Lesson : Tempura

เทมปุระ

天ぷら

ของทอดสไตลญี่ปุนที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก เร�ยกไดวา หากพูดถึง
อาหารญี่ปุนที่ช�่นชอบละก็ ช�่อของอาหารชนิดนี้ตองอยูในอันดับตนๆ
อยางแนนอน กับเร�่องราวของเทมปุระที่เราจะไดเร�ยนรู ตั้งแตประวัติ
ความเปนมา เทคนิคการเตร�ยมแปง สวนประกอบตางๆ รวมถึง
การปรุงซอสและการใชเทมปุระในเมนูที่แตกตาง

ประวัติ
เทมปุระมีตนกำเนิดในชวงราวศตวรรษที่ 16 โดยมิชชันนาร�ชาวโปรตุเกสที่เดินทาง
เขามาสอนศาสนาในญี่ปุน ณ เมืองนางาซากิ ซ�่งเปนเมืองที่ในยุคนั้นมีการทำการคาขายกับ
ชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสเปนอยางมาก
คำวา “Tempura” เพี้ยนมาจากคำในภาษาละตินที่สื่อถึงชวงเวลาที่ชาวคาทอลิก
จะไมรับประทานสัตวใหญ เชน วัว หร�อหมู แตจะรับประทานเฉพาะปลาและผักแทน

แปงเทมปุระ
สวนประกอบที่สำคัญที่สุดของเทมปุระที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเทมปุระก็คือ ตัวแปงทอด
สีออนและกรอบเบา ซ�่งสวนผสมหลักในการทำแปงเทมปุระ ไดแก

แปงสาลี : แปงสาลีที่เหมาะสำหรับเทมปุระตองมีเปอรเซ็นตโปรตีนต่ำ โดยทั่วไปจะใชแปงเคก
น้ำ : ในการผสมแปงเทมปุระ น้ำตองเย็นจัด น้ำเย็นสามารถกักเก็บแกสหร�ออากาศ ทำใหแปง
มีความเบา นอกจากนี้ยังชวยลดการพัฒนาของกลูเตนในแปงไดระดับหนึ่ง บางสูตรใช โซดา
เนื่องจากแกสที่ในอยูในโซดาจะชวยใหแปงมีลักษณะเบา
เบกกิ้งโซดา หร�อ ผงฟู : เชนเดียวกับการใช โซดา สารชวยข�้นตัวเหลานี้จะเพิ่มปร�มาณอากาศ
ทำใหไดเนื้อแปงที่เบา
ไข : เปนตัวชวยใหแปงยึดติดกัน ใหรสชาติและสี แตหากมากเกินไปจะทำใหแปงที่ไดมีความแนน
สวนมากจะใชเพียงไขแดง
การผสมแปงเทมปุระนั้น ควรผสมแคพอเขากัน โดยปกติแลวจะนิยมใชตะเกียบในการผสม
เนื่องจากหากเราผสมมากเกินไปจะเปนการพัฒนากลูเตนในแปง ซ�่งทำใหแปงที่ไดมีความเหนียว
แทนที่จะเบาและกรอบ
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น้ำมันสำหรับทอด
ในการทอดเทมปุระนั้น หากเปนตามรานเทมปุระโดยเฉพาะ จะทำการผสมน้ำมันหลายๆ ชนิด
เขาดวยกันเพื่อใหไดกลิ่นและรสที่เปนเอกลักษณ แตหากทำที่บานเราไมจำเปนตองผสมใหวุนวาย
แตจะตองใชน้ำมันที่มีจ�ดเกิดควัน (Smoke Point) ที่สูง เนื่องจากเราจะใชอุณหภูมิในการทอดระหวาง
170-190 องศาเซลเซ�ยส

Tempura

天ぷら

…………………………………………………………………………………………………….

เทมปุระ

รูปแบบดั้งเดิมของเทมปุระที่คนไทยคุนเคยกัน คงหนีไมพน
กุงเทมปุระที่โดดเดนตรงเนื้อแปงที่เบาและกรอบ แตวา
นอกจากกุงแลว เรายังสามารถนำปลาและผักชนิดตางๆ
มาทอดไดอยางมากมาย
วัตถุดิบ
•
•
•

