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ปูผัดผงกะหรี่

่

เบนโตะชุดพิเศษที่ปรุงและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับ
การกลับมาของฤดูกาลใบไม้ผลิเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่ง

การเฉลิมฉลองวาระใหม่กับครอบครัวและคนรัก

PICNIC WITH 
CHERRY 

BLOSSOMS 

ชาวญี่ปุ่นมักต้อนรับการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิด้วยการออกไป
รับประทานอาหารกลางแจ้ง และชมความงามของต้นซากุระ ที่มักจะบานสะพรั่ง
ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ทั้งเมืองเป็นสีชมพูอ่อนหวานละมุนไปทั่ว หากใครได้มี
โอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคม จะพบว่าคนญี่ปุ่นตื่นเต้นมากกับการ
บานของดอกซากุระต้นแรกในแต่ละท้องที่ และมักมีการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ 
ซึ่งพิธีกรจะเบิกตากว้างขณะผายมือโอบอุ้มดอกซากุระ ที่บานออกเป็นดอกแรก
ของปีนั้นไว้อย่างทะนุถนอม และเมื่อมีการทำนายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า  
ดอกซากุระของเมืองนั้นๆ จะบานออกพร้อมกันในช่วงสัปดาห์ไหน เหล่าแม่บ้าน
ญี่ปุ่นก็จะตระเตรียมทำ “โอฮานามิ เบนโตะ” (Ohanami Bento) อาหารกล่อง
แบบพิเศษสุด เพื่อไปรับประทานกันใต้ต้นซากุระ โดยมักจะนำเครื่องปรุงแห่งฤดู
ใบไม้ผลิ เช่น หน่อไม้ ดอกซากุระ และผักสดประจำฤดู มาปรุงอาหารให้แก่ทั้ง
ครอบครัว เพื่อประโยชน์แก่ร่างกายและความงดงามทางสายตา 
 คุณยูมิ ฮาเซกาวะ (Yumi Hasegawa) แม่บ้านชาวญี่ปุ่น อดีตอาจารย์สอน
วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองโอซาก้า ผู้ซึ่ง
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ พร้อมครอบครัว ได้ตระเตรียม โอฮานามิ เบน
โตะ ซึ่งประกอบด้วย ชุดอาหารที่หยิบรับประทานง่าย 2 ชุดใหญ่ บรรจุในกล่องไม้
แสนสวยสั่งทำพิเศษ ที่เรียกว่า “โอทจึ บาโกะ” (Ozyuu-bako) พร้อมสามารถหิ้ว
พกพาไปได้อย่างสะดวก ด้วยการผูกผ้า “ฟุโรชิกิ” (Furoshiki) แบบดั้งเดิม เพื่อนำ
ไปคลี่ออกรับประทานพร้อมกันกับครอบครัวและเพื่อนสนิท บนเสื่อใต้ต้นซากุระ 
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของโลกใบนี้ 

 
ไข่หวานทามาโกะยากิ(Tamako-Yaki) 
ส่วนผสม 
ไข่ไก่     5  ฟอง 
น้ำสต็อกแบบญี่ปุ่น    50  ซีซี. 
น้ำตาล    3  ช้อนโต๊ะ 
เกลือ     1/2  ช้อนชา 
ซีอิ๊วขาวญี่ปุ่น    1  ช้อนโต๊ะ

นำเครื่องปรุงทั้งหมด ยกเว้นไข่ไก่ ผสมให้เข้ากัน แล้วตั้งไฟให้เดือด พักไว้ให้
เย็น ตอกไข่และค่อยๆ เลือกไข่ขาวส่วนที่เป็นเมือกออก ตีไข่หยาบๆ ผสมด้วย
น้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะและนำไปตั้งไฟ เทส่วนผสมไข่
ประมาณ 1/4 ส่วนลงกระทะ เพื่อให้เป็นไข่เจียวชั้นแรก เมื่อไข่กำลังสุก 
สังเกตจากด้านล่างเริ่มแข็งตัว ก็ค่อยๆ ใช้ตะหลิวพับไข่เข้าหากันให้เป็นทรง
แท่งสี่เหลี่ยม จากนั้นให้ใส่ไข่ลงกระทะเพิ่มอีก 1/4 ส่วนทำเช่นเดียวกันกับไข่
ชั้นแรก พับไข่ให้เป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆ ทำซ้ำจนไข่หมด ทิ้งไว้ให้เย็น 
แล้วนำมาตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำตามต้องการ   
*นำ้สตอ๊กญีปุ่น่แบบใช้KonbuและKatuso-Bushi 
ส่วนผสม 
สาหร่ายคอมบุ (Konbu) ขนาด 5 ซม.    2  แผ่น 
ปลาโอแห้ง (Katuso-Bushi)    30  กรัม 
น้ำเปล่า    1  ลิตร

เช็ดแผ่นสาหร่ายให้สะอาดด้วยผ้า แช่สาหร่ายในน้ำก่อนประมาณ 20 นาที 
จากนั้นให้นำหม้อพร้อมสาหร่าย ตั้งไฟกลาง เมื่อเห็นว่าน้ำเริ่มจะเดือดให้ตัก
แผ่นสาหร่ายออก เมื่อน้ำเดือดให้ใส่ปลาโอแห้งลงไป หรี่ไฟลงเล็กน้อยและ
ตั้งไฟต่ออีก 2-3 นาที จากนั้นปิดไฟและทิ้งไว้ จนกระทั่งปลาโอแห้งนอนก้น
หม้อทั้งหมด กรองออกเพื่อใช้   
 
ไข่ม้วนเนื้อ (Yudetamago No Gyuniku Maki) 
ส่วนผสม 
เนื้อวัวสไลซ์ หรือเนื้อหมู    3  ชิ้น
ไข่ไก่     3  ฟอง 
น้ำตาล    1  ช้อนโต๊ะ 
ซีอิ๊วญี่ปุ่น    2  ช้อนโต๊ะ 
เหล้าสาเก    1  ช้อนโต๊ะ 
น้ำสต๊อกญี่ปุ่น    200  ซีซี.

