สไปซ่เี ซวิเช Ceviche

สไปซ่เี ซวิเช Ceviche
สไปซ่เี ซวิเช Ceviche ไมมีอะไรที่ดีไปกวาการไดทําเมนูสุดพิเศษ ที่ทําทานเอง ดวยฝีมือของเรา แอดฟราน

เชสกามาชวนทํา สไปซี่เซวิเชสไตลเปรู ซึ่งแอดฟรานเชสกาลองทํามาแลวอรอยมากๆเลยคะ อยากแชรสูตรเลย สไป
ซี่เซวิเช Ceviche ยําสไตลฝรัง่ มีรสเปรีย
้ วคอนขางโดด ประกอบดวยเนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบแชในน้ํ าผลไมรส
กลมกลอม สูตรสูตรนี้ดัดแปลงมาจาก Peruvian Kitchen พอครัวชาวเปรูที่ไดรับรางวัลในลอนดอน วิธีทํานํ้ ายําที่

ทําใหอาหารจานนี้มีความเผ็ดเป็ นพิเศษมากกวาปกติลองคิดดู จะมีอะไรดีไปกวานี้ บรรยายซะเห็นภาพน้ํ าลายไหล
มาทําสไปซี่เซวิเชกันเลยคะ อรอยเด็ดเมนูติดดาว มาคะดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาว
เทากาวเขาครัวไปกับเมนูสไปซี่เซวิเชกันเลยคะ

สูตรสไปซ่เี ซวิเช

– สําหรับซอสสไปซ่อ
ี ามาริโอ
นํ้ ามันพืช 1 ชอนชา
3 1/2 ออนซ (100 กรัม) พริกสด (หรือแชแข็ง) ที่เพื่อนๆเลือก
พริกแหงบดหยาบ 1 ชอนชา (35 กรัม) ที่เพื่อนๆเลือก สับหยาบๆ
1/2 หัวหอมเล็กสับละเอียด
2 กานพลูกระเทียมสับ

สูตรสไปซ่เี ซวิเช

– สําหรับสวนซอสอะมารโอ
ขิงสดหน
ั ่ ชน
ิ้  1/4 นิ้ว (5 มม.) ผาครึ่ง
กระเทียมกลีบเล็ก 1 กลีบ ผาครึ่ง
ผักชีหน
ั ่ หยาบๆ 4 ตน
มะนาว 8 ลูก คัน
้ น้ํ า
เกลือ 1/2 ชอนชา
นํ้ าพริกอามาริลโล 2 ชอนชา
– สําหรับเซวิเช:
หอมแดง 1 หัว หัน
่ บางๆ
เนื้อปลากะพงขาว 1 1/3 ปอนด (600 กรัม) (หรือปลาสีขาวอ่ น
ื ๆ) ปอกเปลือกและตัดแตง
ซอสสไปซี่อามาริลโล
ผักชีเล็กนอยใบสับละเอียด
พริกลิโม 1 เม็ด เมล็ดและสับละเอียด
มันเทศ 1 ลูก สุกแลวหน
ั ่ เป็ นลูกเตาเล็กๆ
เกลือทะเลชน
ั ้ ดี

วิธีทําสไปซ่เี ซวิเช

ขัน
้ แรก เตรียมซอสสไปซี่อามาริลโล ตงั ้ น้ํ ามันพืชในกระทะขนาดใหญบนไฟรอนปานกลาง ใสพริกและหัวหอม
ลดความรอนและผัดเป็ นเวลา 10 นาที ตอนนี้ ใสกระเทียมลงไปผัดตออีก 5 นาที จนสวนผสมทงั ้ หมดนิ่ม แต
ไมควรปลอยใหเป็ นสีน้ํ าตาล ใสสวนผสมลงในเครื่องเตรียมอาหารแลวปั่นจนเนียน
ขัน
้ ตอนตอไปผสมขิงสด กระเทียม ตนผักชี และน้ํ ามะนาว ทิง้ ไว 5 นาที กรองแลวปรุงรสดวยเกลือและซอส
สไปซี่อามาริลโลและคลุกเคลาใหเขากัน
ตอนนี้ทําเซวิเช แชหัวหอมในน้ํ าเย็นเป็ นเวลา 10 นาที ระบายน้ํ าใหสะอาด วางบนกระดาษชําระ และใสในตู
เย็นเพื่อใหชน
ิ้ กรอบ
ใชมีดคมหน
ั ่ ปลาเป็ นเสน 1.2 x 0.8 นิ้ว (3×2 ซม.) ปรุงรสดวยเกลือ ผสมเบา ๆ ทิง้ ไว 2 นาทีเพื่อเปิ ดรูขุมขน
ตอนนี้เทนมของเสือลงไป คลุกเคลาอีกครัง้  หมักไว 2 นาที
ในขน
ั ้ ตอนสุดทาย ผัดเบา ๆ ในหัวหอม ผักชี พริก และมันเทศกับปลาหมัก ชิมและปรุงรสและเสิรฟทันที ทาน
ใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูล – https://www.tasteatlas.com/ceviche/recipe/modern-spicy-ceviche

