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ขนมจีนน�้ำพริก

rice noodle with minced prawn curry and deep-fried vegetables
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ขนมจีนนา้ พริ ก
น ้าพริกข้ นแต่ไม่ข้นจนหนืด หน้ าขึ ้นเงาเป็ นมันสีแดง
มีเนื ้อสัมผัส กลิน่ หอมมัน รสกลมกล่อมหวานกาลังดี แต่ไม่หวานนา
เครื่องปรุง
กุ้งชีแฮ้ หรื อกุ้งกุลาดา
500 กรัม
กะทิ
5 กรัม
(หัวกะทิ 2½ ถ้ วย ผสมน ้า 2½ ถ้ วย)
ข่าหัน่ ละเอียดคัว่
½ ช้ อนโต๊ ะ
หอมแดงแกะเปลือกซอยคัว่ ⅓ ถ้ วย
กระเทียมแกะเปลือกซอยคัว่ 3 ช้ อนโต๊ ะ
รากผักชีซอยคัว่
1½ ช้ อนโต๊ ะ
น ้ามะขามเปี ยก
1 ถ้ วย
น ้าตาลปี๊ บ
2 ถ้ วย
น ้าปลา
¾ ถ้ วย
ถัว่ เขียวเลาะเปลือกคัว่
บดละเอียด
⅔ ถ้ วย
ถัว่ ลิสงคัว่ แกะเปลือกออก
บดละเอียด
¾ ถ้ วย
น ้ามะนาว
4 ช้ อนโต๊ ะ
น ้ามะกรูด
2 ช้ อนโต๊ ะ
ระกาซอย
3-4 ลูก
พริกแห้ งเม็ดใหญ่ป่น
1 ช้ อนโต๊ ะ
ผักชีหนั่ ละเอียด
2 ต้ น
กระเทียมแกะเปลือกซอยบางๆ
3 ช้ อนโต๊ ะ
น ้ามันพืช
½ ถ้ วย
มะกรูดผ่าครึ่งเอาเมล็ดและคันน
้ ้าออก
สาหรับไว้ ลอยหน้ าน ้าพริก 1 ลูก
ขนมจีนนึ่ง
1 กิโลกรัม
เครื่ องเคียง (เหมือด) ผักสด ผักผัด ผักชุบแป้งทอด
กุ้งฝอยชุบแป้งทอด
เครื่ องเคียง (เหมือด)
ผักสด มะละกอดิบปลอกเปลือกล้ างน ้าเย็น
สับแล้ วฝานเป็ นเส้ นเล็กๆ 200 กรัม หัวปลีผา่ 4 หัน่

บางๆ (แช่น ้าผสมนา้ มะนาวกันดา) ผักกระเฉดเด็ดสันๆ
้
100 กรัม ยอดกระถิน 100 กรัม
ผักผัด ผักบุ้งผ่าซีก ซอยเส้ นยาวประมาณ 2
นิ ้ว 150 กรัม ถัว่ พูหนั่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 150 กรัม ผัดผักแต่ละ
อย่างกับน ้ามัน 3 ช้ อนโต๊ ะ พอสุก
ผักชุบแป้งทอด ใบผักบุ้งไทย ดอกพวงชมพู
ดอกลัน่ ทม ใบเล็บครุฑ ทอดให้ สกุ กรอบ
กุ้งฝอยชุบแป้งทอด หรื อ กุ้งขวดตัวเล็กชุบแป้ง
ทอด เด็ดหัวออก ทอดให้ เหลืองกรอบ
วิธีทา
1. ล้ างกุ้ง แกะเปลือกเด็ดหัวและหางผ่าหลัง
ดึงเส้ นดาออก
2. ใส่กะทิลงหม้ อ ตังไฟกลางให้
้
เดือด ใส่ก้ งุ ต้ ม
พอสุก ตักออกใส่ภาชนะ
3. โขลกข่า หอมแดง กระเทียม และรากผักชี
เข้ าด้ วยกันให้ ละเอียด ใส่ก้ งุ ต้ มลงโขลกเข้ าด้ วยกันพอ
กุ้งแหลก ตักใส่หม้ อกะทิคนให้ ละลาย
4. ใส่น ้ามะขามเปี ยก น ้าตาล น ้าปลาใน
กระทะ ตังไฟเคี
้
่ยวให้ ละลายและเหนียว เทใส่ในหม้ อ
กะทิ
5. ใส่ถวั่ ลิสง ถัว่ เขียว คนให้ เข้ ากัน ปรุงรสด้ วย
น ้ามะนาว น ้ามะกรูด และระกา ชิมรสให้ กลมกล่อม
6. ใส่น ้ามันในกระทะ ตังไฟพอร้
้
อน ใส่
กระเทียม เจียวให้ เหลือง ตักใส่หม้ อน ้าพริก ส่วนน ้ามันที่
เหลือ ใส่พริกแห้ งป่ นลงไปผัดให้ หอม กรองเอาแต่น ้ามัน
ตักใส่หม้ อน ้าพริก
7. ใส่ลกู มะกรูดผ่าซีกที่คนน
ั ้ ้าออกใส่ผกั ชี คน
เข้ าด้ วยกัน ปิ ดไฟ ยกลง

แป้งชุบทอดผักและกุ้ง
แป้งข้ าวเจ้ า 1½ ถ้ วย ▪ แป้งสาลี ¼ ถ้ วย ▪ หัวกะทิ ¾
ถ้ วย ▪ น ้าปูนใส 3 ช้ อนโต๊ ะ ▪ น ้ามันปาล์มสาหรับทอด
4 ถ้ วย
ผสมแป้งสาลี แป้งข้ าวเจ้ า หัวกะทิเข้ าด้ วยกัน
ใส่น ้าปูนใสลงในชามแป้ง นวดละลายให้ เข้ ากันจนแป้ง
ข้ นชุบติด
ใส่น ้ามันลงในกระทะ ตังไฟกลางให้
้
ร้อน ใส่ผกั
ลงในชามแป้ง คลุกให้ แป้งติดทั่ว ใส่ผกั เป็ นอย่าง ทอด
ให้ เหลืองกรอบตักขึ ้นสะเด็ดน ้ามัน
ล้ างกุ้งตัดหนวดออก ใส่ในชามแป้ง คลุกให้
แป้งติดทัว่ ใช้ ทพั พีเล็กตักกุ้งครัง้ ละ 1 ทัพพี ทอดให้ สกุ
เหลืองกรอบทังสองด้
้
าน ตักขึ ้นสะเด็ดน ้ามัน
วิธีจดั เสิร์ฟ
จัดขนมจีนใส่จานประมาณ 80-100 กรัม จัด
เหมือดอย่างละ 20-30 กรัม ไว้ ข้างๆ พร้ อมกับพริกขี ้หนู
ทอด ตักน ้าพริกราดบนขนมจีน หรื อตักน ้าพริกใส่ถ้วย
โรยกระเทียมเจียว หรื อจัดเหมือดทุกอย่างใส่จานแยกไว้
(ผักสด ผักผัด ผักทอด กุ้งทอด) ตักน ้าพริกใส่หม้ อหรื อ
ชามใหญ่ๆ พริกขี ้หนูแห้ งทอดและกระเทียมเจียวจัดใส่
ถ้ วยเล็กๆ ก็ได้

