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Kaiyadsai (Stuffed Omelet Dish)

Thai transcript:
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ผูห้ ญิง 2: แล้วนี่นะคะ เรากทํ็ าเสร็ จแล้ว ไขเ่จียวยัดไส้
English translation:
Woman 1: Hello, so…
Woman 2: What are you cooking today?
Woman 1: Today I am going to make a stuffed omelet. Let’s look at the ingredients. We
have four eggs, tomatoes, leek, minced pork and Thai Basil, or something I don’t
remember to add good odor to the dish.
Woman 2: Okay.
Woman 1: And as usual, we have cooking oil, oyster sauce, mushroom soy sauce, tomato
sauce and sugar. We’ll start making the stuffing first then. Heat the pan and wait until
it’s heated.
Woman 2: Which heat level are you using?
Woman 1: Medium level. Normally, we use medium heat but when you want to heat the
pan, you can use high heat and turn it down later. Add cooking oil and spread it all over
the pan. Then, add minced garlic and stir fry it until…
Woman 2: Do we need to wait until the garlic turns golden yellow?
Woman 1: No. Just wait until it smells good. If we wait until it turns yellow, it will burn
once we finish stir frying it with the pork.
Woman 2: Oh, okay.
Woman 1: And it will not taste good. Oh, it’s starting to burn. Now, add mince pork.
Woman 2: Stir fry it until it is cooked, right?
Woman 1: Yes, wait until the pork is cooked and during that, add oyster sauce and mix
them well. I don’t know how other people do it, but personally I always use oyster sauce
with everything I cook. I think it makes the cuisine tastier. Stir fry them well and try to
avoid making the pork stick together in lumps. Add a little bit of soy sauce, white sugar
and most importantly tomato sauce. Put a lot of that in. After adding the sauce, we need
to add its origin hahaha which is tomatoes. Here, we use small tomatoes called Rajini
tomatoes. Cut them in half and slice them so that they would mix well with the pork.
Actually, if we have onions, we can mince them and add them right now to add nice odor
to the dish and makes it taste more naturally sweet. But I don’t have that today so I will

do what I can with the ingredients we have. So I decided to use scallion instead. Mince it
and add it to the mix. Does it smell nice?
Woman 2: Very nice.
Woman 1: Now, taste it and see if it’s okay yet. Then, add sweet basil by tearing it out
like this because doing so will add better odor to the dish. Okay, now we’re done with the
stuffing. Now, let’s fry the eggs. First, heat the pan and add cooking oil. Spread it all
over the pan. Be careful not to use too much heat and add the eggs in like this.
Woman 2: Are the eggs seasoned?
Woman 1: I only used soy sauce to season the eggs. Now I am going to add the stuffing.
Don’t put too much in or else it is going to be hard to wrap. Oops, I made a little mistake.
Let’s see if I can fix this.
Woman 2: Then, wrap it in square shape.
Woman 1: Yes, and now we’re done with one. Are we going to decorate it?
Woman 2: Of course. Wow, it smells so good.
Woman 1: Here.
Woman 2: Okay, so now we’re done with our stuffed omelet.
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