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Garlic and Pepper Fish
Thai transcript:
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ผูห้ ญิง 1: สวัสดีค่ะ อยางตอไปเนี
่ยที่จะทํากคื็ อเป็ น อา่ ปลาทอดกระเทียมพริ กไทย ก็ สวนประกอบ
ใชแล้
็ นปลา เป็ นปลาที่ อะไรกได้
็ ที่ทอดแล้วโอเค คือถ้าเป็ นที่ไทยเนี่ยจะใช้เป็ นปลากระพง แตวาคื
่ ่ อที่นี่จะหาไมคอยได้
่ ่
กเป็
็ นกระเทียมสับ แล้วกเป็
็ นซี อ๊ิวขาว เป็ นพวกเครื่ องปรุ ง แล้วกอั็ นนี้ กขาดไมได้
็
่ เลยกต้็ องเป็ นพริ กไทย
นะคะแล้วกเป็
็
็ ไฟร้อนไปแล้วแล้วนี่กไฟเบา
็
อา่ กให้
แล้วกมี็ น้ าํ มันหอยเหมือนเดิม มีน้ าํ ตาลทราย แล้วกนํ็ ้ ามัน อันนี้ กไฟเบา
่
่
เพราะวาทอดปลา
นี่เริ่ มควันขึ้ น อันนี้ ใช้น้ าํ มันเยอะหนอยนะคะ
่ าน้อยไปเนี่ยปลามันจะติดกระทะแล้วกออกมาไมคอยเป็
็
่ ่ นชิ้น ทีน้ ีกนํ็ าปลาลงไปเลยคะ่
เพราะวาถ้
่
็ ้ ามันออก เทนํ้ ามันสวนเกน
่ ิ
ผูห้ ญิง 1: พอเห็นวาปลาเริ
่ มเป็ นชิ้นแล้วกเอานํ
่ เหลือนํ้ ามันเลยเหรอ
ผูห้ ญิง 2: คือเทไมให้
ผูห้ ญิง 1: เออ ให้มนั เหลือนํ้ ามันแบบพอสําหรับผัด
ผูห้ ญิง 2: โอเค
่ เออ่ นํ้ าตาล เออเวลาทอดหรื
็ นนํ้ ามันหอยคะ่ ใสไป
่
่ ดอะไรซักอยางเนี
่ ่ย
อวาจะปั
ผูห้ ญิง 1: ประมาณนั้ น ทีน้ ี กเป็
่ ลงไปที่น้ าํ มันโดยตรง
ระวังนํ้ าตาลอยาให้
ผูห้ ญิง 2: เพราะอะไรอะ
่ ง
่ าเพราะวานํ
่ ้ าตาลไปโดนนํ้ ามัน แล้วกนํ็ ้ าอีกอยางนึ
ผูห้ ญิง 1: เพราะวา่มันจะเป็ นเหตุผลให้น้ าํ มันปะทุใสหน้
สิ่ งที่ควรระวัง
่ ้ าตาลให้ใสลงไปที
่
่
ผูห้ ญิง 2: กคื็ อเวลาใสนํ
่ตวั ปลาใชปะ
็ ่ยปลาไว้ขา้ งบน ทีน้ ีเราจะทํานํ้ าซอสราด
ผูห้ ญิง 1: เออ ใช่ ต้องระวังไว้ให้ดี ทีน้ ีกเขี
็ นพริ กไทยคะ่
็ นกระเทียมสับ อันนี้ จะใสนํ
่ ้ าซักนิดนึ งกได้
็ กเป็
่ นกระเทียมสับลงไปทั้ งหมดเลย อันนี้ กเป็
ให้ใสเป็
เยอะๆเลย ทีน้ ีกเริ็ ่ มกวนให้ลงไปที่ปลา หอมมัย๊ คะ

ผูห้ ญิง 2: หอมมาก
่ นผักชี แคนี่ ้ แหละคะ่ เสร็ จแล้วคะ่ ปลาทอดกระเทียมพริ กไทย
ผูห้ ญิง 1: ทีน้ ีเดี๋ยวใสเป็
English translation:
Woman 1: Hello. The next thing we are going to make is Garlic and Pepper Fish. So here
are the ingredients: First, we need fish; you can use any kind but in Thailand we use Kra
Pong Fish which is hard to find here. Then, we need minced garlic, soy sauce, pepper,
oyster sauce as always, sugar and then oil. Here, we use low heat. First we started with
high heat and turned it down. You see, there is already some smoke. Use a lot of oil
because if we don’t put enough in, the fish is going to stick to the pan and break into
small pieces. Now, add the fish to the pan.
Woman 1: Once you see the fish separated into even pieces, pour excess oil away.
Woman 2: Are we supposed to leave some oil in the pan?
Woman 1: Yes, leave enough of it to stir fry the fish.
Woman 2: Okay.
Woman 1: About that much. Now, add oyster sauce and sugar. Oh, when you fry or stir
fry something, be careful not to add sugar directly to the oil.
Woman 2: Why?
Woman 1: Because it will make the oil explode in your face. Another thing that will give
a similar reaction is water.
Woman 2: So when we add sugar, we put it directly on the fish, right?
Woman 1: Yes, but you’ve got to be careful. Now, put the fish on one side of the pan and
we’ll start making the sauce. First, add all the garlic into the pan. This is minced garlic.
We can also add some water. Then, add peppers, a lot of them. Now, start to stir fry the
fish. Does it smell nice?
Woman 2: Very nice.
Woman 1: Now, add parsley and we’re done. Our Garlic and Pepper Fish is ready.
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