สมตํา 5 สูตรเด็ดแซบกวานีก
้ ็หนูแลวหละคะ

สมตํา 5 สูตรเด็ดแซบกวานีก
้ ็หนูแลวหละคะ
สมตํา ตอไปนี้จะเลาถึงอาหารอรอย คือสมตํากินบอยๆ รสชาติ แซบดี พอนึกถึงสมตําก็ไมมีใครไมรูจักใชไหมคะ แค
คิดน้ํ าลายก็สอแลว วันนี้แอดริน จะชวนมาทําสมตําปลอยไปเลยปังๆ แซบกวานี้ก็หนูแลวหละคะ มากับ 5 แบบ 5
สไตล ทัง้ สมตําไทย สมตําลาว สมตําปูปลารา สัมตําซัว
่ แซบนัวๆ และตบทายดวยสมตําทอด อรอย แคนี้ก็น้ํ าลายสอ
แลว ดาวนโหลดสูตรไปลุยกันเลยคา กับเมนูสมตํา

1. สมตําไทย ThaiStyle Papaya Salad

สมตําไทย ThaiStyle Papaya Salad มาเริ่มตนกันกับลําดับแรก สมตําไทย เป็ นเมนูแซบๆที่ขาดไมได เสน

มะละกอกรอบ นํ ายําราดมาแซบๆจัดจาน เพิ่มรสสัมผัสดวย ถัว
่ ลิงสง กุงแหง รับรองใครมาชิมตองติดใจ วิธีทําและ
กรรมวิธี เพื่อนๆสามารถทําตามขน
ั ้ ตอนไดงายๆ แอดรินรับประกันความอรอยคะ รับรองอรอยสุดๆ อาหารไทยยอด
นิยมที่ชาวตางชาติยังรูจัก มะละกอสับหยาบๆที่ถูกตําเขากับเครื่องตางๆ ทําใหไดรสชาติ เปรีย
้ ว เค็ม หวาน เผ็ด
ครบทุกรส กินเปลาๆหรือทานกับขาวเหนียวก็เขากันไดดี หรือ ทานเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพหรือลดน้ํ าหนักก็ได นึกถึง
เมนูนี้ทีไร อดใจไมไหวทุกที

วิธีทําสมตําไทย
– วิธีทํานํ ้าปรุง

นํ านํ้ ามะขามเปี ยกที่ไดใสหมอตงั ้ ไฟกลาง ใสน้ํ าตาลปี๊บและน้ํ าปลา คนใหน้ํ าตาลละลาย
เคี่ยวไฟกลางคอนไปออน ราวๆ 6-7 นาทีหรือจนน้ํ าขน อยาใหขนมาก เพราะเวลาเย็นจากนัน
้ น้ํ าจะเหนียวและ
ขนมากข้ น
ึ อีก
– วิธีทําสมตําไทย
ในครกโขลกกุงแหงหยาบๆ ใสกระเทียมลงไปตํา ใสพริกสดตําตอพอแตก จากนัน
้ ใสถว
ั ่ ลิสงกับถว
ั ่ ฝั กยาว
ตําเบาๆ
ใสมะละกอ ครึ่ง ถวย และใสมะเขือเทศ ใสน้ํ าปรุงที่จัดเตรียมไวราวๆ 2-3 ชอนโตะ ใสน้ํ ามะนาว ครึ่ง ชอนโตะ
ตําเบาๆใหเขากันดี
แลวใสมะละกอที่เหลือ โขลกแคพอเขากัน ชิมและปรุงรสตามชอบ
ทานใหอรอยนะคะ

2. สมตําปูปลารา Papaya Salad with Salted Crab

สมตําปูปลารา Papaya Salad with Salted Crab ลําดับถัดรสรินทรตจะนําเสนอเมนูทํากินไดทําขายรุง ปรุง

ใหนัวทําที่ไหนก็อรอย อรอยจนคงทํา มงลงแนนอน เพื่อนๆสามารถ ทําตามไดงายๆเลยคะ ความอรอยมากมาก กอ
ไกลานตัว เสนมะละกอคลุกเคลากับปูเค็ม เพิ่มความนัวจากน้ํ าปลารา เพิ่มความฟินจากกากหมูและเม็ดกระถินถา
ชอบ กินกับขาวเหนียว แกลมผัดสด ไปเปิ ดตํานานความอรอยกันคะ

วิธีทําสมตําปูปลารา

ปลอกมะละกอ และลางดวยน้ํ าใหสะอาด หลังจากนัน
้ ทําการเฉาะและสับ หลังจากนัน
้ ใชมีด ฝานจนเป็ นเสนๆ
หรืออาจใชที่ไสมะละกอแทน
ใสกระเทียมและพริกขห
ี้ นู ลงในครก จากนัน
้ ตําใหพอแตก จากนัน
้ ตามดวยถว
ั ่ ฝักยาว ตําใหแหลก ตามดวย
ฝานเนื้อมะกอกปาลงไป
ใสมะเขือเทศ นํ้ ามะนาว นํ้ าตาลปี๊บ นํ้ าปลา นํ้ าปลารา จากนัน
้ ตําใหเขากัน
ใสมะละกอ จากนัน
้ ตามดวยปูดอง(ดึงกระดองปูดานในทงิ้ กอน)จากนัน
้ โขลกเบาๆ คลุกเคลาใหเขากันดี
ชิมแลวปรุงจนชอบ ตักใสจานทานพรอมผักสด ทานใหอรอยนะคะ

