เครดิต - เวบตรวจบัตรดอทคอม โดย คุณชายยอดฟ้ า
Scotch Whisky -rep 0
กําเนิ ดอเมริ กนั วิสกี้ - rep 1
Brandy - rep 2
Tequila - rep 3
กําเนิดเหล้าตากีล่า - rep 5
Vodka - rep 6
GIN - rep 7
RUM - rep 8
Champagne - rep 9
วิธีการเปิ ดขวดแชมเปญที่ถูกต้อง - rep 10
Wine - rep 12
อุณหภูมิในการเสริ ฟ์ไวน์ - rep16
วิธีเปิ ดขวดไวน์ - rep 17
Beer ( เบียร์ ) - rep18

Scotch Whisky
สก๊อตวิสกี้ นํ้าอมฤตบนเกาะอังกฤษ
กําเนิ ดสก๊อตวิสกี้
สก๊อตวิสกี้ (Scotch Whisky) เป็ นสุ ราอหังการที่มีชื่อเสี ยงเรี ยงนามระบือลัน่ ก้องไปทัว่ โลก มันไม่เพียงแต่มีสาํ คัญในด้านเศรษฐกิจต่อสก๊อตแลนด์
เท่านั้นแต่ยงั มีความหมายอย่างยิง่ ยวด สําหรับประเทศสหราชอาณาจักรอีกด้วย อุตสาหกรรมการผลิตสก๊อตวิสกี้ ได้กาํ เนิดบนที่ราบสูงของสก๊อตแลนด์มาช้า
นาน และวิวฒั นาการหลักลงฐานมาจนถึงปัจจุบนั อย่างมัน่ คงอาจจะกล่าวได้วา่ สก๊อตวิสกี้สามารถวางตัวเป็ นนักเลงขนาดเบิ้มยึดตลาดสุราในโลกนี้เป็ นส่วน
ใหญ่ คําว่า Whisky เป็ นรากศัพท์มาจากคําว่า Uisge beatha (ยูธ บีทธา) ซึ่ งเป็ นภาษา Gaelic (ภาษาแกลลิก) ที่เก่าแก่ภาษาแกลลิกเป็ นภาษาที่ชาว
เซลท์ (Celt) ในสก๊อตแลนด์ภาคเหนือใช้พดู กันซึ่ ง มีความหมายแปลว่า "นํ้าอมฤตแห่งชีวิต"
กําเนิ ดของสก๊อตวิสกี้มาจากพระในศาสนาคริ สต์โดยพระในชนบทของประเทศอังกฤษแต่เก่าก่อน พระคุณท่านมิเพียงแต่จะเชี่ยวชาญหลักแหลมในหลักธรรม
อย่างแตกฉานเท่านันแต่ยงั เป็ นเอกทัคคะ ในการต้มเหล้าเถื่อนอีกด้วย แต่สุราดังกล่าวก็แพร่ หลายอยูแ่ ต่ในชนบทเท่านั้นชาวเมืองและชาววังส่ วนใหญ่ยงั สนใจ
แต่เหล้าไวน์ กล่าวกันว่าสก๊อตวิสกี้เริ่ มมีการหมักกลัน่ ด้วยระบบเครื่ องกลัน่ ทันสมัยโดยนักอุตสาหกรรมมืออาชีพตั้งแต่ปี ค.ศ.1494 ทางภาคเหนือของส
ก๊อตแลนด์ แถบถิ่นที่ถกู เรี ยกขานว่า "ไอท์แลนด์" และเริ่ มมีการเก็บภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับสก๊อตวิสกี้ในปี ค.ศ. 1944
ประเภทของสก๊อตวิสกี้
สก๊อตวิสกี้แท้ที่เป็ นเหล้าหลักจริ งมีเพียง 2 ประเภทคือ
Malt Whisky (มอล์ทวิสกี้) เป็ นวิสกี้สก๊อตที่หมักกลัน่ จากวัตถุดิบประเภทข้าวบาร์เลย์ที่ถูกเพาะเป็ น มอล์ทล้วน ๆ และถูกปรุ งแต่งด้วยหัวเชื้อคอนเซน
เตรต (Concentrate)
Grain Whisky (เกรนวิสกี้) เป็ นสก๊อตวิสกี้ที่หมักกลัน่ จากวัตถุดิบประเภทข้าวบาร์เลย์ที่เพาะเป็ นมอล์ทส่ วนหนึ่ งนํา ไปผสมกับธัญญพืชอื่น ๆ
การทําสก๊อตวิสกี้
การทําสก๊อตวิสกี้ข้นั ตอนในการผลิตก็เป็ นไปตามลําดับขั้นตอนดังนี้
การเพาะมอล์ท (Malting) คือขั้นตอนการนําข้าวบาร์เล่ยป์ เพาะให้งอกเป็ นมอล์ท
การบด การคลุก (Mashing) เป็ นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนที่ 1 โดยนําข้าวมอล์ทที่เพาะได้ไปทําการบดคลุก เพื่อผสมกับสัดส่ วนวัตถุดิบอื่น ๆ ให้เข้ากัน
การหมัก (Fermentation) ขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็ น 2 วิธีการคือ
- วิธีใช้กรดบังคับการแปรธาตุ แล้วใช้เชื้อช่วย
- แบบใช้มอล์ทโดยอาศัยนํ้าย่อยบังคับการแปรธาตุแล้ว ใช้เชื้อโมลด ◌์ช่วยการหมักนี้เชื้อที่นาํ ไปหมักจะเปลี่ยนแป้ งเป็ นนํ้าตาลและ จากนํ้าตาล
เป็ นแอลกอฮอล์

การกลัน่ (Distillation) การกลัน่ มี 2 แบบ คือการกลัน่ ครั้งเดียวต่อเนื่ องออกมาเป็ นสุ ราดีกรี สูง (Continous Still) และการกลัน่ แบบสองครั้ง
หรื อแบบกลัน่ ทับ (Pot Still) การกลัน่ เกรนวิสกี้จะใช้แบบต่อเนื่องหรื อแบบทับก็ได้ แต่การกลัน่ วิสกี้มอล์ทต้องใช้แบบกลัน่ ทับ หรื อกลัน่ แบบสองครั้ง
เพื่อจะสงวนกลิ่นรสของข้าวมอล์ทไว้
การเก็บบ่ม (Ageing) หลักจากกลัน่ แล้ว ก็ตอ้ งทํานํ้าเหล้าให้เหลือ 45-68 ดีกรี เพื่อนําไปเก็บบ่มในถังไม้โอ๊ก ซึ่ งเนื้อไม้ในถังได้ถูกย่างไฟเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้วการเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กนี้ จะทําให้น้ าํ เหล้ามีรสหอมและกลิ่นควันไฟจาง ๆ
การปรุ งแต่ง ๆ (Blending) ถึอเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญสุดยอดตอนหนึ่ งของการผลิตเหล้า การปรุ งเหล้าถือว่าเป็ นศิลปะที่ล้ าํ ลึกนักปรุ งแต่งจะเฟ้ นเหล้าที่เก็บ
บ่มได้คุณภาพมาผสมกันตามสัดส่วน เข้ากับหัวเชื้อต่าง ๆ ผูป้ รุ งแต่งล้วนมีความชํ่าชองในการคัดเลือกสุ รามอล์ทสุ ราเกรนที่จะนํามาคละเคล้า โดยไม่เคยมีใคร
ยอมเปิ ดเผยสัดส่ วนของการผสมให้ใครได้รู้
การบรรจุ ( Bottled) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายก่อยที่จะนําเหล้าออกจําหน่ายซึ่ งต้องอาศัยความสะอาดนํ้าเหล้าที่บรรจุขวด เหล้าแล้วจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลง
คุณภาพให้เป็ นอื่นใดอีก
เหล้าทั้งสองประเภทของสก๊อตมอล์ทวิสกี้ได้ชื่อว่าเป็ นเหล้าที่ดีเลิศ เหนือชั้นกว่าเกรนวิสกี้ เพราะมีความละเมียดละไมกลมกล่อมกว่าเชื่อกันว่าแหล่งนํ้า
ธรรมชาติที่ไหล ซึมผ่านลําเนาไพรและผ่านชะง่อนหิ นหลืบซอกที่อุดมด้วยแร่ ธาตุลว้ นมีส่วน อย่างมากที่บนั ดาลให้สก๊อตวิสกี้ท้ งั สองเด่นผงาดเหนือวิสกี้อื่น
ใดในโลก ส่ วนวิทยาการสมัยใหม่ในการหมักกลัน่ เป็ นเพียงองค์ประกอบที่เสริ ม ความละเมืยดละไมของเหล้าดังกล่าว
สก๊อตวิสกี้เมื่อหมักกลัน่ และเก็บบ่มแล้วก่อนจะบรรจุขวดขายอย่างน้อย ต้องเก็บบ่ม 3 ปี ขึ้น ไปถึง 5 ปี แต่การทําวิสกี้ใน ประเทศอื่น ๆ หลายแห่งได้มี
กฏหมายของประเทศนั้น ๆ บังคับให้เก็บบ่มสุ ราที่จะทําวิสกี้ไว้ในถังไม้โอ๊กตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ งเป็ นการกําหนดอายุของนํ้าเหล้าที่เก็บบ่มให้เหมาะสมไม่
อ่อน หรื อแก่เกินไปแต่จาํ เพาะมอล์ทวิสกี้ ตํารายืนยันว่าควรเก็บบ่มตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป และไม่มีกาํ หนดอายุความแก่ ยิง่ เก็บบ่มนานเท่าใดก็ยงิ่ ดีรสเหล้าเท่านั้น
กําเนิ ดอเมริ กนั วิสกี้
พูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ตอ้ งอายว่า อเมริ กนั วิสกี้เกิดมาพร้อมกับการกําเนิ ดชาติ อเมริ กาคือเมื่อชาวอเมริ กนั เริ่ มมีประเทศก็มีเหล้าวิสกี้โดยทันที จึงไม่ตอ้ งไปสื บ
ราวเรื่ องให้ลาํ บากเหมือนชาติเก่าแก่อื่น ๆ ร้านขายเหล้าในยุคอเมิกนั บุกเบิก มักถูกพวกคาวบอยเรี ยกว่า "ฮองกี้ทอ๊ กซาลูนส์" หรื อร้านเหล้าเสี ยงห่านป่ าร้อง
วิสกี้ยคุ แรกที่ชาวอเมริ กนั ดื่มกิน ได้แก่ "วิสกี้ดิบ" คําว่าวิสกี้ดิบคือวิสกี้ที่ยงั ไม่ได้ปรุ งแต่ง รสชาติเรี ยกว่าพอต้มกลัน่ จากเตาไฟก็หิ้วมาใส่ ขวดขายได้เลยรสชาติ
ทั้งกระด้าง ทั้งบาดคอ และ ขื่นขมสารพัด แต่คาวบอยทั้งหลายก็ถูกใจ
กรรมวิธีการทําอเมริ กนั วิสกี้
เหล้าวิสกี้ทาํ จากธัญญพืชนานาพันธุ์ เช่น ข้าวมอล์ทของบาร์เล่ย ์ ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวฟ่ าง โดยการนําข้าวไปบดแล้วนึ่งแล้วหมักด้วยเชื้อยีสต์ เมื่อส่ าได้ที่กท็ าํ
การกลัน่ ด้วยเครื่ องระบบต่อเนื่ อง (Pantent Stills) แต่ถา้ เป็ นมอล์ทวิสกี้กต็ อ้ งกลัน่ ด้วยเครื่ องกลัน่ แบบกลัน่ ทับ (Pot Stills) อเมริ กนั วิสกี้จะกลัน่
ด้วยเครื่ องกลัน่ ระบบต่อเนื่องออกมาเป็ นแอลกอฮอล์ 95 ดีกรี จากนั้นก็ไปลดดีกรี โดยการผสมนํ้ากลัน่ บริ สุทธิ์ ให้เหลือ ให้เหลือ 40-50 ดีกรี แล้วเก็บบ่ม
ในถังไม้โอ๊กนานกี่ปีนัน่ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสุ รา หรื อประเภทของวิสกี้น้ นั ๆ เมื่อเก็บได้ที่กน็ าํ ออกผสมปรุ งแต่ง และบรรจุขวดขาย
ประเภทของวิสกี้
ประเภทของอเมริ กนั วิสกี้ถูงแบ่งโดยกฏหมายสรรพสามิตของสหรัฐ ประเภทของอเมริ กนั วิสกี้แบ่งออกได้ดงั นี้
ประเภทเบอร์เบิ้นวิสกี้ เป็ นวิสกี้ที่กาํ เนิดที่มลรัฐเคนตักกี้ โดยเป็ นวิสกี้ที่ดีกรี ไม่เกิน 80 ดีกรี และมีส่วนผสมของข้าวโพด 51 % สุ รานั้นมีการเก็บบ่มในถัง
ไม้โอ๊กเกินกว่า 4 ปี ถังไม้โอ๊กที่เก็บบ่มเป็ นถังไม้ที่ถูกย่างไฟแล้วด้วยถ่านหิ นชนิดพิเศษเมื่อ เก็บบ่มได้ที่กค็ ดั สุรามาทําการปรุ งแต่งด้วยเครื่ องหอมและหัวเชื้อ
ต่าง ๆ แล้วบรรจุขวดขาย วิสกี้เบอร์เบิ้นแบ่งเป็ นชนิดใหญ่ ๆ รวม 2 ชนิด คือ
1. เบลน สเตรซท์ เบอร์เบิ้นวิสกี้เป็ นวิสกี้เบอร์เบิ้นชนิดเมื่อเก็บบ่มได้ที่แล้ว ระหว่างปรุ งแต่ง (Blending) ต้องผสมกับวิสกี้อย่างอื่น หรื อหัวเชื้อวิสกี้อย่าง
อื่นที่ไม่ใช่เบอร์เบิ้นวิสกี้ โดยปรุ งออกมาให้มีรสค่อยข้างหวาน
2. สเตรซท์ เบอร์เบิ้นวิสกี้ เป็ นวิสกี้เบอร์เบิ้นซึ่งเมื่อเก็บบ่มได้ที่แล้วระหว่างเบลนดิ้ง หรื อระหว่างการปรุ งสุ ราต้องปรุ งผสมออกมาให้มีรสหวาน เป็ นวิสกี้ที่
ปรุ งแต่งเครื่ องหอมมากกว่าประเภทแรก และมีรสจัดและแรงกว่าประเภทแรกเช่นเดียวกัน
ประเภทคอร์นวิสกี้ หรื อวิสกี้ขา้ วโพดจะแตกต่างกว่าวิสกี้เบอร์เบิ้น โดยแน่นอน เพราะวิสกี้เบอร์เบิ้นใช้ขา้ วโพด เป็ นวัตถุดิบ 51 % แต่วิสกี้ขา้ วโพดต้องใช้
ข้าวโพดเป็ นวัตถุดิบไม่ต่าํ กว่า 80 % และเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กที่ไม่ได้เอาไฟเผาหรื อไม่ตอ้ งมีการเก็บบ่มใน ถังไม้โอ๊กเลย ซึ่ งใกล้เคียงกับวิสกี้ดิบที่สมัย
อเมริ กนั เริ่ มบุกเบิก แถมยังเป็ นเหล้าที่ปราศจากสี

