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สมตําทอด เมนูแซบๆกรุบกรอบ แซบนั วซีฟูดรสเด็ด
สมตําทอด (Deep Fried Somtam) วันนี้แอดรินจะเปิ ดสูตูรชวนทําอาหารอีสาน นัน
่ คือสมตําทอด รสชาติจัดจาน
ยัว
่ น้ํ าลาย ฟิ นกับเสนมะละกอกรอบ ๆ กินคูกับน้ํ ายําสุดแซบ อรอยขน
ั ้ เทพ เห็นแสงสายรุงออกจากปาก วิธีทําและ
กรรมวิธี เพื่อนๆสามารถทําตามขน
ั ้ ตอนไดงายๆ ความอรอยระดับมิชิลินสตาร แตความยากระดับบานๆ เอาละคะ
เกริ่นมาเริ่มหิวแลว ไปทํากันคะ มาทําสมตําทอดกัน แคคิดก็อดใจไมไหวแลว มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะ
หลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูสมตําทอดกันเลยคะ
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วิธีทําสมตําทอด
– ทอดมะละกอผสมแครอท

นํ ากระทะข้ น
ึ ตงั ้ ไฟปานกลาง เทน้ํ ามันพืชลงไป จากนัน
้ รอจนรอน
นํ ามะละกอผสมแครอทขูด คลุกกับแป งอเนกประสงค แลวนําไปทอดจนเหลืองกรอบ
ตักข้ น
ึ พักไวเพื่อสะเด็ดน้ํ ามัน พักไว
– ทํานํ ้ายํา
นํ ากุงลงไปทอด แลวพักไว
ใสกระเทียมสับลงในชามผสม ตามดวยพริกแดงสับ นํ้ าปลา นํ้ ามะขาม นํ้ ามะนาว และน้ํ าตาลทราย คนใหเขา
กัน
ใสถว
ั ่ ฝักยาว มะเขือเทศสีดา ถัว
่ ลิสง และกุงทอด คนจนเขากันดีแแลวตักใสถวย
นํ ามะละกอผสมแครอทที่ทอดเตรียมไวใสจาน จัดเสิรฟพรอมน้ํ ายํา พรอมรับประทาน ทานใหอรอยนะคะ

เคล็ดลับรสรินทร
เคล็ดลับสูตรสมตํา ไมไดมีอะไรมาก แคเลือกวัตถุดิบที่ดี สดใหม มะละกอก็ควรเลือกพันธุที่มีความกรอบ

หนอย เชน พันธุแขกนวล พันธุครัง่  แชเสนมะระกอในนนํ้ าเย็น และผสมน้ํ ามะนาว ประมาณ 5 นาที จะ
ทําใหเสนมะละกอกรอบมาก
สมตําอรอยคือ มือหนัก เครื่องหนัก และใชวัตถุดิบสดใหม พริกตองชฟ
ี้  าแดงๆ มะนาวตองแป นหอม มะเขือ
เทศตองสุกมีน้ํ า ถัว
่ ฝั กยาวตองสดกรอบ มะละกอตองกรอบเนื้อหวานสับแลวเสนไมใหญมาก(ขูดเอาไม
อรอย) ใสน้ํ ามะขามเปี ยกดวยจะไดความเขมขน นํ้ าตาลปี๊บแทนน้ํ าตาลทรายจะไดไมหวานออกเลี่ยน
ผงชูรสอยาใหขาด และสําคัญถาตําปลารา อยาเลือกปลาราเค็มๆ ตองเป็ นปลาราออนเค็มตมสุกสะอาดกลิ่น
ไมคาว ตําออกมาถึงจะหอมนัวนากิน