3. สมตําซั่วปูปลารา Papaya Salad with rice noodle

สมตําซั่วปูปลารา Papaya Salad with rice noodle ลําดับตอไปที่แอดรินทรตภูมิใจนําเสนอใสเสนมะละกอ

เคลากับขนมจีน เติมปูเค็มและน้ํ าปลารา อื้ม ใครจะปฏิเสธไดลงคอ ใครมากชิมก็ตองยกนิ้วให วิธีทําและกรรมวิธี
เพื่อนๆสามารถทําตามขน
ั ้ ตอนไดงายๆ ความอรอยมากมาก กอไกลานตัว ถาเอยถึงสมตําปลารา คงไมมีใครไมรูจัก
พูดแลวก็น้ํ าลายสอเนอะ สําหรับใครที่อยากเพิ่มความฟินลองใสเสนขนมจีนลงไปสิคะ กลายเป็ นเมนูตําซัว
่ รสชาติ
จัดจาน ไปลองทํากันเลยคะ ของอรอยอดใจไมไหวแลว

วิธีทําสมตําซั่วปูปลารา

ตําพริกและกระเทียมใหพอแตก ฝานมะเขือเปราะใสลงไป ตามดวยเสนมะละกอ แตงรสดวยน้ํ าปลารา นํ้ าปลา
นํ้ าตาลปี๊บ และน้ํ ามะนาว ตําใหเขากัน
ใสปูเค็มลงไป ตําใหพอแหลก สุดทายใสเสนขนมจีนลงไป คลุกเคลาใหเขากันดี โรยแคบหมู ตักใสจาน ทานให
อรอยนะคะ

4. สมตําทอด Deep Fried Somtam

สมตําทอด Deep Fried Somtam แอดรินจะนําเสนอเมนูที่ 4 รสชาติจัดจานยว
ั ่ น้ํ าลาย ฟิ นกับเสนมะละกอกรอบ
ๆ กินคูกับน้ํ ายําสุดแซบ อรอยขน
ั ้ เทพ เห็นแสงสายรุงออกจากปาก ลองทําตามวิธีทํานะคะ รับรองวาทําตามไดไม
ยาก แอดรินรับประกันความพอใจคะ ทําแลวอรอยมาก แคนึกถึงเมนูนี้ นํ้ าลายก็ไหลแลว

วิธีทําสมตําทอด
– ทอดมะละกอผสมแครอท

นํ ากระทะข้ น
ึ ตงั ้ ไฟปานกลาง เทน้ํ ามันพืชลงไป ตอจากนัน
้ รอจนรอน
นํ ามะละกอผสมแครอทขูด คลุกกับแป งอเนกประสงค จากนัน
้ นําไปทอดจนเหลืองกรอบ
ตักข้ น
ึ พักไวเพื่อสะเด็ดน้ํ ามัน พักไว
– ทํานํ ้ายํา
นํ ากุงลงไปทอด จากนัน
้ พักไว
ใสกระเทียมสับลงในอางผสม ตามดวยพริกแดงสับ นํ้ าปลา นํ้ ามะขาม นํ้ ามะนาว และน้ํ าตาลทราย คนจนเขา
กัน
ใสถว
ั ่ ฝักยาว มะเขือเทศสีดา ถัว
่ ลิสง และกุงทอด ผสมใหเขากันดีแจากนัน
้ ตักใสถวย
นํ ามะละกอผสมแครอทที่ทอดจัดเตรียมไวใสจาน จัดเสิรฟพรอมน้ํ ายํา พรอมรับประทาน ทานใหอรอยนะคะ

5. ตําหลวงพระบาง Luang Phrabang Papaya Salad

ตําหลวงพระบาง Luang Phrabang Papaya Salad คือเมนูยว
ั ่ ๆลําดับถัดไปเสนมะละกอแผนใหญ นํ้ าปลารา

จัดเต็ม แซบเวอร นัวสะเด็ด อรอยเด็ด รสชาติไมเป็ นสองรองใคร เพื่อนๆสามารถ เปิ ดสูตรและทําตามไดเลยคะ รสริ
นทรรับประกันความประทับใจคะ เสนมะละกอเป็ นแผนใหญ นัวดวยน้ํ าปลารา คนอีสานนิยมทําสมตําจากผักตางๆ
ทัง้ แตงกวา ขาออน มะละกอ ปรุงรสงายๆ ดวยน้ํ าปลารา นํ้ าตาล พริก กระเทียม ไดรสชาติของธรรมชาติที่แทจริง
ไปลองทําของอรอยๆ กินกันคะ

วิธีทําตําหลวงพระบาง

ตักพริกและกระเทียมลงครก ตําใหแตกและแหลกเขากันดี ใสกะปิ และมะเขือเทศ ตําใหเขากันดี
แตงรสเพิ่มดวยน้ํ าปลารา นํ้ าตาลมะพราว นํ้ ามะนาว ชิมรส ปรุงเพิ่มตามชอบ
ใสเสนมะละกอ โขลกเบา ๆ ใหเขากัน ตักใสภาชนะเคียงดวยแคบหมู พรอมเสิรฟ ทานใหอรอยนะคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ
รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทง
ั ้ บานชมไมขาดปากเลยคะ
ขอบคุณท่ต
ี ิดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
Facebook: RosalynTH
ดูสูตรเด็ดอ่ น
ื ๆ หน าหลักรสรินทร