ประเภทไรย์วิสกี้ เป็ นวิสกี้ที่ใช้ขา้ วไรย์เป็ นวัตถุดิบ 51 % กลัน่ ด้วยเครื่ องกลัน่ ต่อเนื่ อง สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ แบบไรย์และสเตรซท์ไรย์
สาระความแตกต่างก็เช่นเดียวกับเบอร์เบิ้น คืออยูใ่ นช่วงระหว่างปรุ งแต่งรสชาติของเหล้าพื่อบรรจุขวดขาย
Brandy
เหล้าบรั่นดี ได้รับการเอ่ยขานยกย่องว่าเป็ นยอดเหล้าของสุ รากลัน่ ทัง่ หมดเรี ยกว่าเลิศลํ้าเหนือกว่า สุ รากลัน่ ตระผมลอื่นใดในโลกทั้งสิ้น วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตเหล้าบรั่นดีน้ นั ได้แก่องุ่นเพราะปลูกง่ายหาง่ายต้นทุนไม่แพง และ ให้ผลผลิตทางด้านสุรา มาก รสชาติกเ็ ยีย่ ม เหล้าบรั่นดีตระผมลคอนยัคและเหล้าตระ
ผมลอาร์มายัค หรื อเหล้า บรั่นดีที่ผลิตตามเหลี่ยมมุม อื่นของโลก ก็ลว้ นใช้องุ่นในการผลิตบรั่นดีท้ งั สิ้ นแต่ถา้ ใช้ผลไม้สดประเภทอื่น ๆ ในการทําเหล้าบรั่นดี
เหล้าที่ผลิตได้จะถูกเรี ยกว่า ฟรุ ้ท บรัน่ ดี (FRUIT BRANDY) ผลไม้สดต่าง ๆ ที่นิยมนํามาทํา การหมักกลัน่ ฟรุ ้ทบรั่นดีได้แก่ แอ๊ปเปิ้ ล ลูกท้อ ลูกแพร
เชอรรี่ สตอเบอร์รี่ รัสเบอรรี่ และแบล๊คเบอร์รี่
"กรรมวิธีการผลิตเหล้าบรั่นดี"
การทําเหล้าบรั่นดี วัตถุดิบคือผลไม้ชนิ ดต่าง ๆ แต่ผลไม้ที่สะดวกและนิ ยมนํามาทําเหล้า บรั่นดีมากที่สุดคือผลองุ่น ซึ่ งมีข้นั ตอนการผลิตดังนี้
ก่อนหมัก
นําผลไม้หรื อองุ่นที่สุกจัดนําไปบดพอละเอียด (เพราะผลไม้ยงิ่ สุ กก็ยงิ่ มีความหวานสูง ก็จะทําให้มีการเปลี่ยน นํ้าตาลมาเป็ นแอลกอฮอล์ได้มาก) เสร็ จแล้วผสม
กับเชื้อยีสต์ที่เหมาะ สมในการบังคับการแปรธาตุเชื้อยีสต์ที่วา่ นี้ถา้ ใช้องุ่นเป็ นวัตถุดิบ ได้แก่ แซคโกฮาโรไมซีส อีลลิปโซลด์ เบอร์ 106
(Sacoharomyces Ellipsold No.106) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เลี้ยง ไว้ในห้องแล๊บ และทําการขยายพันธุ์ตาม มาตราส่ วน ที่ตอ้ งการแล้วนํามาผสม
คลุกเคล้ากับ นํ้าผลไม้ที่บดได้เพื่อให้เกิดการหมักและมีการบังคับการแปรธาตุ
การหมัก
การหมักส่ าเพื่อทําเหล้าบรั่นดี จะน้องมีการหมักสองขั้นตอนด้วยกัน คือการให้เกิดการบังคับการแปรธาตุ
การหมักขั้นตอนที่หนึ่ง การหมักในระยะแรกใช้เวลาประมาณ 10 วัน เพื่อที่จะทําให้น้ าํ ตาล ใน ผลไม้เกิดการแปรธาตุ เป็ นแอลกอฮอล์เสี ยก่อน การหมักใน
ขั้นตอนที่หนึ่งนี้ ให้ใช้อุณหภูมิระดับ เดียวกับการหมัก สุราชนิดอื่น ๆ คือประมาณ 25-30 องศาเซ็นติเกรดเมื่อได้ที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้จึงคั้นเอา
เปลือกองุ่นหรื อเปลือกผลไม้ออกให้หมด แล้วนําผลไม้ไปใส่ถงั หมักใหม่อีกครั้งเป็ นการหมักครั้งที่สอง
การหมักขั้นตอนที่สอง การหมักในขั้นตอนนี้ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนขึ้นไป โดย ให้อุณหภูมิในถังส่ าอยูใ่ นระดับ 10-15 องศาเซ็นติเกรด ใน
บางประเทศผลิตเหล้าบรั่นดีอาจใช้เวลา การหมักส่ าใน ช่วงนี้ นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงจะนําส่ าไปกัน่ เป็ นเหล้าบรั่นดี การหมักในขั้นตอนที่สองนี้ ส่าผลไม้ที่
หมักได้กค็ ือ ไวน์น้ นั เองกรรมวิธีการทําบรั่นดีเริ่ มแรกคล้ายไวน์มาก ผิดเพี้ยนกันบ้างเล็กน้อย แต่ผลสุดท้ายที่ได้ออกมา แตก ต่างกัน สุ รา บรั่นดีตอ้ งนําส่า
ดังกล่าวไปกลัน่ แต่ไวน์ตอ้ งนําไปพาสเจอร์ไรซ์ และปรุ งแต่งออกจําหน่าย
การกลัน่ สุราผลไม้เป็ นสุ ราบรั่นดี
เมื่อการหมักส่ าไวน์ได้ที่แล้ว ก็นาํ ส่ าไวน์ดงั กล่าวไปกลัน่ โดยใช้เครื่ องกลัน่ ระบบกลัน่ ทับ (Pot Stills) กลัน่ ออกมาให้ได้แรงแอลกอฮอล์ 70-80 ดีกรี
ระบบยุโรป สุ ราที่กลัน่ ได้จาํ เป็ นต้องคัดเลือกเกรด คือ ตัด หัว - หาง ออกไป และสุ ราที่ดีในช่วงกลางก็ตอ้ งคัดสุ ราที่เหมาะสมไปทําการเก็บบ่มส่วนพวกที่ยงั ใช้
ไม่ได้ ก็จะนํากลับไปผลมส่ าที่จะกลัน่ เพื่อกลัน่ ซํ้าอีกหน
การเก็บบ่ม
เมื่อคัดสุราที่เหมาะสมจะนําไปเก็บบ่มได้แล้ว ก็นาํ สุ ราดังกล่าวไปลดดีกรี เหลือ 45-65 ดีกรี ระบบยุโรปเก็บบ่มไว้ในถังไม้โอ๊กเป็ นระยะเวลานาน ๆ ยิง่ เก็บ
นานเท่าใดก็ยงิ่ เป็ นผลดีกบั สุ ราบรั่นดีเท่านั้น เมื่อสุ ราบรั่นดีเก็บไว้ใน ถังโอ๊กนาน ๆ ก็จะมีสีเหลืองทองหอมกลิ่นไม้เผาและหิ นไฟ จากนั้นก็ถึงขั้นคัดสุรา
ออกมาทําการปรุ งแต่งบรรจุขวดจําหน่าย
Tequila เหล้าตากีล่า นํ้าเมามือปื นจังโก้
เหล้าตากีล่า เป็ นเหล้ากลัน่ ที่มีชื่อเสี ยงอีกตระผมลหนึ่ งที่ควรจะจัดอยูใ่ น จําพวกเหล้า พิสดารและเป็ นสุ ราที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของประเทศแม็กซิ โก ดินแดนของ
จังโก้ชกั ปื นไวที่วา่ พิสดาร เพราะเหล้าตัวนี้ ใช้วตั ถุดิบในการผลิตแผกเพี้ยนไปกว่าขบวนเหล้าทั้งหลายทั้งปวง ถ้าเป็ นเหล้าพื้น ๆ ที่ชนทัว่ ไปรู้จกั เช่นพวกเหล้า
วิสกี้ทุกคน ก็กระจ่างใจดีวา่ ใช้วตั ถุดิบจําพวก ธัญญพืชมาทําการผลิต วัตถุดิบพิสดารที่นาํ มาทําเหล้าตากีล่าก็คือ ต้นตะบองเพชรกลางทะเลทรายในประเทศ
แม็กซิ โก เหล้าตากีล่าถ้าหมักกลัน่ มาจากนํ้าของต้นตะบองเพชรเพียงอย่างเดียว ก็คงยังไม่ถึงขั้นพิสดาร และแปลกประหลาด มากนักแท้จริ ง แล้วการทําเหล้า
ตากีล่าใช้วตั ถุดิบ ที่หายากหา เย็นถึง 4 อย่าง ด้วยกัน ซึ่งแต่ละอย่างแทบจะหาจากที่อื่นไม่ได้เลย นอกจากกลางทะเลทราย เช่นนี้เองจึงถึอได้วา่ เหล้าตากีล่า
เป็ นเหล้าพิสดาร
--------------------------------------------------------------------------------

