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Garlic Pork Ribs
Thai transcript:

ผูห้ ญิง 1: สวัสดีค่ะ วันนี้ กมี็ มาอีกหนึ่งเมนู เมนูน้ ีกคื็ อซี่ โครงหมูทอดกระเทียมพริ กไทย
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ผูห้ ญิง 1: หมักประมาณ 15 นาที กพอแล้
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แล้ว แล้วกปิ็ ดฝาไว้ค่ะ
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ผูห้ ญิง 1: คะ่ นี่กเป็
15 นาที กเรากจะมาทอ
ด นี่กมี็ กระทะ นํ้ ามันใสไว้
่ อนรึ ยงั ร้อนแล้ว โอเค ร้อนมาก เรากผั็ ดๆไป แตเอาให้
่
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รอจนร้อน อะ เดี๋ยวมาเทสต์ก่อนวาร้
กรอบ คะกนี
็ ยมเอาลง กให้
็ สะเด็ดนํ้ ามัน นิดนึง ตักเลย
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ผูห้ ญิง 1: คะ่ กยั็ งมีน้ าํ มันเหลืออยูน่ ะคะ นิดนึง กบางคนชอบกนกระเที
ยม
็ ่
็
ั ้ าหมักที่เหลืออยูเ่ มื่อกี๊ กใสลงไปทอด
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กเอากระเที
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ผูห้ ญิง 2: คือราดไปเลย
ผูห้ ญิง 1: ราดไปเลยทุกคน ซี่ โครงหมูของเรา
็ มาแล้วเป็ น ซี่ โครงหมูทอดกระเทียมพริ กไทยนะคะ กระเทียมกรอบๆทองๆ อรอยมาก
่
ผูห้ ญิง 2: และนี่นะคะกได้

English translation:
Woman 1: Hello, today we are going to cook another menu, which is Garlic Pork Ribs.
Woman 2: Yes.
Woman 1: Okay, so what we have here are ribs…pork ribs. For seasoning, we already
added mushroom soy sauce, fish sauce and umm what is it? Oh oyster sauce, yes. And
then black soy sauce, a little bit of salt and sugar.
Woman 2: How long do you leave it for?
Woman 1: We leave it for around 15 minutes. But first, mix everything together. Okay,
this looks good. Then, put the lid on.
Woman 1: So after 15 minutes, we will fry the pork ribs now. Here we have the cooking
oil ready in the pan. Wait until it’s heated. Let’s test to see if it is hot enough. Okay, it’s
super hot. So we just stir fry it until it is crispy. Continue to stir fry it. When it turns
brown, it’s ready to be served. Remove it from the pan and drain off the oil.
Woman 1: We still have some cooking oil left in the pan. Since some people love to eat
garlic, we’ll fry it in the leftover oil. Okay, the garlic is turning crispy. Here they are, our
pork ribs.
Woman 2: Top the ribs with fried garlic.
Woman 1: Yes, that’s right. Here are our pork ribs.
Woman 2: And what we have here are the Garlic Pork ribs. The crispy golden garlic
looks so yummy.
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