กุง
ฟกทอง
มะเข�อมวง

แปงเทมปุระ
• แปงเคก
• น้ำเย็น
• ไขแดง
• ผงฟู

•
•
•

1
1
1
¼

เห็ดหอมสด
ใบช�โสะ
แปงเคก

ถวย
ถวย
ฟอง
ชอนชา

ว�ธ�ทำ
1. เตร�ยมกุง และผักชนิดตางๆ*
2. นำกุง และผักชนิดตางๆ ไปคลุกกับแปงเคกบางๆ ใชแปรงปดแปงสวนเกินออก
3. ทำแปงเทมปุระ โดยนำแปงเคกผสมกับผงฟู พักไว ผสมน้ำเย็นกับไขแดงใหเขากัน
ใสลงในสวนผสมแปง ใชตะเกียบคนใหพอเขากัน
4. นำกุงและผักชุบลงในแปงชุบทอดที่เตร�ยมไว จากนั้น นำลงทอดในน้ำมันอุณหภูมิ
180 องศาเซลเซ�ยส ทอดจนกุงและผักสุกดีและมีสีที่สวย ตักข�้นพักไวบนตะแกรง
เสิรฟพรอมเกลือหร�อซอสเทมปุระ
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การทอดแบบเทมปุระนั้น นิยมใชกับกุง ปลาและผักชนิดตางๆ ซ�่งนอกจากการเตร�ยมแปง
จะสำคัญแลว การเตร�ยมวัตถุดิบชนิดตางๆ ก็สำคัญไมแพกัน
ว�ธ�การเตร�ยมกุง

1.
2.
3.
4.
5.

แกะเปลือกกุงไวหาง แกะปลายแหลมที่หางออก ลางกุงและซับใหแหง
ใชไมแหลมสอดเขาไปใตผิวของกุง แลวดึงเสนดำออก
ใชมีดขูดสิ่งสกปรกบร�เวณหางของกุงออก เมื่อนำไปทอด เปลือกจะมีสีที่ใส
บั้งกุงดานทองเปนระยะ
วางกุงลงบนพื้นเร�ยบโดยใหดานที่ถูกบั้งอยูดานลาง กดตัวกุงใหยืดออก
เมื่อนำไปทอด กุงจะมีลักษณะลำตัวที่ตรง

ว�ธ�การเตร�ยมผัก
ผักที่นิยมนำมาทำเทมปุระไดแก ฟกทอง มะเข�อมวง เห็ดตางๆ แครรอต เผือก มันเทศ
ขาวโพดออน ใบช�โสะและผักชนิดอื่นๆ การนำผักมาทำเทมปุระนั้น จะตองตัดแตงใหมีขนาดที่สุกงาย
เมื่อนำไปทอดจะใชเวลาไมนาน
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•

ฟกทอง : หั่นฟกทองเปนแผนหนาประมาณ ½ เซนติเมตร
โดยไมจำเปนตองปอกเปลือกออก

•

มะเข�อมวง (ควรเลือกมะมวงลูกเล็ก) : หั่นคร�่งมะเข�อมวงตามยาว
ซอยมะเข�อมวงตามยาวโดยเหลือขั้วไวเพื่อไมใหมะเข�อมวงขาด
กดตรงขั้วลงเล็กนอยเพื่อใหมีลักษณะกลายเปนพัด นำไปแชในน้ำเกลือ
เพื่อปิองกันไมใหเปลี่ยนสี

•

เห็ดหอม : หั่นขา จากนั้นบั้งดานบนทำลายกากบาท

•

ใบช�โสะ : นำออกมาจากบรรจ�ภัณฑเมื่อตองการใช
เพราะใบช�โสะดำงาย
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Kakiage

かき揚げ

……………………………………………………………………………………………………………….

คาคิอาเกะ

เทนสึยุ หร�อ ซอสเทมปุระ

ว�ธ�ทำ
1. หั่นกุงเปนช�้นเล็กๆ หั่นแครรอตเปนแทงไมข�ด
ซอยหอมใหญเปนเสนพักไว
2. นำกุงและผักชนิดตางๆ ไปคลุกกับแปงเคก
3. นำกุงและผักที่คลุกกับแปงเคกไว จับเปนคำๆ นำไปชุบ
สวนผสมแปงเทมปุระนำลงทอด ในน้ำมันอุณหภูมิ
180 องศาเซลเซ�ยส ใหมีลักษณะเปนแพ หร�อหากมีพิมพ
สำหรับทอดคาคิอาเกะก็สามารถใชได
4. เมื่อคาคิอาเกะมีสีที่สวย ตักข�้นพักบนตะแกรง
5. เสิรฟคูกับเกลือหร�อซอสเทมปุระ

Tentsuyu

…………………………………………………………………………….
Tempura

อีกรูปแบบหนึ่งของเทมปุระที่นำผักที่ถูกซอยเปนเสน เชน
แครรอต หอมใหญและโกโบ มาผสมกับเนื้อกุง ปลาหมึก
หร�อแมกระทั่งหอยเชลล จากนั้นนำลงไปทอดในสไตลเทมปุระ
วัตถุดิบ
• กุง
• แปงเคก
• แครรอต
• แปงเทมปุระ
• หอมใหญ