วัตถุดิบการทําเหล้าตากีล่า
เรื่ องวัตถุดิบในการทําเหล้าตากีล่า ว่าไปแล้วก็ช่างเหลือเชื่อเหมือนหนังจีนกําลังภายในวัตถุดิบ 4 ชนิดที่นาํ มาหมักส่ าก็คือ
นํ้าจากต้นตะบองเพชรกลางทะเลทราย ตะบองเพชรที่จะนํามาคัน่ นํ้าเพื่อเอาไปทําเหล้าตากีล่า จะต้องเป็ นตะบองเพชรที่กาํ ลังมีดอกบาน เพราะช่วงระยะ
ดังกล่าวถึอว่าความเติบโตและความสมบูรณ์ของต้นตะบองเพชรอิ่มเอิบเต็มที่ นํ้าที่ค้นั ได้จึงมีคุณค่า กว่าช่วงอื่น ๆ ลองคิดดูวา่ ต้นตะบองเพชร ออกดอกผล
ยากเย็นขนาดไหนแล้วการหาวัตถุดิบนี้ กต็ อ้ งพลอยลําบากแสนเข็ญไปกับต้นไม้ดว้ ย แต่วตั ถุดิบตัวที่สองกลับหายากยิง่ กว่าชนิดแรก 100 เท่า 1,000 เท่า
นํ้าหวานจากต้นเซ็นจูรีพลานท์ คําว่าเซ็นจูรี คําแปลก็ง่าย ๆ คือศตวรรษหรื อ 100 ปี ดังนั้นต้นเซ็นจูรีพลานท์กต็ อ้ งแปลว่าต้นไม่ศตวรรษ ที่ได้ช้ือว่าต้นไม้
ศตวรรษเพราะเป็ นต้นไม้ที่ 100 ปี จะมีดอกครั้งหนึ่ ง และต้นเซ็นจูรีพลานท์น้ ีจะมีเฉพาะในประเทศแม็กซิโกเท่านั้นการจะเอานํ้าหวาน ของต้นเซ็นจูรีพลานท์
มาทําการหมักส่าเพื่อกลัน่ เหล้าก็จะต้องคอยให้ตน้ เซ็นจูรีพลานท์ ออกดอกก่อนกว่าจะนํานํ้าหวานจากต้นเซ็นจูรีพลานท์มาทําเหล้าตากีล่าได้จะต้องรอเป็ น
100 ปี ทีเดียว
ต้นยาดํา คนในเมืองไทยที่รู้จกั ต้นยาดํามีออกถมแต่ตน้ ยาดําในเมืองไทยกับต้นยาดําที่ชาวแม็กซิกนั นําไปทําเหล้าตากีล่าเป็ นต้นยาดําคนละประเภท ต้องเป็ น
ต้นยาดําพันธุ์พิเศษที่เรี ยกว่า "อเมริ กาแอลโอ" ซึ่งขึ้นอยูล่ ะแวกทะเลทรายในอเมริ กากลาง
ดอกโคมของต้นเมซคอล ต้นเมชคอลก็มีปลูกอยูแ่ ถว ๆ แม็กซิ โกเหมือนกันและวัตถุดิบที่จะนํามาทําเหล้าตากีล่า ก็จะต้องเป็ นดอกโคนสี น้ าํ เงินของต้นเมชคอล
ซึ่ งกล่าวกันว่า 10-12 ปี จึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง
ดอกเมชคอลประหลาดกว่าดอกไม้อื่น ๆ ในโลกทั้งหมดเพราะเป็ นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเฉพาะไส้ดอกไม้มีความยาวถึง 20-30 ฟุต
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ แหล่ะที่ชาวแม็กซิโกนํามาทําเป็ นเหล้าตากีล่าแม้วา่ วัตถุดิบของเหล้าตากีล่าที่ร่ายยาว มาให้ท่านเห็นนี้ ฟัง ๆ ดูจะมีรสชาติค่อนข้างขื่น แต่ทว่า
พอผลิตเป็ นเหล้าตากีล่าแล้ว กลับกลายเป็ นยอดเหล้าชั้นดี โดยเฉพาะตากีล่าประเภทขาว สี ใสสดเหมือนตาตัก๊ แตนมีหมวกแม็กซิกนั ปะติดกับจุกเหล้า เป็ นเหล้า
อีกขนาดหนึ่ งที่เหมาะสมสําหรับนํามาผสมสูตรเหล้า-คอกเทลได้เยีย่ มที่สุดของโลก
กําเนิ ดเหล้าตากีล่า
เหล้าตากีล่ามีแหล่งกําเนิ ดอยูใ่ นแผ่นดินแม็กซิโก คนป่ าชาวพื้นเมืองทีมีชื่อว่าเผ่าแอสแทค เป็ นผูผ้ ลิตเหล้าหมักขึ้นมาชนิดหนึ่งชื่อว่าพูลดี้เหล้าหมักชนิดนี้ เมา
ได้สะเด็ดยาดวัตถุดิบที่ใช้หมักก็ได้แก่ ดอกโคมของต้นเมซคอล เมื่อโคลัมบัสพาลูกเรื อบุกอเมริ กากลาง ลูกเรื อต่างติดอกติดใจเหล้าพูลดี้ของชาวป่ าภายหลัง
สเปนยึดแม็กซิ โกก็ได้นาํ ความรู ้เกี่ยวกับการกลัน่ เหล้ามากลัน่ เหล้าพูลดี้เป็ นเหล้าตากีล่า

-------------------------------------------------------------------------------วิธีทาํ เหล้าตากีล่าในปัจจุบนั
วิธีทาํ เหล้าตากีล่าก็เหมือนเหล้ากลัน่ ประเภทอื่น ๆ ทัว่ ไป เขาทํากัน คือวัตถุดบั มาหมักด้วยเชื้อยีสต์การหมักส่ าตากีล่าต้องหมักให้เกินกว่า 24 ชัว่ โมงขึ้นไป
เพราะวัตถุดบั ทั้ง 4 ชนิดที่นาํ มาทําเหล้าตากีล่า มีความหวานไม่พอ ดังนั้นการหมักส่ าก็จะต้องเติมนํ้าเชื่อมนํ้าตาลหรื อนํ้าอ้อยลงไปช่วยเพื่อให้เชื้อยีสต์สามารถ
ทําปฏกิริยาบังคับ การแปรธาตุในนํ้าส่ าได้ การหมักส่ าตากีล่ามีกรรมวิธีเยีย่ งเดียวกับเหล้าบรั่นดี คือต้องมี การหมักถึง 2 ครั้ง 2 หน เมื่อผ่าส่ าจนได้ที่แล้วก็มา
ทําการกลัน่ เครื่ องกลัน่ ชนิดกับทับให้มีแรงแอลกอฮอล์ 52-53 ดีกรี ระบบยุโรปจากนั้นก็นาํ ไปเก็บบ่มในถังโอ๊กให้นาน 9 เดือนขึ้นไป เวลาจะปรุ งแต่งบรรจุ
ขวดก็อาจจะมาลดดีกรี หรื อบางยีห่ อ้ ไม่ลดดีกรี เลย
เหล้าตากีล่าที่ปรุ งแต่งบรรจุขวดที่ทาํ ออกมา 2 ประเภทด้วยกัน คือประเภทสี ขาวบริ สุทธุ์สดใน และ ประเภทที่สีทองนอกจากนั้น ยังมีเหล้าตากีล่าชนิ ดพิเศษ ที่
เรี ยกว่า ตากีล่าประเภทอะเนโว้ ซึ่งจะต้องเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จึงจะนํามาปรุ งแต่งบรรจุขวดขายได้

-------------------------------------------------------------------------------วิธีดื่มเหล้าตากีล่าให้อร่ อย
เหล้าตากีล่าชนิ ดพิเศษหรื อชนิดอะเนโว้ ใช้ดื่มโดยวิธีเดียวกับเหล้าวิสกี้ คือจะดื่มแบบเพียว ๆ ผสมนํ้าแข็งที่เรี ยกว่า ออนเดอร์ร็อคก็ได้หรื อจะผสมนํ้าผสม
โซดาเติมนํ้าแข็งก็ได้แต่ถา้ ให้ดีควรมีสม้ หรื อ มะนาว ฝานชิ้นบาง ๆ เสี ยบไว้ขา้ งแก้วเหล้าด้วย
บางคนดื่มเหล้าตากีล่าพิสดารกว่านี้ คือดื่มเพียว ๆ ตามด้วยเกลือป่ นเหยาะตามเข้าไปในปากอีกนิ ดหนึ่งแล้วบีบมะนาวใส่ ปากอีก 3-4 หยด ทําให้เกิดความ
หอมหวามความอร่ อยอย่างประทับใจ เหล้าตากีล่าชนิดขาว และชนิ ดสี ทอง โดยปกตินกั ดื่มทัว่ ไปมักจะนําไปผสมเป็ นเหล้าคอกเทลเหมือนกับรัมขาว สูตรที่
ระบือลือชื่อที่สุด ได้แก่ตากีล่าคอกเทลสูตรมาร์การิ ตา้ ซึ่งผสมง่าย ๆ คือนําแก้วคอกเทลเสี ยบด้วยมะนาวฝาน เติมแกลือลงในแก้วเติมมะนาว เติมเหล้าตากีล่า
และเติมนํ้าตาลลงไปนิดหนึ่งก็จะกลายเป็ นคอกเทลสูตรมาร์การิ ตา้ ทันที
Vodka เหล้าวอดก้า นํ้าเมาของนัดดื่มคอพระกาฬ