ประวัติสไปซ่เี ซวิเช
หรือที่รูจักในช่ อ
ื  cebiche, sebiche หรือ seviche เซวิเชมีประวัติอันยาวนานและสองทฤษฎีที่แตกตางกันมากเกี่ยว
กับที่มาของช่ อ
ื  นักประวัติศาสตรยืนยันวาอาหารจานนี้ถูกกินในสมัยกอนโคลัมเบียตลอดชายฝั ่ งแปซิฟิกตอนใตซ่ งึ มี
ปลาสดมากมาย แหลงโบราณคดีพิสูจนวาเซวิเชถูกบริโภคเมื่อกวาสองพันปี ที่แลวในหมูชาวโมเชในภาคเหนือของ
เปรู ที่ซ่ งึ ผูคนกินปลาดิบที่หมักในน้ํ าผลไมหมักที่ทําจากสมทองถิ่นที่ช่ อ
ื วา tumbo ตามที่นักประวัติศาสตรชาวเปรู
Javier Pulgar Vidal ในภาษา Quechuan พื้นเมืองยังคงพูดกันในสวนใหญของอเมริกาใต คําวาปลาสดคือ siwichi
ซึ่งอาจเป็ นแรงบันดาลใจใหช่ อ
ื ของ ceviche อาหารนี้มีวิวัฒนาการในศตวรรษที่ 16 เมื่อชาวอาณานิคมสเปน

แนะนํ าสวนผสมใหมๆ ของเมดิเตอรเรเนียน เชน หัวหอม สมเปรีย
้ ว และมะนาว คําภาษาสเปน cebo หมายถึง อา
หาร หรือ เหย่ อ
ื และภาษาสเปนไอบีเรีย escabeche หมายถึง ปลาหมัก

ซึ่งอาจถูกนํามาใชเพื่อสรางเหรียญช่ อ
ื  สูตรแรกที่เป็ นที่รูจักสําหรับเซวิเชคือปี 1860: เขียนโดยนักเขียนชาวเปรู นัก
ขาว และนักประวัติศาสตร Manuel Atanasio Fuentes ซึ่งกลาวถึงในหนังสือของเขา The Guide Through Lima

ในสูตรนี้ ปลาหรือกุงชน
ิ้ เล็กๆ ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย แลวหมักในน้ํ าสมเปรีย
้ วสักสองสามชว
ั ่ โมง และใสพริก
ในตอนทาย ดังนัน
้ เซวิเชแบบดงั ้ เดิมจึงถูกหมักไวอยางนอยสามชว
ั ่ โมง แตกระบวนการนี้สน
ั ้ กวามากในสูตรสมัย
ใหมซ่ งึ ไดรับอิทธิพลจากอาหารญี่ปุนไมนอยกวา ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ผูอพยพชาวญี่ปุนและชาวจีนเดินทางมา
ถึงอเมริกาใตเพื่อทํางานที่สวนริมชายฝั่ง และยังคงรูสึกถึงอิทธิพลของการทําอาหารในอาหารเปรู แนวคิดเรื่องปลาที่
หมักไวไมกี่นาทีและเสิรฟทันทีนัน
้ สมบูรณแบบในปี 1970 โดยเชฟชาวเปรู-ญี่ปุนอยาง Dario Matsufuji และ
Humberto Sato ในปี 2547 เซวิเชไดรับการประกาศใหเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศโดยสถาบันวัฒนธรรม
แหงชาติเปรูและถือเป็ นหนึ่งในอาหารจานหลักของเปรู ชาวเปรูยังฉลองวัน Ceviche แหงชาติในวันที่ 28 มิถุนายน