วัตถุดิบสมตําทอด
มะละกอขูดเสน

มะละกอ มะละกอตําสมตํา ทําอยางไรใหกรอบอรอยไมนิ่ม ตองใชมะละกอพันธุแขกนวล เพราะเป็ นพันธุที่
ปลูกเพื่อขายดิบ เนื้อมะละกอจะกรอบ และหนา เวลาสับทําสมตํา การสับจะตองเป็ นเสนหยาบ ไมควรขูดเพราะ
เสนจะบาง ทําใหสนมะละกอไมกรอบ ใหแชมะละกอทงั ้ ลูกในน้ํ าเย็น เพื่อใหผิวตึง สับเสร็จหอดวยผาขาวบาง
วางบนน้ํ าแข็งจะทําใหเสนมะละกอ กรอบอรอยข้ น
ึ เวลานํามาทําสมตํา
แป งอเนกประสงค
แป งสาลีอเนกประสงค เป็ นแป งสามัญประจําครัวที่มีติดทุกบาน ทําจากขาวสาลี มีโปรตีนปานกลาง 10 ถึง 12
เปอรเซ็นต แป งอเนกประสงคเหมาะสําหรับขนมอบทุกประเภท เชน ขนมปัง บิสกิต พิซซา คุกกี้ มัฟฟิ น ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใชในซอสเกรวี่ และเป็ นตัวทําใหซอสขน
นํ ้ามันพืช
นํ้ ามันพืช นํ้ ามันพืชสวนใหญจะประกอบไปดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว ซึ่งมีองคประกอบทางเคมีที่เป็ นประโยชน
ตอรางกายมากกวาน้ํ ามันสัตว ไขมันไมอิ่มตัวนี้จะไมคอยเป็ นไข แมจะอยูในที่เย็นเชน แชตูเย็น แตจะ
ทําปฏิกิริยากับความรอนและออกซิเจนไดงาย และมักทําใหเกิดกลิ่นเหม็นหืนภายหลังจากใชประกอบอาหารแล
ว
พริกขห
ี ้ นู
พริกขห
ี้ นู ผลมีลักษณะยาวรี ปลายผลแหลม ออกในลักษณะหัวลิ่มลง (แตโดยปกติแลวผลออนมักชข
ี้ ้ น
ึ  เมื่อแก
แลวจะชล
ี้ ง) ผลมีขนาดกวางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็ นผลสดสีเขียว
เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเป็ นสีสมแดง ผลสุกนํามาปรุงเป็ นอาหาร จะชวยลดระดับน้ํ าตาลในเลือด เนื่องจากมีสาร
capsaicin ชวยเรงการสันดาปและเรงเมตาบอลิซึม ชวยใชแคลอรีใหหมดไป จึงทําใหน้ํ าหนักลด และชวยลด
ระดับไตรกลีเซอไรดและไขมันเลว (LDL) ในสัตวทดลองได เนื่องจากสาร Capsaicin จะชวยปองกันไมใหตับ
สรางไขมันเลว (LDL) ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการสรางไขมันดี (HDL) ทําใหปริมาณของไตรกลีเซอไรด
ในกระแสเลือดต่าํ ลง ซึ่งเป็ นผลดีตอสุขภาพ
กระเทียม
กระเทียม หัวของกระเทียมเป็ นทงั ้ เครื่องเทศ (spice) และสมุนไพร (herb) ที่มีสารประกอบที่มีกํามะถันเป็ น
องคประกอบในปริมาณมาก ทําใหกระเทียมมีกลิ่นรสเฉพาะตัว ใชปรุงอาหาร (cooking) หลายชนิด ทัง้  ตม ผัด
นํ้ าพริกแกง ทอด และยังใชเป็ นวัตถุดิบนํามาแปรรูป (food processing) เพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลคา
เป็ นผลิตภัณฑหลายชนิด กระเทียมมีกรดแอมิโน อารจินีน (arginine) oligosaccharides, ﬂavonoid, and
selenium ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ กระเทียม ใชในการปรุงอาหาร (cooking) หลายชนิด ทัง้ การผัด การทอด
การตม การตุน เป็ นสวนประกอบของอาหาร เชน นํ้ าพริกแกงชนิดตางๆ เชน นํ้ าพริกแกงแดง นํ้ าพริกแกง
เขียวหวาน น้ํ าพริกแกงแพนง นํ้ ายาขนมจีน น้ํ าพริกกะปิ

ประวัติสมตําทอด
สมตํา เป็ นเมนูอาหารประจําทองถิ่นของภาคอีสาน มีความโดดเดนในเรื่องรสชาติที่จัดจาน กลิ่นหอมสุดยว
ั ่ ใจจน

ทําใหน้ํ าลายสอ รับประทานแลวอรอยแซบเวอร ดวยความอรอยและความแซบนี้เอง จึงทําใหเมนูสมตํามีคนนิยมรับ
ประทานกันกระจายไปทว
ั ่ ทุกภาคของประเทศไทย และยังดังไกลไปถึงเมืองนอก แตเคยสงสัยไหมคะวาสมตํามา
จากไหนกัน
มีตนกําเนิดไมชัดเจน แตสันนิษฐานวามีที่มาที่ไปจากทางภาคอีสานของไทยราว ๆ 50 ปี กอนหน านี้เทานัน
้  เพราะใน
ชวงสมัยดังกลาวเป็ นชวงสงครามเวียดนาม มีการสรางสะพานมิตรภาพข้ น
ึ เพื่อลําเลียงยุทโธปกรณตาง ๆ พรอมทงั ้
นํ าเมล็ดพันธุมะละกอมาปลูกทงั ้ สองขางทางของถนนมิตรภาพ ดวยเหตุนี้มะละกอจึงเป็ นพืชที่ปลูกทว
ั ่ ไปในภาคอีสา
น และดวยภูมิปัญญาของชาวอีสานจึงไดคิดคนอาหารรสแซบจากมะละกอจานนี้ข้ น
ึ มานัน
่ เอง
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