-------------------------------------------------------------------------------เมื่อเอ่ยถึงชื่อถึง "แม่น้ าํ วอลก้า" ย่อมเป็ นที่รู้จกั แจ้งกันทัว่ บ้านทัว่ เมือง คือแม่น้ าํ สาย สําคัญที่ไหลผ่านไปบนแผ่นดินกว้างของประเทศรัสเซีย สองฟากฝั่งของ
วอลก้าล้วนเคยเป็ นทุ่งสังหารของมนุษย์ที่กรําศึกโรมรัน มานับครั้งไม่ถว้ น คําว่าวอดก้า "Vodka"ในภาษารัสเซี ยเขียน เป็ น "Voda" ซึ่ งแปลได้วา่ "นํ้า"
หรื อ "นํ้าอมฤตแห่งชีวติ "ตระผมลเหล้าวอดก้าเกือบเป็ นสาขาหนึ่งของ เหล้าวิสกี้ ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบที่นาํ มาหมักกลัน่ เป็ นเหล้าวอดก้าส่วนใหญ่นิยม ใช้
ธัญญพืชชนิ ดต่าง ๆ แม้แต่ระบบการกลัน่ เหล้าวอดก้าก็ใช้เครื่ องกลัน่ แบบคอนตินิวอัสสตีลล์เช่นเดียวกับการกลัน่ เกรนวิสกี้ ผิดเพี้ยนต่างกันก็ตรงปรุ งแต่ง
บรรจุขวดเท่านั้น ดีกรี ของเหล้าวอดก้าไต่สูงไปถึงขั้น สุดยอดหรื อขั้นน้อง ๆ ของแอลกอฮอล์ บริ สุทธื์ ในขณะที่เหล้าวิสกี้ถูกปรุ งแต่งบรรจุขวดเป็ นสุ ราดีกรี
ขนาดกลาง เหล้าวอดก้าเป็ นสุราทีมีดีกรี สูงสุ ดของโลก
-------------------------------------------------------------------------------กําเนิ ดเหล้าวอดก้า
เรื่ องกําเนิ ดของเหล้าวอดก้า เป็ นเรื่ องถกเถียงกันไม่สิ้นสุ ด ตําราของท่านเกจิอาจารย์วา่ ด้วยกําเนิ ดของเหล้ากล่าวถึงการมาของเหล้ามีสองฝักสองฝ่ ายบ้าง ก็ช้ ีชดั
ว่าเหล้าวอดก้ากําเนิดในรัสเซี ย บางตําราก็ยนื ยันว่าโปแลนด์ เป็ นชาติแรกที่หมักกลัน่ เหล้าวอดก้าได้
เหล้าวอดก้าในรัสเซี ย
เหล้าวอดก้าในรัสเซียเริ่ มกําเนิ ดในศตวรรษที่ 12 ในยุคนั้นการทําเหล้าวอดก้าได้ผลิตอย่าง กะร่ อมกะแหร็ม จนศตวรรษที่ 14 ชาวรัสเซี ยจึงได้นิยมดื่มเหล้า
วอดก้ากัน และเริ่ มมีการผลิตเหล้าพันธุ์น้ ี กนั อย่างเป็ นกิจลักษณะในรัสเซีย การผลิตเหล้าวอดก้านอกจากใช้ธญ
ั ญพืชนานาชนิ ดเป็ นวัตถุดิบแล้ว ผูต้ ม้ เหล้าบาง
คนก็ทาํ วอดก้าจากนํ้ามะเขือเทศด้วย เหล้าวอดก้าของรัสเซี ยส่ วนมากดีกรี สูงจัดและไร้กลิ่นรสของวัตถูดิบขบวน เหล้าวอดก้าที่ผลิตกันในหลาย ๆ ประเทศ
เหล้าวอดก้าของรัสเซี ยมีดีกรี สูงสุดบางขวดสูงถึง 95 ดีกรี ระบบยุโรป
เหล้าวอดก้าในโปแลนด์
ชาวโปลิชเชื่อฝังใจว่า เหล้าวอดก้าได้ถือกําเนิดในประเทศโปแลนด์เป็ นชนชาติแรกของโลก ไม่ใช่ กําเนิ ดในประเทศรัสเซียเหล้าวอดก้าของชาวโปลิชที่ผลิต
ขึ้นมาส่ วนมาก เพื่อไว้ใช้ดื่มคู่กบั ยารักษาโรคมากกว่า ที่จะทําขึ้นมาเพื่อเป็ นนํ้าเมาที่ไว้ดื่มผ่อนคลายอารมณ์ หรื อไว้ดื่มเพื่อความสนุกสนานเหล้าวอดก้าใน
รัสเซี ย ไร้กลิ่นรส จนเกือบจะเป็ นสุราขาวดีกรี สูง แต่ที่โปร์แลนด์แผกเพี้ยนออกไปเพราะเหล้าวอดก้าในโปแลนด์ มีการปรุ งแต่งให้หอมเย้ายวนอุดมด้วยกลิ่น
จรุ งใจของผลไม้ กลิ่น อายชื่นของ ดอกไม้ และ กลิ่นเร้าอารมย์ของเครื่ องเทศ
สรุ ป เหล้าวอดก้าเป็ นสุ ราไร้สีดีกรี สูง วัตถุดิบที่ถือเป็ นหลักในการหมักก็คือข้าวเหล้าวอดก้าจะกําเนิ ดจากไหน ไม่ สําคัญ แต่ทุกวันนี้ เหล้าวอดก้าเด่นดังอยูใ่ นที่
ประเทศที่นิยมดื่มเหล้าคอกเทลโดยมีสหรัฐเป็ นผูก้ ลัน่ เหล้า วอดก้าได้มากเป็ นอันดับหนึ่ง คุณสมบัติที่เยีย่ มยอดสามารถเจือผสมเข้ากับเหล้าทุกประเภทได้น้ ี เอง
จะเป็ นทางให้เหล้าวอดก้าเดินไปสู่ความ ยิง่ ใหญ่ได้อย่างราบรื่ นในอนาคต
GIN
การกําเนิดเหล้ายิน
การผลิตเหล้าเจนี เวอร์ หรื อเจนีวา หรื อเหล้ายิน เพิ่งจะเริ่ มในปลายศตวรรษที่ 16 การทําเหล้าเจนี เวอร์ของชาวดัชในยุคแรก ใช้มอล์ทของข้าวบาร์เลย์ผสมกับ
วิสกี้ไรย์และหมักกลัน่ ก็กลัน่ ด้วยพอทสตีลล์ขนาดจิ๋ว ออกมาเป็ นนํ้าเหล้าดีกรี ขนาดปานกลาง คือ 70 - 85 ดีกรี ระบบยุโรปเมื่อปล่อยให้แอลกอฮอล์เย็นตัว
ลงประมาณ 2-3 วัน ก็จะนําสุราดังกล่าวมาหมักซํ้ากับผลจูนีเปอร์และเครื่ องเทศต่าง ๆ พอส่าได้ที่แล้วก็ลาํ เลียง ไปกลัน่ ซํ้าอีกหนหนึ่ งในประเทศอังกฤษได้มี
การผลิตเหล้าพิสดารไปอีกชนิดหนึ่งคือการ ใช้กากนํ้าตาล (Molasses) เป็ นวัตถุดิบในการ หมักกลัน่ เหล้ายิน เมื่อผลิตสําเร็ จรู ปออกมาจึงเรี ยกเหล้ายิน
ชนิ ดนี้ วา่ "ไดร์ยนิ " หรื อเหล้ายินที่มีหวานแต่นอ้ ย ซึ่งได้รับความนิ ยมจากคอทองแดงในมหานครลอนดอนมากโข ทุกวันนี้ประเทศอังฤษเป็ นชาติที่ผลิตเหล้า
ยินได้มากเป็ นอันดับหนึ่ ง และเหล้ายินของอังกฤษก็ได้รับความนิยม จากนักเลงสุราสูงสุด
-------------------------------------------------------------------------------คุณสมบัติที่เลิศของเหล้ายิน
เหล้ายินเปรี ยบเสมือนเหล้ายาของพวกฝรั่งตานํ้าข้าว เหล้ายินชนิดหลักก็โดยกากนําแอลกอฮอล์เกรนไปหมักกับผลจูนีเปอร์ และเครื่ องเทศสมุนไพรอีกบาง
ชนิ ดแล้วนําไปกลัน่ ซํ้า เครื่ องเทศสมุนไพร่ ต่าง ๆ ที่ใช้โดยทัว่ ไปก็มีดงั นี้
เปลือกสัม (Orang Peel) ให้กลิ่นหอมและรสซ่า
ลูกอาหนี (Anise) ซึ่ งให้กลิ่นหอมยัว่ ยวนชวนใจ
ยีห่ ร่ า (Caraway) เป็ นยากระตุน้ พลังขับเลือดขับลม
หวายเทศ (Caramus) เป็ นยาอายุวฒั นะ
ออร์ริส (Orris) ต้นลานที่มีรากหอม และเป็ นยาแก้โรคสารพัดชนิด
โกฎนํ้าเต้า (Rhubarv) เป็ นยารักษาโรคสารพัดโรคอีกชนิ ดหนึ่ง
เมล็ดอามันต์ (Almond) เมล็ดเครื่ องเทศที่มีกลิ่นหอมมาก

คาลัมบา (Calamba) ต้นไม้รากขมชนิดหนึ่ งที่ใช้เป็ นยารักษาโรค
จูนีเปอร์ (Junuper) ◌้นไม้ที่มีผลเขียวรสเผ็ดและหอมหวานเป็ นสิ่ งที่เหล้ายินขาดไม่ได้เลย คือถ้าหล้ากลัน่ ที่ผลิตในลักษณะยินแต่ขาดส่วนผสมของ จูนี
เปอร์อาจไม่ถูกจัดอยูใ่ นประเภทเหล้ายินไปเลย
นี้ เป็ นตัวอย่างส่ วนน้อยของเครื่ องเทศสมุนไพรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสุ รายินอื่นจากนี้ยงั มีอีกมากผลจากการนําแอลกอฮอล์ ที่คดั เลือกแล้วไปกลัน่ ซํ้า ๆ ซาก ๆ
โดยผสมผลจูนีเปอร์และเครื่ องเทศสมุนไพรนานาชนิดนี่ เองทําให้เหล้ายินมีคุณสมบัติดีเลิศชนิ ดหนึ่ง ที่เหนื อกว่าเหล้ากลัน่ ชนิดอื่นใด คือเป็ นเหล้าที่ปราศจาก
"ฟูเซลออย" ซึ่งเป็ นนํ้ามันที่ปนละลายอยูใ่ นนํ้าเหล้าที่มีโทษต่อร่ างกาย เป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้คอเหล้าเมาค้าง ปวดหัว คลื่นไส้ และ อาเจียน
คําว่าเหล้าเจนี เวอร์ หรื อเจนี วาที่ใช้เรี ยกว่าเหล้ายินนั้นไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเมืองเจนี วา ในประเทศสวิสเซอร์แลนดเลยแต่คงจะมีเหตุผลมาจากการใช้ผล
จูนีเปอร์เป็ นวัตถุดิบเป็ นแน่แท้ ที่ทาํ ให้เหล้ายินมีชื่อถูกเรี ยกขานเป็ นเหล้าเจนี เวอร์ หรื อ เจนีวาในฝรั่งเศส เหล้ายินถูกเรี ยกว่า (genie've) หรื อ เจนีวา
เหมือนกัน

