
การสมคัร WASHOKU WORLD CHALLENGE ครัง้ที ่6 (แบบฟอรม์สตูรอาหาร) 
 

RECIPE NUMBER：XXXXX 

 

ชื่อ: Taro Nihon 
รา้นอาหารทีผู่ส้มคัรท างานอยู่: Kappo Nihon Taro 

※ ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะไม่เปิดเผยชื่อผูส้มคัรและรา้นอาหารแก่คณะกรรมการตดัสนิ 

โจทยข้์อท่ี 1 NIMONOWAN (นิโมโนวงั) ท่ีเข้ากบัธีม UMAMI (อมูามิ) และ IRODORI (อิโรโดริ 

① ช่ืออาหาร： 

NIMONOWAN (นิโมโนวงั) 
 

② ความน่าสนใจของอาหารจานน้ี (ไม่เกิน 4 บรรทดั หรือราว 150 ค า)： 

โปรดระบุแนวคดิของสตูรอาหารนี้ หรอืระบุถงึสิง่ทีต่อ้งการสือ่โดยเกีย่วขอ้งกบัธมี “UMAMI (อมูาม)ิ”, “IRODORI 
(อโิรโดร)ิ” (ไม่เกนิ 4 บรรทดั หรอืราว 150 ค า)  
 

③ สตูร วตัถดิุบ และเคร่ืองปรงุรส (ส าหรบั 5 ท่ี)： 

※ โปรดระบุปรมิาณของวตัถุดบิ (น ้าหนกั/ปรมิาณ) ดว้ยวธิทีีเ่ขา้ใจง่าย  

※ โปรดตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าไดร้ะบุถงึเครื่องปรุงรสทุกชนิดแลว้ ไม่ว่าจะใชป้รมิาณมากหรอืน้อยเพยีงใด ทัง้นี้ 
ผูส้มคัรไมจ่ าเป็นตอ้งระบุถงึสดัสว่นของเครื่องปรุงรส 
※ โปรดใชน้ ้าซุปดาชทิ าจากสาหร่ายคมบุและปลาโอแหง้ขดูฝอยในการท าซุปใส 

※ โปรดเขยีนสตูรอาหารใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่ายทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได้ 
 

กุง้แชแ่ขง็   5 ตวั 
เน้ือปลาบด    150 กรมั 
ไขข่าว    1/2 ฟอง  
ยอดอ่อนดอกมสัตารด์  5 ท่อน 
เหด็หอมแหง้   5 ดอก 
แครอท    50 กรมั 
ยอดใบซนัโช (พรกิไทยญีปุ่่ น)  10 ใบ 
สาหร่ายคมบุ   30 กรมั 
คตัสโึอบชู ิ(ปลาโอแหง้ขดูฝอย)  30 กรมั 
 
[ซุป] 

น ้าซุปดาชนิ ้าแรก  ●● มลิลลิติร 
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อซูกูจูโิชยุ (โชยุสอี่อน)   ● ชอ้นโต๊ะ 

เกลอื   ● กรมั 

 
[เครื่องหมกัยอดอ่อนดอกมสัตารด์] 

น ้าซุปดาชนิ ้าแรก  ●● มลิลลิติร 

อซูกูจูโิชยุ (โชยุสอี่อน)   ● ชอ้นโต๊ะ 

เกลอื   ● กรมั 

 
[น ้าซุปดาชจิากสาหร่ายคมบ]ุ 

สาหร่ายคมบุ   ● กรมั 

น ้า   ● มลิลลิติร 

 

③ วิธีการปรงุ： 

[ปรุงน ้าซุปดาชนิ ้าแรก] 
1) ใสส่าหร่ายคมบุลงในน ้าและตม้ทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส ค่อย ๆ หรีไ่ฟลงและคงอุณหภูมขิองน ้าใหค้งที่

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนัน้เร่งไฟ และน าสาหร่ายคมบุออกก่อนน ้าเดอืด เตมิฮานาคตัสโึอะ (ปลาโอแหง้ขดู
ฝอยบาง ๆ) จากนัน้กรองน ้าซุปอกีครัง้ จะไดน้ ้าซุปดาชนิ ้าแรก 
 

[การเตรยีมกุง้] 
2) แกะเปลอืกกุง้ ดงึเสน้ล าไสก้ลางตวักุง้ออก ลา้งดว้ยน ้า และซบัน ้าใหแ้หง้ จากนัน้สบัใหล้ะเอยีดโดยใชเ้ดบะ 

โบโจ (มดีส าหรบัหัน่ปลาแบบญีปุ่่ น)  
 

[การเตรยีมเหด็หอมแหง้] 
3) ตดัสว่นปลายของกา้นเหด็หอมทิง้ไปและตม้เพยีงเลก็น้อยในซุปดาช ิ

 
[การเตรยีมแครอท] 
4) หัน่แครอทใหเ้ป็นเสน้ๆ น าไปลวกในน ้าซุปดาช ิและแช่แครอทไวใ้นซุปดาช ิ
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[การเตรยีมยอดอ่อนดอกมสัตารด์] 
5) หัน่ยอดอ่อนดอกมสัตารด์ใหม้ขีนาดเท่า ๆ กนั น าไปตม้ในน ้าเกลอื จากนัน้ลา้งดว้ยน ้าเยน็ และแช่ไวใ้นซุป

ดาช ิ
 

[การเตรยีมเน้ือปลาบด] 
6) บดเน้ือปลาบดในครกแบบญีปุ่่ นใหล้ะเอยีด จากนัน้เตมิไขข่าวและซุปดาชจินเนื้อนุ่มพอด ีเพิม่รสชชาตโิดย

ใชอ้ซูกูจูโิชยุ (โชยุสอี่อน) จากนัน้ใสกุ่ง้สบัจากขอ้ 2) และคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัโดยใชใ้บพายยาง เพื่อเตรยีม
เน้ือลกูชิน้ 

 
[การปรุงขัน้ตอนสดุทา้ยและตกแต่ง]   
7) ปัน้เนื้อลกูชิน้ใหเ้ป็นรปูวงรโีดยใชม้อืและชอ้นชว่ย หย่อนลกูชิน้ลงไปในน ้าซุปดาชทิีม่รีสเคม็ปรงุจาก

สาหร่ายคมบุ จากนัน้ตม้จนสกุ  

8) อุ่นน ้าซุปดาชใินขอ้ 1) ปรุงรสดว้ยเกลอืและอซูกูจูโิชยุ (โชยุสอี่อน)  เพื่อท าซุป 

9) จดัเรยีงลกูชิน้กุง้ ยอดอ่อนดอกมสัตารด์ เหด็หอม และแครอทลงชาม ราดซุป และตกแต่งดว้ยยอดใบซนัโช 

(พรกิไทยญีปุ่่ น) ไวด้า้นบน 

 

④ ภาพของอาหาร (สามารถแนบมากกว่า 1 ภาพได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โจทยข้์อท่ี 2 อาหารเรียกน ้าย่อยหลากชนิดแบบญ่ีปุ่ น 5 รายการ 1 เซต็ ซ่ึงเข้ากบัธีม 
UMAMI และ IRODORI  
 

① ช่ืออาหาร： 

ส าหรบัแนบรปูภาพ 
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1.XXXXXXXXXXXXXXXX 

2.XXXXXXXXXXXXXXXX 

3.XXXXXXXXXXXXXXXX 

4.XXXXXXXXXXXXXXXX 

5.XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

⑤ ②ภาพของอาหาร (สามารถแนบมากกว่า 1 ภาพได้)： 

 

ส าหรบัแนบรปูภาพ 