ต้มไข่ทั้งหมดให้สุกแข็ง ปอกเปลือก และนำแผ่นเนื้อสไลซ์ค่อยๆ ห่อให้มิด 
ผูกด้วยเชือกทำอาหาร จากนั้นนำเครื่องปรุงที่เหลือทั้งหมด ผสมลงหม้อ
พร้อมไข่ นำไปตั้งไฟอ่อนประมาณ 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น และนำออกมา 
แก้เชือก ตัดครึ่งเพื่อจัดลงเบนโตะ  
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ก้ามปูนึ่งซีอิ๊ว

 
ขนมดอกซากุระไส้ถั่วแดง  
(Sakura-Manjyu) 
ส่วนผสม สำหรับ 8 ชิ้น 
ถั่วแดงบด (Anko)  160  กรัม 
น้ำตาล  40  กรัม 
น้ำ   15  มิลลิลิตร 
แป้งทำขนม  50  กรัม 
ผงฟู   1/3  ช้อนโต๊ะ 
สีแดงประกอบอาหาร 
ซากุระดองเกลือ (Sakura-Shiozuke)  8  ดอก

นำดอกซากุระดองเกลือแช่น้ำไว้ก่อนอย่างน้อย 15 
นาที เพื่อให้คลายความเค็ม นำถั่วแดงบดมาปั้นเป็น
ลูกกลมเล็กสำหรับเป็นไส้จำนวน 8 ลูก ตั้งไฟละลาย
น้ำตาลกับน้ำ หยดสีแดงผสมอาหารลงไปเล็กน้อยให้
น้ำเป็นสีชมพู ผสมแป้งและผงฟูลงในถ้วย ใส่น้ำ
สีชมพูลงไปนวดให้เข้ากันจนเนื้อแป้งนุ่ม แบ่งแป้ง
ออกเป็น 8 ส่วน รีดออกเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. นำไส้ถั่วแดงวางลงตรง
กลางแผ่นแป้ง ห่อให้มิดและจับให้เป็นรูปรีสวย วาง
ดอกซากุระดองเกลือ ที่แช่น้ำและบีบน้ำออกจนแห้ง  
บนหน้าขนมแต่ละชิ้น นำไปนึ่งไฟกลางจนสุกดี   

เรื่อง: สิรินทร์ วงศ์พานิช  สไตล์: พิชญ์ ฤทธิ์เกษม  
ภาพ: เพิม่บญุ วงศพ์านชิ  สตูรและปรงุอาหาร: YUMI HASEGAWA 

 

ลูกชิ้นไก่สามสี
(Sansyoku Tori-Dango) 
ส่วนผสม สำหรับ 9 ลูก
เนื้อไก่สับ  2  ขีด 
แป้งมัน  1  ช้อนโต๊ะ 
ขิงแก่ขูด  1  ช้อนโต๊ะ 
ข้าวโพดหั่นออกจากฝัก  3  ช้อนโต๊ะ 
แครอตหั่นลูกเต๋าเล็ก  1/2  หัว
ถั่วฝักยาวหั่นแว่น  3  ช้อนโต๊ะ

ผสมเนื้อไก่ให้เข้ากับแป้งมันและขิง แล้วให้กลมเป็น
ลูกชิ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. แปะ
ข้าวโพดลงบนผิวลูกชิ้น 3 ลูก แปะแครอตลงบนลูก
ชิ้นอีก 3 ลูก และแปะถั่วฝักยาวลงบนลูกชิ้นอีก 3 ลูก 
นำลูกชิ้นทั้งหมดไปทอดไฟกลางจนสุกทั่ว 
 
ซูชิหน้าเต้าหู้ทอด (Inari-Sushi) 
ส่วนผสม สำหรับ  8  คำ
ข้าวสวยญี่ปุ่น  3  ขีด 
เปลือกเต้าหู้ทอด (Abura-Age)  8  ชิ้น 
งาดำบด  3  ช้อนโต๊ะ 
แครอต  1/5  หัว 
เห็ดหอม  3  ดอก 
น้ำตาลทราย  2  ช้อนโต๊ะ 
เหล้าสาเก  1  ช้อนโต๊ะ 

ซีอิ๊วญี่ปุ่น  2  ช้อนโต๊ะ  

ปอกและหั่นแครอตให้เป็นลูกเต๋าขนาดประมาณ 5 
มม. ทำเช่นเดียวกันกับเห็ดหอม แล้วนำเห็ดหอม แค
รอต และเปลือกเต้าหู้ทอดทั้งหมด ลงเคี่ยวไฟอ่อนใน
เครื่องปรุงประมาณ 10 นาที ตักแครอตและเห็ดหอม
ออกจากหม้อ แต่ให้ทิ้งเปลือกเต้าหู้ไว้ก่อนจนเย็น 
ผสมข้าวเข้ากับแครอตและเห็ดหอม นำเปลือกเต้าหู้
ออกมาจากเครื่องปรุงในหม้อ ค่อยๆ บีบน้ำออกให้
หมด บรรจุข้าวที่ผสมแล้วลงไป จัดทรงให้สวยก่อน
บรรจุลงกล่องเบนโตะ  
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