-------------------------------------------------------------------------------ประเภทต่าง ๆ ของเหล้ายิน มีหลายประเภท ที่เด่นดังมากได้แก่ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้
โอล์ด ทอม ยิน คือเหล้ายินที่ผลิตด้วยโมลาส หรื อไดร์ยนิ นัน่ เองชาวอังกฤษในนครลอนดอนติดใจมาก
ไพล์เม้าท์ ยิน เป็ นเหล้ายินที่บริ ษทั ไพล์เม้าท์ ได้ผลิตจนโด่งดังจึงเรี ยกเหล้ายิน ของเขาควบไปกับชื่อริ ษทั โกลเด้นยินเป็ นเหล้ายิน ที่มีการเก็บบ่มเช่นเดียวกับ
เหล้าวิสกี้ หรื อบรั่นดี โดยทําการเก็บบ่มใน ถังไม้โอ๊กจนนํ้าเหล้ามีสีเหลืองทอง
เหล้ายินผลไม้ เป็ นเหล้ายินที่ใช้ส่วนผลมของผิวมะนาว ผิวส้มบ้างเป็ นส่วนประกอบในการผสมหมักลัน่ ครั้งที่สอง

-------------------------------------------------------------------------------สรุ ปสุ รายินกล่าวได้วา่ เหล้ายิน คือสุ รากลัน่ ที่นาํ แอลกอฮอล์ที่บริ สุทธิ์ที่สุด (คัดเอาหัว - หางทิ้งไปชั้นหนึ่ง) ทําการหมักกับเครื่ องเทศ สมุนไพรและผลจูนีเปอร์
แล้วนําไปกลัน่ ซํ้าเป็ นครั้งที่สองจึงเป็ นสุ รา ที่มีสารพิษตกค้างน้อยที่สุด ดื่มแล้วเชิดชูสุขภาพผูด้ ื่มได้เหนือกว่าสุ รากลัน่ อื่นใด
RUM (เหล้ารัม) เมรัยจากนํ้าอ้อย
เหล้ารัม เป็ นสุ รากลัน่ ตระผมลหนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงลือลัน่ ไม่แพ้ เหล้ากลัน่ ชั้นยอดเยีย่ มตระผมล อื่นใดในโลก แต่คาํ ว่า " เหล้ารัม " ดูเหมือนจะ ยังไม่เป็ นที่คุน้ หู
คุ่นตาของนักดื่มชาวไทยมากนัก เมื่อเอ่ยถึงเหล้ารัม ขออย่าได้รีบผลีผลามคิดเลยเถิดไปว่าเป็ นเหล้าที่ทาํ มาจากรําข้าวที่มีไว้ เลี้ยงหมูอย่างเด็ดขาด เพราะว่าคําว่า
"รัม" ในที่นี่แปลทับศัพท์ มาจากคําภาษาอังกฤษที่ใช้ คําว่า "RUM"
-------------------------------------------------------------------------------กําเนิ ดเหล้ารัม
เหล้ารัม เป็ นสุ รากลัน่ ที่ผลิตจากวัตถุดิบจําพวกนํ้าอ้อย นํ้าเชื่อมของนํ้าผลไม้และกากนํ้าตาลแหล่งกําเนิดของเหล้ารัม อยูท่ างหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ประเทศ
ในแถบทะเลคาริ บเบี้ยน อาณานิ คมของอังกฤษและฝรั่งเศสในทวีปอเมริ กาใต้ รัฐที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตสุ รารัมเหล่านั้นคือ เปอโตริ กา, คิวบา, เดเมอรารา,
บาร์บาโดส, ทริ นิแดด,ไฮติ, แซนโตโดมิงโก, จาไมก้า, กีอานาของอังกฤษ และ กีอานาของฝรั่งเศส เหล้ารัมที่มีชื่อเสี ยงล้วนหมักกลัน่ และขนย้ายไปจาก
ภูมิภาคแถบถิ่นนี้แทบทั้งสิ้ น
กําเนิ ดรัม ได้มีผบู ้ นั ทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเหล้าว่ามาจากพวกอินเดียนแดง ซึ่ งเป็ นชาวพื้นฐานในหมู่เกาะอินเดียตะวันตกโดยพวกพ่อหมอผีทาํ นํ้าเชื่อม
ผลไม้ ให้เป็ นเหล้าซึ่งหมักกลัน่ จากนํ้าศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาสูง เพื่อไว้ดื่มกินในวันสําคัญ เมื่อคราวคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสได้กางเรื อใบท่องไปสู่โลกกล้างเป็ นครั้ง
ที่ 2 ก็ได้มีโอกาสลิ้มลองเหล้ารัมของพวกอินเดียนแดงดังกล่าวที่เมืองอโซเรส (Azores) บนเกาะ (Barbados) ในปี ค.ศ.1600 นั้นเป็ นครั้งแรกที่
ชาวตะวันตกรู ้จกั เหล้ารัม

-------------------------------------------------------------------------------กรรมวิธีการผลิตเหล้ารัม
เหล้ารัมเป็ นสุ รากลัน่ ที่ทาํ จากนํ้าอ้อย กากนํ้าตาล หรื อนํ้าเชื่อมของผลไม้รสชาติของเหล้ารัมจากแหล่งผลิต แต่ละแห่ งก็ผดิ เพี้ยนแตกต่างกันออกไปสาเหตุกม็ า
จากวัตถุดิบ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตกรรมวิธีของการผลิตเหล้ารัมหลักใหญ่มีแตกแขนงออกไป 2 กรรมวิธี คือ ชนิดตามกรรมวิธีของจาไมก้า
(Jamaica) และชนิดตามกรรมวิธีของเดเมอรารา (Demerara)

กรรมวิธีของจาไมก้า ใช้น้ าํ เชื่อมหรื อกากนํ้าตาลของอ้อยเป็ นวัตถุดิบหลัก และผสมด้วยฟองนํ้าได้จากทํานํ้าตาลการที่ตอ้ งใช้วตั ถุดิบทั้งสามชนิด คือกากนํ้าตาล
ฟองนํ้าตาล และ กากนํ้าส่ ามาผสมคละเคล้าแลกปมักให้เกิดแอลกอฮอล์ ช้า ๆ โดยใช้เชื้อยีสต์ชนิ ดพิเศษจุดประสงค์กเ็ พื่อทําให้สุรามีรสนุ่มนวล เฉี ยบขาดและ
เร้ารึ งใจอย่างประหลาดเป็ นความรู ้สึกที่ยาก แก่การบรรยายออกมาเป็ นตัวหนังสื อได้ กรรมวิธีการทํารัมของเดเมอรารา ใช้กากนํ้าตาลทรายละลายนํ้า นั้นเป็ น 2
กรรมวิธีหลักที่ผผู ้ ลิตรัมเลือกปฎิบตั ิ
สุรารัมเมื่อกลัน่ เสร็ จแล้ว ก็จะต้องมาลดดีกรี ให้เหลือ 45 - 60 ดีกรี เพื่อนําไปเก็บบ่มใน ถังไม้โอ๊กเมื่อเก็บบ่มไว้นาน ๆ ก็จะมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรื อมีสีเหลือง
แก่ซ่ ึงเกิดจากภาชนะที่เก็บบ่มสุราแต่กไ็ ม่มี หลักเกณฑ์ตายตัวว่า "สุ รารัมต้องเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กเสมอไปไม่เหมือนกับการผลิตวิสกี้และบรั่นดี รัมนั้นได้ชื่อ
ว่าเป็ นเหล้าประจําวันของราชนาวีองั กฤษ ลูกประดู่เมืองวิสกี้ทุกคนถือคติประจําใจว่า "ไม่อยากเมาคลื่นจะต้อง เมารัมเข้าไว้" ในปี พ.ศ.1609 เรื ออังกฤษลํา
หนึ่ งมีเซอร์จอห์น ซัมเมอร์ เป็ น กัปตันพบพายุเฮอริ เคนที่เกาะเมอร์มดู าจนลูกเรื อ เมาคลื่นตาม ๆ กันแต่เมื่อดื่มเหล้ารัมแทนนํ้าก็สามารถพาเรื อกลับอังกฤษได้
คราวนั้นหมด เหล้ารัมเป็ นพัน ๆ แกลลอนส์และเป็ น ธรรมเนี ยมตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมาว่าเลือดประดู่ท้งั หลายต้องดื่มเหล้ารัม
Champagne
แชมเปญ เป็ นชื่อจังหวัดหรื อเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส อยูห่ ่ างจากกรุ งปารี ส 90ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่โดยทัว่ ไป โดยเฉพาะพูดถึง
เหล้า องุ่น) แชมเปญ ก็คือ เหล้าองุ่นมีฟองที่มีราคาแพงและมีชื่อเสี ยงที่สุดChampagne เป็ น "King of Wine" ได้รับการควบคุมการผลิตโดย
กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด เช่น พื้นที่การ ปลูกและพันธุ์องุ่นรวมถึงขั้นตอนในการผลิต ถ้าเปรี ยบเทียบกับไวน์ หรื อเหล้าองุ่นทัว่ ไปซึ่งไม่มีผใู้ ดสามารถหา
ประวัติความเป็ นมาได้แชมแปญเป็ นเหล้าองุ่นใหม่ซ่ ึงถูกคันพบและผลิตเป็ นครั้งแรกในศตวรรษ ที่ 17 โดยพระนิกายเบเนดิกทีน ชื่อ ดอมเพอริ ยอง (Dom
Perignon) ผูพ้ บวิธีการนําจุกคอร์ก (Cork) มาควบคุมการหมักเหล้าองุ่น ครั้งที่ 2 ในขวดทําให้เกิดฟองอากาศโดย ธรรมชาติซ่ ึงต่อมาได้มีการ นิยม
นําไปดิ่มในพิธีการฉลองหต่าง ๆ และแพร่ หลายไปทัว่ โลก
-------------------------------------------------------------------------------ลักษณะเฉพาะของแชมเปญ
ดินที่ใช้ในการปลูกองุ่นเป็ นดินชอล์กสี ขวา ทําให้เกิดรส, กลิ่น ในเหล้าองุ่นแตกต่างจากเขตองุ่นอื่น ๆ พันธุ์องุ่นในเขตมี 3 ชนิดเท่านั้น Pinot Noir (พิน
อง นัวร์), Pinot Meunier (พินอง เมนูเออร์) ซึ่งเป็ น องุ่นดําและ Chardonnay (ชาโดเน่) เป็ นองุ่นขาว โดยทัว่ ไปแชมเปญจะทําจาก Pinot
(องุ่นดํา) ในปริ มาณ 2/3 และ Chatdonnay (ชาโดเน่) อีก 1/3 การเก็บองุ่นต้องทําในปลายเดือนกันยายน หรื อ 100 วันหลังจากองุ่นผลิดอกองุ่นถูก
เก็บและบีบนํ้าในไร่ บีบครั้งที่ 1 ได้น้ าํ องุ่นชั้นเลิศ, บีบครั้งที่ 2-3 ยังใช้ทาํ แชมเปญได้ ส่ วนการบีบครั้งที่ 4 จะเป็ นนํ้าองุ่นที่ไปใช้ทาํ ไวน์ราคาถูก ๆ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตแชมเปญจะนําเอานํ้าองุ่นจากไร่ ต่าง ๆ ไปหมักเป็ นเหล้าองุ่นในถังใบใหญ่โดยผสมผสานนํ้าองุ่นจากไร่ ต่าง ๆ ถ้ามีปีระบุตอ้ งนําเหล้าองุ่นเฉพาะปี
มาผสมกัน เท่านั้น) เพื่อที่วา่ รสชาติจะได้ไม่แตกต่างกัน เป็ นเวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นนําเหล้าองุ่นไปบรรจุขวด และเติมยีสต์เพื่อให้เกิดปฎิกริ ยาครั้งที่ 2
ในขวด โดยทุกขวดจะถูกนําไปเก็บไว้นห้องใต้ดินที่มี อุณหภูมิคงที่ เป็ นเวลา 3-5 ปี ในระหว่างการเก็บไวน์จะมีการทํา Remuage โดยที่ขวดจะได้รับ
การหมุนขยับจากแนวนอนจนถึงแนวตั้งคอขวดลง เพื่อให้ตะกอนที่เกิดขี้นระหว่างการหมัก มารวมตัว กันที่คอขวด Degorgement คือขั้นตอนการนําเอา
ตะกอนออกจากขวดโดยแช่คอขวดให้ส่วนที่มีตะกอนแข็งตัว แล้วเปิ ดขวดความดันจากแก๊สที่เกิดขึ้นจากการหมักจะดันตะกอน ออกจากขวด (ในอดีตไม่มี
เทคนิ คอันนี้ การนําตะกอนออกแต่ละครั้งจะเปลืองไวน์ประมาณ 1/4 ขวดเติมนํ้าเหล้าองุ่นหรื อนํ้าตาลลงในขวดแทนส่วนที่เสี ยไป แล้วปิ ดจุคคอร์กและรับดัว
ลวดเพื่อรักษาความดัน (Corkage) เก็บไว้อย่างตํ่า 6 เดือน ก่อนส่ งออกจําหน่ายต่อไป
รสชาติของไวน์มีฟอง (แชมเปญ)
Brut, Natture - ไม่หวานมาก หรื อมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) อยูน่ อ้ ยประมาณ 0-2 % ของนํ้าเหล้า
Extra Dry,Extra Sec,Tres Sec - ไม่หวาน หรื อมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 2-3 %
Sec - หวานน้อย หรื อมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 4-5 %
Demi Sec - หวานปานกลาง หรื อมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 7-9 %
Rich,Doux - หวานมาก หรื อมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 5-10 %
ในอดีตมักนิ ยมดื่มแชมเปญประเภทหวาน (ประมาณ 30 ปี ที่แล้ว) ปัจจุบนั Brut หรื อแชมเปญแบบไม่หวานมากเป็ นที่นิยมดื่มมาก แชมเปญยังมีหลายแบบ
เช่น Vintage, Non-intage,Pink Rose, Blanc de Blancs