วัตถุดิบสไปซ่เี ซวิเช
vegetable oil
นํ้ ามันพืช หรือ ไขมันพืช เป็ นไขมันที่สกัดจากเมล็ดหรือจากสวนอ่ น
ื  ๆ (แมจะนอยกวา) ของพืช เหมือนกับไข
มันสัตว ไขมันพืชเป็ นไตรกลีเซอไรดแบบตาง ๆ ที่ผสมกัน นํ้ ามันถว
ั ่ เหลือง นํ้ ามันผักกาดกานขาว และน้ํ ามัน
โกโกเป็ นตัวอยางไขมันจากเมล็ด นํ้ ามันมะกอก นํ้ ามันปาลม และน้ํ ามันรําขาวเป็ นตัวอยางไขมันจากสวนอ่ น
ื ๆ
ของผลไม ในคําพูดทว
ั ่ ไป คําวา นํ้ ามันพืช อาจหมายถึงน้ํ ามันที่อยูในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิหองเทานัน
้ 
แตก็นิยามกวาง ๆ ดวยวา เป็ นไขมันพืชทงั ้ หมดโดยไมคํานึงถึงสถานะ

onion
หอมหัวใหญ (Onion) เป็ นพืชลมลุก อยูวงคเดียวกับกระเทียม เป็ นหอมชนิดหนึ่ง มีหัวอยูใตดิน ลําตนจะถูก
หอหุมดวยกาบใบโดยรอบๆ ดอกออกเป็ นชอ แทงออกมาจากตรงกลางลําตน หัวมีลักษณะทรงกลมแป น หรือ
ทรงกลมรี หัวออนมีเปลือกกาบใบหอหุมหลายๆชัน
้ สีขาว หัวแกมีเปลือกดานนอกแหงมีสีน้ํ าตาลออน มีกลิ่นฉุน
รสชาติเผ็ดรอน มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียกลาง เป็ นที่นิยมปลูกกันทว
ั ่ ไป ในหลายประเทศทว
ั ่ โลก
garlic
กระเทียม (Garlic) ชวยเพิ่มความอยากอาหารและเพิ่มความสามารถในการยอยอาหารของรางกาย กระเทียม
สดชวยกระตุนน้ํ ายอยในกระเพาะอาหารใหหลัง่ ออกมายอยอาหารในปริมาณมากข้ น
ึ  และเสริมการทํางานของ
เอนไซมที่ชวยยอยสารอาหารจําพวกโปรตีน เชน โปรตีนจากเนื้อสัตว ชวยยอย
milk
นม หรือ นํ้ านม (Milk) คือ ของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จําเป็ นสําหรับเด็กหรือสัตวเกิดใหม ที่ผลิตออกมาจาก
เตานมของสัตวเลีย
้ งลูกดวยนม อาทิเชน มนุษย วัว แพะ แกะ ควาย มา ลา อูฐ จามรี เรีนเดียร ลามา แมวน้ํ า
และยังรวมไปถึงเครื่องด่ ม
ื ที่ใชแทนนมดวย เชน นมถว
ั ่ เหลือง นํ้ านมขาว นมขาวโพด นมแอลมอนดเป็ นตน
salt
เกลือ (Salt) หรือเกลือโซเดียมนัน
้ มีแรธาตุหลายชนิดที่เป็ นประโยชนตอรางกาย หากรับประทานในปริมาณที่
เหมาะสมก็อาจสงผลดีตอสุขภาพรางกาย ดังนี้ ป องกันภาวะความดันโลหิตต่าํ ,ป องกันภาวะขาดน้ํ า และ
ป องกันการขาดไอโอดีน แตตองรับประทานในขนาดที่เหมาะสมตอวันมิเชนนัน
้ จะเดิดโทษตอรางกาย มากกวา
ไดประโยชน
white ﬁsh
ปลา (White Fish) มีโปรตีนใกลเคียงกับเนื้อสัตวอ่ น
ื  แตเป็ นโปรตีนที่ยอยงาย ไขมันในปลา นอกจากจะต่าํ
เมื่อเทียบกับเนื้อสัตวประเภทอ่ น
ื แลว ยังเป็ นไขมันที่ไมอิ่มตัว ซึ่งไมสะสมในหลอดเลือด จนทําใหหลอดเลือด
เกิดการตีบตัน และยังชวยไลไขมันเลว ไมใหมาเกาะตามผนังหลอดเลือดอีกดวย นอกจากนี้ ปลายังมีวิตามิน
สูง โดยเฉพาะเอ บี1 บี2 บี6 และดี ปลาจึงเหมาะกับผูสูงอายุ เด็ก ผูมีความดันโลหิตสูง ผูปวยโรคหัวใจ

