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Spicy and Sour Fish 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูห้ญิง 1: คะกมาพบกนอีกแลว้นะคะ่ ็ ั  วนันีเมนูของเราท่ีจะทาํกคือเป็นปลาน่ึงมะนาวนะคะ้ ็  มาดูสวนผสมกน่ ั  เออ่  
สวนผสมท่ีมีนะคะ่  อนันีกมีปลา้ ็  แลว้กน็่ีกมีเป็นตะไคร้็  มีเป็นขิงสับคะ่  แลว้กอนันีเป็นโหระพา็ ้  โหระพาฝาน 
แลว้กเป็นพริกคะ็ ่  มะนาว อนันีกยงัเป็นโหระพาอนันี้ ้็  สวนโซนนีจะเป็นสวนท่ีเราเอาไวน่ึ้งกบปลา่ ่ ั้  
แลว้น่ีกจะเป็นท่ีเราจะมาทาํนาํยาํกนทีหลงั็ ั้  
 
ผูห้ญิง 2: อ๋อคะ่   
 
ผูห้ญิง 1: ทีนีกมีปลาใชมยั้ ็ ่ ๊  อนันีเป็นตะไคร้นะคะ้  เอาตะไคร้ไวข้า้งใต ้ใตต้วัปลาแลว้กเอาไวข้า้งอยางงี็ ่ ้ 
แลว้ทีนีกเอาขิง้ ็  จริงๆแลว้เน่ียคือจะใชเ้ป็นเออ่  ขา่  แตเน่ืองจากวาหาขาไมได้่ ่ ่ ่  เรากจะมาเป็นขิงไปแทน็  
เพราะวาคือถา้เป็นขามนัจะดีกวา่ ่ ่  แต่วาขิง่ กใ็ชด้บัคาวไดเ้หมือนกนั แต่วา่รสอาจจะไมเป็นอยางท่ี่ ่ มนัควรจะเป็น แตวา่ ่  
กคือแค็ ่จะบอกวาใชแ้ทนกนได้่ ั  แต่วา่ถา้จะใหดี้เน่ียขาจะดีกวา่ ่  
 
ผูห้ญิง 2: อ๋อ 
 
ผูห้ญิง 1: อือ แลว้กน่ี็กเ็ป็นมะนาวคะ่  แตวาจะเป็นสวนแกนมะนาว่ ่ ่  กเอามาตงัไว้็ ้  อยางนี่ ้ ประกบลงไปทวัปลาเลย่  
แลว้น่ีกเป็นใบโหระพา็  น่ีกแลว้แตสู็ ่ ตรนะคะ กประมาณนี็ ้ น่ีกเขา้ไปในหมอ้น่ึง็  แลว้กไวป้ระมาณ็  10 นาที 
ใหม้นัดูมีไอนาํขึน้ ้  แลว้กเนือปลาสุก็ ้  
 
ผูห้ญิง 2: โอเค 
 
ผูห้ญิง 1: คะ่  ในหมอ้นีก้ คื็อเป็นนาํซุปนะคะ้  กใชเ้ป็นผงคนอร์กอน็ ้  น่ีกจะเป็นสวนนาํยาํ็ ่ ้  
ใสนาํตาลปึกลงไ่ ้ ปซกัประมาณนิดนึง ใชน้าํตาลทรายเฉ้ ยๆกได้็  แตวา่ ่  นาํตาลปึกมนัจะใหร้สท่ีแนนกวา้ ่ ่  
อาจจะเยอะไปนิดนึง ทีนีกมีเป็นตะไคร้้ ็  กระเทียมนะคะ ขิง แลว้กเป็นพริกคะ็ ่  มะนาวบีบลงไป 
อือแลว้มะนาวเน่ียถา้อยากใหน้าํออกเยอะๆ้  กอนท่ีจะมาผาเน่ียกใหน้วด่ ่ ็  คลึงๆไปดว้ย 
กจะทาํใหม้นัแตกแลว้กนาํออกมาเยอะมากขึน็ ็ ้ ้  
 
ผูห้ญิง 2: หอมมะนาวละ 
 



ผูห้ญิง 1: แลว้กเป็นซีอิวขาวไปนิดนึง็ ๊  คนใหเ้ขา้กนั คะกเป็นอนัเสร็จแลว้่ ็  น่ีคือนาํยาํ้  อะทีนีกมาเป็นปลา้ ็  
เรากไดป้ลาแลว้ท่ีสุก็  หอมฉุย กใสเป็นใบโหระพาลงไป็ ่  คนใหเ้ขา้กนั แลว้กราดลงไปคะ็ ่  
แลว้กเป็นมะนาวฝานเป็นแผนอยางนีนะคะ็ ่ ่ ้  
 
ผูห้ญิง 2: งดงาม  
 
ผูห้ญิง 1: อยางงดงามจะ้่  อุย้ ไปไกลจะ้ ราดดว้ยนาํตอ้ ่  กเป็นอนัเสร็จคะ็ ่  ปลาน่ึงมะนาวของเรา  
 
 
English translation:  
 
Woman 1: I’m back to see you guys again. Our menu today is spicy and sour fish. Let’s 
look at the ingredients. We have fish, lemongrass, minced ginger, Thai basil, chili and 
lime. What we see here is, again, Thai basil. This zone is the ingredients that we will use 
while steaming the fish. And over here, we have the ingredients that we will use to make 
the dressing.  
 
Woman 2: Oh, okay.  
 
Woman 1: So we have our fish here and this is lemongrass. Put the lemongrass under and 
beside the fish like this. Then, use ginger…actually we normally use galangal but since 
we cannot find it here, we use ginger instead. It is better if we use galangal but ginger can 
also be used to remove the fishy odor but it might not taste the way it should. But I just 
want to say that they can be used interchangeably. Keep in mind that galangal is the 
better choice.  
 
Woman 2: Oh.  
 
Woman 1: And what we have here is lime but this is its core which you will put on the 
fish. And here we have lemongrass. It depends on each person’s recipe but it is pretty 
much like this. Now, we put the fish into the steamer and leave it for 10 minutes. Wait 
until you see steam coming out and the fish is cooked.  
 
Woman 2: Okay. 
 
Woman 1: Yes, and we have soup in this pot in which we use Knorr stock cube (to mix 
with boiling water). We are now making the dressing. Add a small amount of palm sugar. 
Actually, we can use normal sugar but palm sugar gives you a stronger taste. I think I 
added a little too much. Now, add lemongrass, garlic, ginger and chili. Then squeeze the 
lime. Oh, and if you want more lime juice to come out, rub the lime before you cut it in 
half.  
 
Woman 2: I can smell the lime now.  
 



Woman 1: Then, add a little bit of soy sauce. Mix the ingredients well and we are done 
with the dressing. Now, let’s work on the fish. What we have here is cooked fish. Smells 
really good. Add Thai basil and mix them well. Pour the dressing on the fish and put 
sliced lime on it just like this.  
 
Woman 2: Beautiful.  
 
Woman 1: It looks really beautiful. Oops, it slipped too far. Pour more dressing on the 
fish and then we’re done, our spicy and sour fish.  
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