-------------------------------------------------------------------------------การเก็บแชมเปญ
หลังจากใช้เวลานานในกระบวนการผลิต คุณภาพของแชมเปญจะไม่ดีข้ ึน ไม่วา่ จะเก็บในห้องใต้ดินอีกนานเท่าใดก็ตามแต่แชมเปญ อาจเก็บได้นาน 4-5 ปี

โดยวางขวดในลักษณะ นอนและรักษา อุณหภูมิที่ประมาณ 10 - 15 องศา C อุณหภูมิที่เหมาะแก่การดื่มแชมเปญและเหล้าองุ่นมีฟองชนิดอื่น จะต้องเย็น
จัดประมาณ 5 - 9 องศา C ผูช้ าํ นาญด้านเหล้าองุ่นแนะนํา ให้แช่แชมเปญในถังนํ้าแข็งไม่ควรแช่เย็น ในตูเ้ ย็นเพราะจะเย็นเกินไป
วิธีการเปิ ดขวดแชมเปญที่ถูกต้อง
หลังจากแกะลวดรัดออกแล้ว ให้จบั ขวดมือหนึ่ งและจับจุกคอร์กอีกมือหนึ่ง ค่อย ๆ หมุนขวดจุกคอร์กจะหลุดออกมาย่างง่ายดาย เช็ด ขวดก่อนเทใส่ แก้ว การ
เปิ ดขวดแชมเปญแบบ เขย่า ความดันภายในจะดันจุกคอร์กให้ระเบิดออกไปมีผลทําให้น้ าํ แชมเปญไหลออกมา เสี ยของไปโดยเปล่าประโยชน์ และเมื่อเปิ ดขวด
แล้วควรดื่ม ให้หมดเพราะแชมเปญ ไม่สามารถเก็บข้ามวันได้ แก้วประเภทมีกา้ นยาว เหมาะแก่การดื่มแชมเปญทั้งสิ้นแต่ถา้ เป็ นแก้วที่มีดา้ นบนทรงเรี ยวเล็ก
Flute จะดีที่สุด เพราะจะเก็บฟองแชมเปญได้นาน
อื่น ๆ
แชมเปญบางยีห่ อ้ เช่น ดอม เพดริ ยอง (Dom Perignon) เลอ กรอง ดาม (Le Grande Dome), หลุยส์ ปอมเมอรี่ (Louise Pommery (,
คูเว่ย ์ เซอร์ วินสตัน เซอร์ชลั ล์ (Cuvee Sir Winston Churchill), Vintage and Special Lable ล้วนแต่ ทําจากนํ้าองุ่น ที่บีบครั้งที่ 1
และจากไร่ องุ่นที่แบ่งโดยรัฐบาลว่าเป็ นไรชั้น 1 มีองุ่นพันธุ์ Chardonnay ซึ่ งแพงกว่าองุ่นดํามากและปริ มาณการผลิตได้ น้อยกว่าราคาจึงแพง
เหล้าองุ่นมีฟอง ยังมีการทําอีกมากในเขตอื่นของประเทศฝรั่งเศษและทัว่ โลก แต่จะเรี ยกตัวเองว่า Sparkling Wine เท่านั้น การผลิต ถ้าบรรจุแก๊สแบบ
นํ้าอัดลมราคาก็จะถูก, ถ้าหมักครั้งที่ 2 จํานวนมากในถังเหล็กใหญ่กแ็ พงขึ้นหน่อย ถ้าทําการผลิตเหมือนแชมเปญก็ แพงมากแต่ราคาก็ยงั ถูกกว่าแชมเปญแท้
กว่าครึ่ ง
Sparkling Wine มีชื่อเรี ยกในภาษาอื่น ๆ คือภาษาเยอรมัน เรี ยกว่า Sekt (เซกท์) ภาษาอิตาเลี่ยน เรี ยกว่า Spumante (สปูเมนเต้) - Asti (แอสติ
- เป็ นเขตปลูกองุ่นที่มีชื่อเสี ยง และราคาแพง) และบ่อยครั้งจะเห็นบนฉลากของเหล้าองุ่นมีฟองที่ผลิตจากออสเตรเลีย, สเปน, และสหรัฐอเมริ กา พิมพ์คาํ ว่า
"แชมเปญ" ซึ่งเป็ นการเรี ยกหรื อระบุชื่อที่ไม่ถูกต้อง
Wine
ประเภทของเหล้าไวน์
ถ้าจะให้จาํ แนกประเภทของเหล้าไวน์ออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ เราก็สามารถแยกแยะเหล้าไวน์ใน โลกนี้ ออกเป็ น 3 จําพวกด้วยกันคือ พวกเทเบิ้วไวน์ (Table
Wines) พวกสปาร์กลิ้งไวน์ (Sparking Wines) และพวก ฟอร์ติไฟด์ไวน์ (Fortified Wines) ซึ่ งแต่ละพวกก็ยงั สามารถไล่เรี ยงลูกหลายย่อย
ๆ ออกไปอีกหลาย ๆ ตระผมล
พวกเทเบิ้ลไวน์ (Table Wines) เป็ นไวน์ยอดนิ ยม ซึ่งไวน์ในท้องตลาดส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นไวน์จาก ตระผมลนี้ท้ งั สิ้นเป็ นไวน์ที่เหมาะสมสําหรับดื่มคู่กบั
อาหาร มีแอลกอฮอล์ในนํ้าสุ ราระหว่าง 7 - 15 ดีกรี ระบบยุโรป นอกจากนั้นไวน์ขาวและไวน์แดงของเทเบิ้ลไวน์กย็ งั แตกสาขาออกไปอีก อย่างไวน์ขาว ก็มี
ทั้งประเภทหวาน และ ประเภทไม่หวาน สําหรับไวน์ขาว ประเภทไม่หวานชนิ ดที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังได้แก่ จําพวก Chablis ไวน์ Muscadet Riesling
สําหรับไวน์ขาวนี้ อาหาร ที่เหมาะสําหรับดื่มคู่ กับ ไวน์ขาว ได้แก่ เนื้อ!ประเภทต่าง ๆ ที่ออกทางสี ขาว เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้ อปู สําหรับไวน์แดง ไวน์แดง
จากแค้วนบอร์โดซ์ของฝรั่งเศสถึอว่าเป็ นไวน์ที่เยีย่ มที่สุดของโลก และไวน์แดงทุกชนิด จะไม่ออกรสหวานเลย อาหารที่คู่กบั ไวน์แดงได้แก่ เนื้ อ!ที่ออกทางสี
แดง เช่น เนื้อวัว เนื้อเก้ง เนื้อแกะ ฯลฯ
พวกสปาร์กลิ้งไวน์ (Sparkling Wines) ไวน์ประเภทนี้ได้แก่ ไวน์ประเภทที่มีฟองนัน่ เองหรื อเป็ น ไวน์จาํ พวกที่มีดีกรี ปานกลางคือมีแรงแอลกอฮอล์
ระหว่าง 15 - 18 ดีกรี ระบบยุโรป ส่วนใหญ่จะเป็ นไวน์ขาวและส่วนน้อยจะเป็ นไวน์แดง หรื อ ไวน์สีชมพู รสของไวน์ประเภทนี้ มีหลากหลาย ตั้งแต่ไม่
หวานเลยระเรื่ อยไปจนหวานนิดหน่อย หวานมาก และหวานมาก เป็ นไวน์ที่ไม่เหมาะสําหรับดื่มคู่กบั อาหารแต่เป็ นการดื่มฉาบฉวยในบางโอกาส โดยเฉพาะ
ในโอกาสฉลองชัย ไวน์ประเภทนี้ ปกติชนทัว่ ไปไม่นิยมเรี ยกว่าไวน์แต่จะมีชื่อเสี ยงเรี ยงนามจําเพาะเจาะจงของมันเรี ยกเป็ นเอกเทศ เช่น เหล้าแชมเปญ เหล้า
ชาร์มงั เหล้าคาร์บอเนต เหล้าสปาร์กลิ้งเบอร์กนั ดี
พวกฟอร์ตืไฟด์ไวน์ (Fortified Wines) เป็ นเหล้าไวน์ประเภทที่มีดีกรี สูงที่สุดคือมีแรง แอลกอฮอล์ ระหว่าง 18 - 22 ดีกรี ระบบุโรปและเป็ นไวน์
นักดื่มทัว่ ไปไม่นิยมเรี ยกว่าเหล้าไวน์ แต่จะมีชื่อจําเพาะเจาะจงของมันเองเช่นเดียวกับสปาร์กลิ้งไวน์แถมเหล้าไวน์น้ ีแผกเพี้ยน ไปกว่าเหล้าไวน์ตระผมลอื่น ๆ
คือนํ้าเหล้าแทนที่จะเป็ นไวน์ลว้ น ๆ แต่เป็ นการนําไวน์มาผสมกับบรั่นดี โดยมีบรั่นดี เจือผสมอยูใ่ น ฟอร์ติไฟด์ไวน์ 15 % ไวน์ในตระผมลนี้บางตัวก็เป็ น
ไวน์พิสดารอย่างเช่น เหล้า เชอรี่ ของ สเปญประเภทฟี โนเมื่อริ นนํ้าเหล้าใส่แก้วก็จะมีดอกไม้ เบ่งบานในนํ้าเหล้าให้ผดู้ ื่มได้ หวือหวาอีกด้วย
อุณหภูมิในการเสริ ฟ์ไวน์
ควรปรับให้ไวน์เข้าสู่อุณหภูมิที่เหมาะสม สําหรับเสริ ฟ์อย่างช้า ๆ สําหรับไวน์ขาวรส ไม่ หวาน (Dry White Wine) และ ไวน์โรเซ่ (Rose Wine)
ควรเสริ ฟ์ในขณะที่มี อุณหภูมิระหว่าง 8 - 12 องศา C แต่อย่าให้เย็นจัดจนเริ่ มจับเป็ นเกล็ด หรื อแข็งจน เป็ นนํ้าแข็ง ไวน์ที่ค่อนข้าง หวาน หรื อไวน์ ขาว
หวาน,แชมเปญหรื อไวน์ฟอง (Sparkling Wine) อาจ เสริ ฟ ในอุณหภูมิ ที่ต่าํ กว่า ไวน์ขาว หรื อไวน์รสไม่หวาน ได้ คือ ประมาณ 6 - 8 องศา C ไวน์
แดงอ่อน รสนุ่ม จะต้องเสริ ฟ ณ อุณหภูมิ ของห้องเก็บไวน์มาตรฐาน (Cellar)ประมาณ 10 - 12 องศา C ไวน์แดงที่เข้มข้น ควรเสิ รฟ์ ใน อุณหภูมิ

