงไป คนจนเร�่มเซ็ตตัว
4. โรยช�สร�คอตตาลงดานบน นำเขาอบจนเซ็ตตัว และมีสีผิวที่สวย
ดาช�มากิทามาโกะ

Dashimaki Tamago

だし巻き卵

•
•
•
•
•
•
•

ไขไก
น้ำซุปดาช�
เกลือ
โชยุสีออน
มิร�น
หัวไชเทา (ฝน)
ตนหอม (ซอย)
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3
ฟอง
60 มิลลิลิตร
¼ ชอนชา
1
ชอนชา
1
ชอนชา
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ

…………………………………………..

ออมเล็ตในสไตลญี่ปุนที่คนไทยคุนเคยกันดี คงหนีไมพนทามาโกะยากิ หร�อ ไขหวานยาง
แตในบทเร�ยนนี้ เราจะนำเสนอเมนูออมเล็ตสไตลญี่ปุน อีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมไมแพกัน นั่นก็คือ
ดาช�มากินั่นเอง โดยคำวา “ดาช� (だし)” นั้นก็สื่อถึง น้ำซุปดาช� ที่เปนพื้นฐานของอาหารญี่ปุน
คำวา “มากิ (巻き)ิ” นั้น ก็หมายถึงการหอหร�อมวน และคำวา “ทามาโกะ (卵)” ก็หมายถึงไขนั่นเอง
ซ�่งทำใหเมนูนี้มีความหมายวา ไขที่หอน้ำซุป ทำใหดาช�มากินั้น มีความชุมฉ่ำและความนุมที่เกิดจากการ
ใชน้ำซุปดาช�ในปร�มาณมาก นอกจากนี้รสชาติของดาช�มากินั้นจะมีความละเอียดออนและกลมกลอมกวา
ทามาโกะยากิ
ในการทำออมเล็ตสไตลญี่ปุนนั้น ไมวาจะเปน ทามาโกะยากิ หร�อ ดาช�มากิ จะนิยมใชกระทะเฉพาะ
ที่มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมที่เร�ยกวา ทามาโกะยากินาเบะ (玉子焼き鍋)
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ว�ธ�ทำ
1. ตอกไขใสชาม และผสมกับเคร�่องทั้งหมด ตีใหเขากันดี จากนั้นกรองใสชามผสมอีกใบ
เพื่อใหมีเนื้อสัมผัสที่เนียน
2. ใสน้ำมันในกระทะเล็กนอย จากนั้นใชกระดาษซับออกใหเหลือเพียงน้ำมันบางๆเคลือบผิวกระทะใหทั่ว
3. ใสไขลงในกระทะแคพอใหคลุมผิว กรอกไขใหเปนแผนบาง พอไขเร�่มสุกใหมวนไขเขาหาตัว
ผลักไขกลับไปที่ดานปลายของกระทะ เติมไขลงไปในกระทะพอใหคลุมผิวกระทะดี โดยยกตัวไข
ที่มวนเสร็จแลวข�้นเล็กนอย เพื่อใหไขที่เพิ่มเขาไปไหลไปใตไข พอไขเร�่มสุกใหมวนไขเขาหาตัว
ทำซ้ำจนไขหมด
4. เมื่อเสร็จแลว เราสามารถใชเสื่อหอซูช�หอไขมวนที่เราทำไวไดเพื่อใหไดรูปรางที่สวยงาม
โดยหอและพักไว ใหเย็นกอนตัดเสิรฟ นิยมเสิรฟคูกับหัวไชเทาฝน ตนหอมซอย และโชยุเล็กนอย

CAUTION

บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project
ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย
บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ
หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน
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