กุงอบวุนเสนในกระทะ Shrimp Potted with
Vermicelli

กุงอบวุนเสนในกระทะ Shrimp Potted with Vermicelli
กุงอบวุนเสนในกระทะ Shrimp Potted with Vermicelli จะมีอะไรที่ดีมากไปกวาการไดทําเมนูสุดพิเศษ ที่

สามารถทําเองไดที่บาน แอดรินทรชวนทําเมนู กุงอบวุนเสนในกระทะ กุงอบวุนเสนในกระทะที่อรอยอยาบอกใคร
สูตรโดยกินไดอรอยดวย กุงเดงๆสูฟันมากับเครื่องแนนๆทัง้ ทะเล อบจนไดที สงกลิ่นหอมยว
ั ่ ยวนวุนเสนนุมเหนียว
เคีย
้ วมันนูมนุม เมนูไมยากทํากินไดไมยาก ใครทําก็อรอยคะ โฮมเมดที่กินกับอะไรก็อรอยเขากน
ั ๊ เขากัน แอดมินอ
ยากใหลองลองจินตนาการถึง ไปเปิ ดตํานานความอรอยกันคะ บรรยายซะเห็นภาพน้ํ าลายไหล มาทํากุงอบวุนเสนใน
กระทะจัดไปคะ อรอยเด็ดเมนูระดับมิชิลินสตาร มาคะดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทา
กาวเขาครัวไปกับเมนูกุงอบวุนเสนในกระทะกันเลยคะ

สูตรกุงอบวุนเสนในกระทะ
กุงกามกราม 1 กิโลกรัม
หมูสามชน
ั ้  150 กรัม
วุนเสน 200 กรัม
ตนหอม 3 ตน

สูตรกุงอบวุนเสนในกระทะ
ขึ้นชาย 3 ตน
ขิงแก 1 แงง
กระเทียม 1 หัว
รากผักชี 4 ราก
ชวงเจีย (พริกหอม) 1 ชอนโตะ
พริกไทยปน 1 ชอนโตะ
นํ้ าเปลา 500 ml.
ซอสหอยนางรม 4 ชอนโตะ
ซีอว
ิ้ ขาว 2 1/2 ชอนโตะ
ซีอว
ิ้ ดํา(หวาน) 2 ชอนโตะ
นํ้ ามันงา 1 ชอนโตะ
นํ้ าตาลทราย 1 ชอนโตะ
เหลาจีน 2 ชอนโตะ (ใสหรือไมใสก็ไดตามชอบ)

วิธีทํากุงอบวุนเสนในกระทะ

ชัง่ ตวงวัด สวนผสมเครื่องปรุงตางๆ ใหเรียบรอยสูตรจะไดไมคลาดเคลื่อนนะคะ
ลางทําความสะอาดกุงแมน้ํ า ตัดหนวดผาหลัง วุนเสนแชน้ํ าไว 30 นาที
– ทํานํ ้าปรุง
ผสมน้ํ าเปลา เขากับ ซอสหอยนางรม ซีอว
ิ๊ ขาว ซีอว
ิ๊ ดํา และน้ํ ามันงา คนผสมเขาดวยกัน
นํ ากุงหมักลงไปในน้ํ า ซอสเพื่อใหรสชาติซึมซาบเขาเนื้อ
– ทํากุงอบวุนเสน
ตัง้ กระทะไฟกลาง นํ าหมูสามชน
ั ้ ลงไปเจียวเพื่อรีดน้ํ ามัน นํ ามาผัดตอไปทอดจนเหลืองทองสุก
ใสกระเทียม รากผักชี ขิงแกลงไป ผัดจนหอม ตามดวยซวงเจีย (พริกหอม)
ลงดวยน้ํ าซอสที่ปรุงไว ใสกุงที่หมักไวลงไปดวยรอใหน้ํ าเดือด
ใสวุนเสนที่แชน้ํ าลงไป ผัดใหวุนเสนดูดน้ํ าและสุก หมัน
่ คนเป็ นระยะๆ
ปรุงรสดวยพริกไทยปน ชิมรส อาจปรับรสไดตามใจชอบ
พอไดที่ปิดไฟ โรยหน าดวยตมหอมหน
ั ่ ทอน ค่ น
ื ชาย พรอมเสิรฟความอรอย ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ กินไดอรอยดวย จาก Youtube
กดติดตามคุณกินไดอรอยดวย ไดที่ปุมนี้เลยจา เมนูเด็ดรอเพื่อนๆอยู