"Chambre" คือให้ไวน์ มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิในห้องที่อบอุ่นปานกลาง เช่น ไวน์บอร์โด เสิ ร์ฟที่ อุณหภูมิ 18 -19 องศา C ส่วน ไวน์เบอร์ กันดี เสิ ร์ฟ
ที่อุณหภูมิ 15 - 16 องศา C

-------------------------------------------------------------------------------สิ่ งที่พึงหลีกเลี่ยง
การกระทําที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสิ รฟ์ ไวน์ขาว
เสิ ร์ฟเย็นจัดจนเกินไป หรื อกลายเป็ นนํ้าแข็ง
แช่เย็นไว้ในตูเ้ ย็นนานกว่า 2 ชัว่ โมง
แช่ไวน์ไว้ในช้องทํานํ้าแข็ง
ใส่ น้ าํ แข็นในไวน์
การกระทําที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสิ ร์ฟไวน์แดง
อุ่นให้ร้อนจนเกินไป การทําให้ไวน์เข้าสู่อุณหภูมิ "Chambre" ไม่ได้หมายความว่า อุ่นด้วย ความร้อน
ใส่ ขวดไวน์ไว้ในหม้อนํ้าร้อน
สําหรับไวน์ทุกชนิด
ต้องปรับอุณหภูมิของไวน์อย่างช้า ๆ ให้เข้าสู่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการดื่ม ไม่ควรใช้วิธีลดหรื อเพิ่มอุณหภูมิที่เร็ วเกินไป
อุณหภูมิที่ไวน์จะมีรสดีที่สุด กฎทัว่ ไป
ไวน์ใหม่ควรจะเสิ ร์ฟให้มีความเยํนมากกว่าไวน์ที่เก็บหลายปี
อย่าลืมว่า ขณะที่รับประทานอาหาร อุณหภูมิของไวน์ในแก้วจะเพิ่มขึ้น
ไวน์ที่เสิ ร์ฟในอุณหภูมิระหว่าง 6 องศา C และ 8 องศา C ในห้องที่มีอุณหภูมิ 18 องศา C จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็ น 10 องศา C ถึง 12 องศา C ได้ใน
เวลาประมาณ 10 นาที
แก้วดีที่เหมาะกับไวน์ดี ลักษณะที่จาํ เป็ นของแก้วไวน์ที่ดี มีดงั นี้คือ
แก้วไวน์จะต้องมีขนาดใหญ่พอ เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งริ นไวน์จนเต็มแก้ว
ควรเป็ นแก้วทรงกลม ปากแก้วแคบเล็กน้อย เพื่อให้กลิ่นไวน์อบอวลอยูใ่ นแก้ว และหอมเตะจมูกของผูด้ ื่มได้
ควรมีกา้ นแก้วยาว เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของแก้วไวน์ในแก้วเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปในขณะที่ดื่ม
-------------------------------------------------------------------------------สิ่ งสําคัญที่พึงนึ กถึง
แก้วที่ดีจะต้องทําขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการดื่มและการดมกลิ่นหอมของไวน์ ไม่ใช่เพียง เพื่อมองดูสวยงามเท่านั้น
ควรหลีกเลี่ยงแก้วที่หนาหรื อแก้วที่มีสีสนั
ตัวแก้วควรจะทํามมาจากเแก้วเนื้อดี มีรูปร่ างเรี ยวบางที่สุดที่จะทําได้ และควรจะใสสะอาดด้วยแค่เพียงแสงไฟก็เพียง พอแล้วที่จะทําให้เราสามารถชื่นชมกับ
สี สนั ประกายแวววาว และความใสของไวน์น้ นั ได้
ความสะอาดของแก้วไวน์ แก้วไวน์จะต้องสะอาดปราศจากรอยเปรอะเปื้ อน
ระวังรอยลิปสติกที่อาจหลงเหลืออยู่
ล้างแก้วในนํ้าอุ่น ๆ ไม่ตอ้ งใช้น้ าํ ยาล้าง
ใช้ผา้ แห้งที่สะอาดเช็ดแก้ว
ระวังอย่าให้ฝนจั
ุ่ บอยูบ่ นชั้นวางแก้ว
วิธีเปิ ดขวดไวน์
เมื่อคุณได้เลือกหยิบไวน์มาจากหิ้งเก็บไวน์เพื่อเสิ ร์ฟให้แขกผูม้ ีเกียรติของคุณนั้นควรคํานึงว่าคุณได้เก็บ ไวน์ นี้ไว้อย่างดี โดยไม่ได้ถูกแสงสว่าง และอยูใ่ น
อุณหภูมิที่สมํ่าเสมอที่ 10 - 20 องศา C

ควรสังเกต ถ้าเป็ นไวน์แดงคุณภาพสูง ที่ผา่ นการบ่มในขวดหลายปี ถ้าไม่มีตะกอนอยูท่ ี่กน้ ขวดก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องใช้ตะกร้า เสิ ร์ฟแต่ในกรณี ที่เป็ นไวน์ที่ผา่ น
การบ่มมานาน ก็อาจมีตะกอน จากกรดของเปลือกองุ่นอยูก่ น้ ขวดคุณจะต้องใช้ความระมัด ระวังในการเสิ ร์ฟไวน์ขวดนี้เป็ นพิเศษโดยใช้ตะกร้าเสิ ร์ฟ และวาง
ขวดให้อยูใ่ นแนวนอนตามสภาพที่มนั อยูบ่ นหิ้ งเก็บไวน์และระวังอย่า เขย่าขวดเพื่อไม่ให้ตะกอนเจือปนกับไวน์รสกลมกล่อมขวดนี้ได้
วิธีเปิ ดฝาขวด (ควรทําอย่างเบามือ)
ใช้มีดกรี ดส่วนที่เป็ นโลหะหรื อพลาสติกที่หุม้ รอบคอขวดออก ให้ต่าํ จากฝาขวด 1 ซม. เพื่อไม่ให้ไวน์ สัมผัสวัสดุใด ๆ รอบคอ ขวดในขณะริ น และเช็ดด้วยผ้า
สะอาด
วิธีเปิ ดจุกคอร์ก
การจะเปิ ดจุกคอร์กได้ดี ควรจะมีที่เปิ ดจุกคอร์กแบบเกลียวเพื่อความสะดวกในการเปิ ด
เมื่อดึงจุกคอร์กออกมาแล้ว ให้ดมกลิ่นจากจุกคอร์กนี้ อย่างระมัดระวัง ถ้ามีกลิ่นบูดอยูใ่ นจุกคอร์กจะต้องเก็บไวน์ขวดนี้ และ เสิ ร์ฟไวน์ขวดใหม่ทนั ที
เช็ดรอบคอขวดอีกครั้ง โดยเช็ดรอบขอบด้านในของขวดด้วย
ริ นไวน์ลงในแก้วเล็กน้อยเพื่อชิมรสชาติ
วิธีเปิ ดขวดแชมเปญหรื อไวน์ฟอง
จับขวดด้วยมือหนึ่ ง และใช้มืออีกช้างหนึ่ งปลดลวดที่รัดจุกคอร์กอยู่
เอียงขวดเล็กน้อยให้เป็ นมุมเฉี ยง จับจุกคอร์กให้แน่นขณะที่หมุนขวดไปด้วย จุกคอร์กจะขยับออกอย่างง่าย ๆ ต่อจากนั้นก็ค่อย ๆ ดึงจุกคอร์ก ออกทีละน้อย
เพื่อให้แก๊สภายในขวด ดันออกมาอย่างเงียบ ๆ ช้า ๆ โดยไม่ทาํ ให้ฟองล้นออกมา
เช็ดรอบคอขวดด้วยผ้าสะอาด เทแชมเปญเพียงเล็กน้อยลงในแก้วแต่ละใบ แล้วจึงเติมลงในแก้วแต่ละใบอีกครั้งให้เป็ น 2/3 ของแก้ว
อย่าบดบังฉลากบนขวด เพราะฉลากที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหล่านี้จะเป็ นเสน่ห์ส่วนหนึ่งที่ดึงดูดใจผูด้ ื่ม
ไม่ควรใช้ที่เขย่าผมสเหล้าเพื่อเพิ่มฟองอย่างเด็ดขาด เพราะจะเป็ นการทําลายฟองและกลิ่มหอมของไวน์ชนิ ดนี้ให้หมดไปและ ยังเป็ นการดูหมิ่นความพยายาม
ของทั้งผูผ้ ลิตและ ผูเ้ ก็บรักษาอีกด้วย
การริ นไวน์อย่างถูกวิธี
ไม่มีอะไรจะง่ายดายเท่าการริ นไวน์ อย่างไรก็ตาม คุณควรทําตามนําแนะนําเหล่านี้ อย่างตั้งใจด้วย
อย่าให้ขวดอยูส่ ูงจากแก้ว ควรให้คอขวดอยูใ่ กล้กบั ปากแก้ว เพื่อที่ไวน์จะได้ไหลลงแก้วอย่างเบา ๆ ละไวน์ไม่กระเพื่อม
อย่าให้คอขวดไวน์อิงติดกับปากแก้วขณะริ น
ระวังให้ไวน์หยดสุ ดท้ายที่คุณริ นนั้นหยดลงในแก้วไวน์ ไม่ใช่หยดลงบนผ้าปูโต๊ะทําได้โดยหมุนขวดเล็กน้อยใน ขณะที่ยกคอขวดขึ้นจากนั้นเช็ดคอขวดทันที
ด้วย ผ้าสะอาด ก่อนที่จะเสิ ร์ฟไวน์ ให้แขกคนต่อไป(เสิ ร์ฟจากซ้ายไปขวา และสุภาพ- สตรี ก่อนสุ ภาพบุรุษ)
ถ้าคุณใช้ผา้ รองถือขวด เมื่อหยิบขวดไวน์ออกจากถังแช่ จะต้องระวังไม่ให้ผา้ ปิ ดบัง ฉลากบนขวดไวน์ซ่ ึ งเปรี ยบเสมือนประกาศนี ยบัตรรับรองไวน์ขวดนั้นเลย
ทีเดียว
อย่าริ นไวน์จนปริ่ มถึงขอบแก้ว
อย่าปล่อยให้แก้วว่างเปล่า โดยไม่ได้เติมไวน์ รวมทั้งอย่าริ นไวน์ให้มากเกินไป
ไวน์ และอาหาร ความสมดุลแห่ งรสชาติ
แม้เราจะทําตามกฎที่ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ปฎิบตั ิสืบต่อกันมาหลายชัว่ อายุคน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหันหลังให้กบั การแสวงหาความผสมกลมกลืนของ
รสชาติที่แปลกใหม่ หรื อแตกต่างกันออกไปหลักสําคัญก็คือ จะต้องจัดอาหารและไวน์ ให้ส่งเสริ มรสชาติของกันและกันโดยไม่ไปกลบหรื อทําลายเอกลักษร์
ของรสชาติ ที่มีอยูเ่ ฉพาะตัวความผสมกลมกลืนของรสชาติน้ ี ก็เหมือนกับความผสมกลมกลืนของสี สนั หรื อดนตรี
คุณควรจะต้องเสิ ร์ฟไวน์หลายชนิ ในอาหารต่อมื้อ จุดประสงค์กเ็ พื่อที่จะสร้าง "ลําดับ"จากความอ่อนนุ่มที่สุด ไปสู่รสชาติเต็ม ขั้น โดยเสริ ฟ
ไวน์รสไม่หวาน ก่อน ไวน์หวาน
ไวน์ขาว ก่อน ไวน์แดง
ไวน์แดง ก่อน ไวน์ที่มีรสหวาน
และไวน์ใหม่ ก่อน ไวน์ที่เก็บบ่มไว้หลายปี
และมีแต่น้ าํ เท่านั้น ไม่ใช่ไวน์ ที่เหมาะจะดื่มร่ วมกับอาหารที่ปรุ งรสด้วยนํ้าส้มสายชู สลัด พุดดิ้งส้ม หรื อพุดดิ้งช็อกโกแลต เพราะอาหารเหล่านี้ มีส่วนประกอบ
ที่เป็ นศัตรู กบั ไวน์ ทําให้ไวน์ไม่มีรสชาติ หรื อมีรสชาติเปลี่ยนไป