天汁

ซอสที่นิยมรับประทานกับเทมปุระนั้นมีช�่อเร�ยกวา “เทนสึยุ”
ซ�่งโดยปกติแลวจะทำโดยนำน้ำซุปดาช� 3 สวน มิร�น 1 สวน
และโชยุ อีก 1 สวน มาตั้งไฟ เคี่ยวเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม
อัตราสวนนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวัตถุดิบที่เรานำมาทำ
เทมปุระหร�อตามรสชาติที่เราชอบ บางครั้งจะมีการเติม
น้ำตาลทรายและสาเกเพื่อแตงรสเพิ่มอีกดวย
• น้ำซุปดาช�
1
ถวย
• มิร�น
1/3 ถวย
• โชยุ
1/3 ถวย
เคร�่องเคียง
• หัวไชเทา (ขูด)

•

ข�ง (ขูด)
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ว�ธ�ทำ
1. นำดาช� โชยุ และมิร�นมาตั้งไฟ เคี่ยวประมาณ 5 นาที พักไว
2. นำหัวไชเทาและข�งมาขูดเปนฝอย จากนั้นนำหัวไชเทาที่ไดมาวางบนกระชอน กรองน้ำออก
ใชกระดาษซับแทนที่จะเปนการบีบน้ำออก
3. เสิรฟเทนสึยุกับหัวไชเทาและข�งขูด
นอกจากการรับประทานเทมปุระคูกับซอสเทนสึยุ การรับประทานกับเกลือก็เปนที่นิยมเชนกัน
โดยในญี่ปุนนั้น นอกจากการเสิรฟเกลือทั่วไปแลว ในหลายๆ ครั้ง จะมีการเสิรฟเกลือผสมงา ผงชาเข�ยว
หร�อผิวสมยูซุ เพื่อเปนการแตงรสชาติใหเกลืออีกดวย
Ten Don

天丼

………………………………………………………………………………………….

เทนดง

ขาวสวยญี่ปุนราดดวยซอสรสชาติเขมขน เสิรฟกับ
เทมปุระในรูปแบบที่เราตองการ
•
•

ขาวสวยญี่ปุน
เทมปุระ

ซอสเทนดง
• น้ำซุปดาช�
• โชยุ
• มิร�น
• สาเก
• น้ำตาลทราย

สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
½
2
2
1
1

ถวย
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ

ว�ธ�ทำ
1. ทำซอสโดยนำสวนประกอบทั้งหมดตั้งไฟ เคี่ยวประมาณ 5-10 นาที ใหสวนผสมขนข�้น พักไว
2. เตร�ยมเทมปุระในรูปแบบที่ตองการ
3. ตักขาวสวยใสชาม ราดซอสเล็กนอย วางเทมปุระบนหนาขาว เสิรฟเพื่อรับประทานทันที

Tempura
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เทนคาสุ

(Tenkasu, 天かす)

แปงเทมปุระที่เหลือสามารถนำมาทอดเปนเกล็ดเล็กๆ ที่เร�ยกวา
“เทนคาสุ” เพื่อใช เปนสวนประกอบ ในการทำ โอโคโนมิยากิ หร�อใช
โรยหนาโซบะหร�ออุดง กลายเปน เมนูที่มีช�่อ “ทานุกิโซบะหร�อทานุกิอุดง”
อีกดวย

たぬきうどん

Tanuki Udon

………………………………………………………….

ทานุกิอุดง

เมนูอุดงที่โรยดานบนดวยเทนคาสุ สามารถเสิรฟรอน
หร�อเย็นก็ได ในหลายๆ ครั้ง ในซุปจะมีการใสแปงมันฮองกง
เพื่อทำใหน้ำซอสมีความขนข�้นเล็กนอย
•
•
•
•
•

เทนสึยุ (ซอสเทมปุระ)
น้ำรอน
เทนคาสุ
สาหรายวากาเมะ
ตนหอมญี่ปุน (ซอย)

1
สูตร
300 มิลลิลิตร
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ

ว�ธ�ทำ
1. นำซอสเทมปุระมาตั้งไฟ เติมน้ำรอนลงไป 300 มิลลิลิตร ตั้งไฟใหเดือดดี
2. ตมเสนอูดงใหรอนดี ตักใสชาม ตักน้ำซุปใสตามลงไป โรยหนาดวยเทนคาสุ
สาหรายวากาเมะและตนหอมญี่ปุน (ซอย)

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