วัตถุดิบกุงอบวุนเสนในกระทะ
pork
เนื้อหมู (Pork) จัดเป็ นวัตถุดิบที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการนํ ามาประกอบอาหาร ซึ่งเนื้อหมูเป็ นเนื้อที่มี
สวนตางๆ ใหเลือกใชไดหลายสวน เชน เนื้อสันนอก เนื้อสันใน เนื้อสะโพก ฯลฯ เนื้อหมูเป็ นเนื้อที่มีความอรอย
สามารถนํามาปรุงเป็ นเมนูอาหารไดหลากหลายประเภท โดยเนื้อหมูแตละสวนจะมีเนื้อสัมผัสที่แตกตางกันออก
ไป แตละสวนเองก็มีความเหมาะสมในการนํ ามาประกอบอาหารแตกตางกันออกไป
onion
หอมหัวใหญ (Onion) เป็ นพืชลมลุก อยูวงคเดียวกับกระเทียม เป็ นหอมชนิดหนึ่ง มีหัวอยูใตดิน ลําตนจะถูกหอ
หุมดวยกาบใบโดยรอบๆ ดอกออกเป็ นชอ แทงออกมาจากตรงกลางลําตน หัวมีลักษณะทรงกลมแป น หรือทรง
กลมรี หัวออนมีเปลือกกาบใบหอหุมหลายๆชัน
้ สีขาว หัวแกมีเปลือกดานนอกแหงมีสีน้ํ าตาลออน มีกลิ่นฉุน
รสชาติเผ็ดรอน มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียกลาง เป็ นที่นิยมปลูกกันทว
ั ่ ไป ในหลายประเทศทว
ั ่ โลก
celery
เซเลอรี่ (Celery) ก็คือค่ น
ื ชายที่เราคุนเคยกันดีนัน
่ เองคะ Celery เป็ นพืชสมุนไพรอยางหนึ่ง มีกลิ่นหอม นิยม
นํ ามาปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว เชน นํ าไปผัดกับปลาเพื่อดับคาวปลา ประโยชนของ Celery มีหลากหลาย
เพราะสารอาหารและวิตามินที่มีอยูหลายชนิด
garlic
กระเทียม (Garlic) ชวยเพิ่มความอยากอาหารและเพิ่มความสามารถในการยอยอาหารของรางกาย กระเทียม
สดชวยกระตุนน้ํ ายอยในกระเพาะอาหารใหหลัง่ ออกมายอยอาหารในปริมาณมากข้ น
ึ  และเสริมการทํางานของ
เอนไซมที่ชวยยอยสารอาหารจําพวกโปรตีน เชน โปรตีนจากเนื้อสัตว ชวยยอย
sugar
นํ้ าตาล (Sugar) คือ สารประกอบคารโบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด (monosaccharide) และไดแซ็กคาไร
ด (disaccharide) ซึ่งมีรสหวาน โดยทว
ั ่ ไปจะไดมากจากออย มะพราว แตโดยทว
ั ่ ไปแลวจะเรียกอาหารที่มีรส
หวานวาน้ํ าตาลแทบทงั ้ สน
ิ้  เชน ทํามาจากตาลจะเรียกวาตาลโตนด ทํามาจากมะพราวจะเรียกวาน้ํ าตาลมะพราว
ทํามาจากงวงจากจะเรียกวาน้ํ าตาลจาก ทํามาจากงบจะเรียกวาน้ํ าตาลงบ ทํามาจากออยแตยังไมไดทําเป็ น
นํ้ าตาลทรายจะเรียกวาน้ํ าตาลทรายดิบ ถานํามาทําเป็ นเม็ดจะเรียกวาน้ํ าตาลทราย หรือถานํามาทําเป็ นกอน
แข็งคลายกรวดจะเรียกวาน้ํ าตาลกรวด ฯลฯ
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