Beer ( เบียร์ )
ความนุ่มนวลบนฟองชวยชื่น
กําเนิ ดเบียร์โบราณ
เชื่อกันว่าเบียร์มีมาเกือบ 9,000 ปี แล้วโดยชาวบาบีโลนเป็ นชาติแรกที่คิดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ข้ ึนมาที่ต่อมาถูก เรี ยกว่าเบียรไว้สาํ หรับสังเวยเทพเจ้าของ
เขาชาวบาบีโลนนิ ยมดื่มเบียร์กนั ทั้งบ้านทั้งเมืองโดยมีร้านขายเบียร์ผดุ ขึ้นมาทัว่ ราชอาณาจักรราวกับดอกเห็ดซึ่งแหล่งขายเบียร์ในยุคนั้นเรี ยกว่าBit Sikari
ผูบ้ นั ทึกไว้วา่ ชาวอียปิ ต์รู้จกั ทําเบียร์ทีหลังกว่า ชาวบาบีโลนแต่อียปิ ต์กเ็ ป็ นชาติที่เก่าแก่ที่คิดค้นเบียร์ได้เอง
กําเนิดเบียร์ยคุ ใหม่
ประวัติศาสตร์ของเบียร์ยคุ ใหม่เริ่ มที่ประเทศเยอรมันเจ้าตํารับแห่งเบียร์ โดยชาวเยอรมันโบราณได้เป็ นผูค้ ิดค้นทําเบียร์ข้ ึนในแคว้นบาวาเรี ย โดยไม่ได้
ลอกเลียนแบบการทําเบียร์จากชาติใด ๆ เครื่ องดื่มที่มีฟองชนิดนี้ชาวเยอรมันทําจากข้าวมอล์ท ยุคนั้นเรี ยกว่า Peor หรื อ Bior จนเพี้ยนมาเป็ นคําว่า Beer
ส่ วนใหญ่ของผูท้ าํ เบียร์ในยุคนั้นได้แก่พระ ที่ตอ้ งการชักจูงให้ผคู้ นนับถือศาสนาคริ สต์ โดยเอาเบียร์เป็ นเครื่ องล่อ

-------------------------------------------------------------------------------ปัจจัยทีใช้ในการทําเบียร์
เบียร์คือสุราชนิ ดหนึ่งที่จดั อยูใ่ นประเภทสุ ราแช่ (คือสุราที่ยงั ไม่ได้กลัน่ ) เบียร์แต่ละยุคโบราณมีวตั ถุดิบและกรรมวิธีหลายอย่างได้แก่พวกธัญญาพืชนานาพันธุ์
และผลไม้ต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั เบียร์ส่วนใหญ่ผลิตจากข้าวมอล์ทของข้าวบาร์เล่ยเ์ ท่านั้นวิธีทาํ อย่างย่อคือนําข้าวมอล์ทไปบดแล้วต้มให้สุก หมักด้วยเชื้อยีสต์กบั
ดอกฮอพ พาสเจอร์ไรซ์และนําเก็บไว้ในห้องเย็น 2-3 เดือน ก็จะได้น้ าํ เบียร์ที่ดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยส่ วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเบียร์มีดงั นี้
มอล์ท ( Malts ) มอล์ทคือการนําข้าวบาร์เล่ยมาเพาะให้งอกรากการทําเบียร์ให้ได้คุณภาพดี จะต้องเลือกข้าวบาร์เล่ยท์ ี่จะเพาะเป็ นมอล์ทที่มีคุณภาพดี มี
ผูผ้ ลิตเบียร์จาํ นวนไม่นอ้ ยที่ทุ่นค่าใช้จ่ายของต้นทุนโดยเอาธัญพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวโอ๊ตและข้าวไรย์มาเป็ นส่ วนผสมในการผลิตเบียร์ สิ่ ง
เหล่านี้กจ็ ะทําให้เบียร์มนั และหอมไม่เท่าที่ควรข้าวบาร์เล่ย ์ 2 พันธุ์ที่นิยมนํามาทําเบียร์ที่สุด คือ พันธุ์ ทู-ราว บาร์เล่ย ์ และพันธุ์ ซิก-ราว บาร์เล่ย ์ ผูผ้ ลิตเบียร์ใน
ยุโรปส่วนใหญ่จะใช้สองพันธุ์น้ ี เช่น เยอรมัน สเปญ ฝรั่งเศษ อังกฤษ และ เดนมาร์ก
ฮอพส์ (Hops) ฮอพส์เป็ นดอกไม้ที่มีรสขมและหอม มีคุณสมบัติเป็ นยารักษาโรคหลายชนิด การนําดอกฮอพมาผสมในเบียร์องั กฤษเป็ นชาติแรก คุณสมบัติ
พิเศษของฮอพคือ ทําให้เกิดกลิ่นหอมอันเย้ายวนในนํ้าเบียร์ และขมลึก ๆ ดอกฮอพมีหลายพันธุ์ดว้ ยกัน
นํ้า ( Water ) นํ้าตามธรรมชาติที่ส่วนผสมของแคลเซี่ยมเหมาะสําหรับการทําเบียร์รสเข้มข้น เช่น ประเทศอังกฤษเบียร์ชนิดปอลเอล ผลิตที่เบอร์ตนั ออนเท
รสต์ มีชื่อเสี ยงมาก เพราะนํ้าที่นนั่ มีปริ มาณแคลเซี่ยมซัลเฟต (ยิปซัม) มากกว่าที่อื่นที่อเมริ กา นํ้าก็อิทธิ พลต่อเบียร์ที่นนั่ มาก เช่นนํ้าจากทะเลสาบเฮมล็อค
บริ เวณดังกล่าวก็เป็ นแหล่งผลิตเบียร์มีชื่อรายใหญ่หลายราย
ยีสต์ ( Yeast ) การทําเบียร์ยคุ โบราณใช้ยสี ต์ตามธรรมชาติที่มีในอากาศทัว่ ๆ ไปในปี ค.ศ.1876 จึงได้มีการคิดค้นตัวยีสต์ จากห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ ึนยีสต์ตามธรรมชาติน้ นั เมื่อทําปฏิกริ ยาทางวิทยาศาสตร์น้ าํ ส่ า บางครั้งจะทําได้ตวั ยีสต์ที่ให้กลิ่นรสที่เราไม่ตอ้ งการ การเตรี ยมเชื้อยีสต์จาก
ห้องปฏิบตั ิการเราสามารถควบคุมและเฟ้ นตัวยีสต์ที่เราต้องการมาทําการหมักกับเบียร ◌์ได้ยสี ต์ที่นาํ มาใช้กบั เบียร์มีประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือประเภทที่
กินนํ้าตาลจนอิ่มแล้วซบเซาง่วงนอนตกไปอยูท่ ี่กน้ ถังยีสต์ประเภทนี้ใช้ทาํ ลาเคอร์เบียร์ ส่ วนอีกประเภทหนึ่ งตรงกันข้ามกับประเภทแรกคือ เมื่อกินนํ้าตาลจน
อิ่มกลับกระฉับกระเฉงลอยตัวขึ้นไปผาดโผนอยูบ่ นนํ้าส่าของเบียร์
วัตถุปัจจัยอื่นที่ใช้เป็ นองค์ประกอบในการทําเบียร์
ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านั้น ได้แก่สีคราเมล ใช้ปรุ งแต่งเบียร์ทาํ ให้เบียร์มีสีสนั เป็ นเหลืองทอง หรื อดํามืด หรื ออาจเป็ นจําพวกนํ้าเชื่อมบางชนิดที่ผผู้ ลิตเบียร์ผสมในนํ้า
เบียร์ให้มีเอกลักษณะจําเพาะเจาะจง ผูผ้ ลิตบางรายใช้หรื อนํ้าของเนื้อย่างผสมในเบียร์

