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Palo (Pork Belly Dish) 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูห้ญิง 1: เมนูท่ีจะทาํนะคะกเป็น็  เออ่  พะโลก้บหมูสามชนัั ้  กมาดูสวนประกอบกน็ ่ ั  นะคะ สวนประกอบในวนันีกมี่ ็้  
อนันีเลย้  เนือหมูสามชนั้ ้  แลว้กม็ีไขตม้สุก่  ไขตม้เน่ียเวลาตม้กใหต้ม้ใสเกลือมนัจะไดไ้มแตกเป็นไขแดงออกมา่ ็ ่ ่ ่  
กตม้ซกัประมาณ็  10 นาทีนะคะ แลว้ก ็มีอนันนัท่ีเห็นกเป็นกระเทียมทุบ้ ็  แลว้กมีโป๊็ ยกกคะั ่๊  มีเออ่ อบเชย 
แลว้กมีพริกไทย็  พริกไทยเมด็สีดาํ นอกจากนนักมีพวกเคร่ืองปรุงปกติ้ ็  กมีนาํปลา็ ้  มีซีอ๊ิวขาว มีนาํมนัหอย้  
มีซีอิวขน้หวานนะคะ๊  มีนาํปลา้  แลว้กมีเกลือ็  มีนาํตาล้  มีนาํตาลปีป้  พอร้อนแลว้กใสนาํมนัลงไปคะ็ ่ ่้  รอใหน้าํมนัร้อน้  
กระจายใหท้ว่ั กใสเป็นกระเทียมนะคะ็ ่  
 
ผูห้ญิง 2: น่ีแคทุบใชมยัคะกระเทียม่ ่ ๊   
 
ผูห้ญิง 1: กระเทียม แคทุบคะ่ ่  อะ่ โอเค ผดัจนกระเทียมเริมหอมแลว้กใสเป็นหมูสามชนัลงไป่ ็ ่ ้  
น่ีนะคะผดัหมูไปเร่ือยๆ  
 
ผูห้ญิง 2: กคือผดัจนสุกใชปะคะ็ ่   
 
ผูห้ญิง 1: ผดัจนเกอบๆจะสุกื      
                                                                                                                                                     
ผูห้ญิง 2: อือ นาํมนัหอย้  
 
ผูห้ญิง 1: คะน่ีคือนาํมนัหอย่ ้  แลว้กซีอิวขาว็ ๊  แลว้กเป็นนาํตาลปึก็ ้  นาํตาลเน่ียทาํมาจากมะพร้าว้  เยอะหนอย่  
ซีอิวดาํเน่ียจะใหท้งัสีแลว้กใหท้งักลิน๊ ่้ ้็  ผดัตอไปคะจนกวาจะสุก่ ่ ่  แลว้กทีนีมาถึงไข็ ่้  ใสไขลงไปกผดั่ ่ ็  ผดักระวงัหนอย็ ่  
ระวงัไขมั่ น(แตก) ทีนีกใสเป็นพวกโป๊ยกก้ ็ ่ ั๊  อะไรยงัง้ี  กคลุกไปนิดหนอยใหม้นัพอเริมหอม็ ่ ่  กใสนาํลงไปคะ็ ่ ่้  
นาํใหพ้อทวมไข้ ่ ่  
 
ผูห้ญิง 2: อนันีตอ้งรอจนเดือดปะ้  
 
ผูห้ญิง 1: กรอจนเดือดคะ็ ่  
 
ผูห้ญิง 2: และน่ีนะคะเรากตม้พะโลจ้นรอใหม้นัเป่ือยนะคะ็  แลว้กนาํขน้ๆแลว้ถึงจะยกลง็ ้  
น่ีนะคะอยางท่ีเห็นนาํกเริมขน้แลว้่ ็้ ่  แตเด๋ียวเรารออีกซกัพกันึงใหห้มูเป่ือยอีกหนอย่ ่   
 
 



English translation:  
 
Woman 1: The menu that I am going to cook today is Pork Belly Palo. Let’s look at the 
ingredients. We have, of course, pork belly and boiled eggs. While you’re boiling the 
eggs, add a little salt in so that the egg yolk does not explode. Boil them for around 10 
minutes. For ingredients, we also have crushed garlic, Chinese star anise, cinnamon, 
black pepper. For seasoning, we have fish sauce, soy sauce, oyster sauce, sweet black soy 
sauce, salt, sugar and palm sugar. When the pan is heated, add cooking oil. Wait until the 
oil is heated and spread it throughout the pan and add garlic.  
 
Woman 2: The garlic only needs to be crushed, right? 
 
Woman 1: Yes, you only need to crush it. Okay, stir fry it until it smells good then add 
pork belly. Continue to stir fry it.    
 
Woman 2: So we stir fry it until it is cooked?  
 
Woman 1: Yes, until it is almost cooked.  
 
Woman 2: Uh huh, oyster sauce.  
 
Woman 1: Yes, this is oyster sauce. Then, add soy sauce and a lot of palm sugar which is 
made from coconut. The sweet black soy sauce will add both the color and the odor to the 
dish. Continue to stir fry until it is cooked and add eggs. Be careful when you stir fry 
because the eggs may break. Then, add the Chinese star anise. Mix the ingredients well 
and add water. 
 
Woman 2: And now do we have to wait until it boils?  
 
Woman 1: Yes, wait until it boils.  
 
Woman 2: And now we’re waiting until the pork is soft and the soup is thick. As we can 
see, the soup is starting to thicken but we will wait a little more until the pork becomes 
softer.  
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