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ชีสเคกคีโต Keto Cheese Cake ใครวากินคี
โตตองงดของหวาน

NEXT ARTICLE

ไกผัดเม็ดมะมวง รสรินทร รสชาติอรอย

สูตรอาหารไทย / สูตรโรงแรม 5 ดาว / เมนูขาวแกง / เมนูเน้ือ / แกงไทย

มัสม่ันเน้ือ รสรินทร หอมยี่หรา รสรอนแรง

มัสมั่นเน้ือ รสรินทร หอมย่ีหรา รสรอนแรง

มัสมั่นเน้ือ รสรินทร มัสมั่นเป็นอาหารเลื่องชื่อ ดวยรสชาติที่หอมกรุนเครื่องเทศ และ
รสชาติ หวามเค็ม เปรี้ยวอันลงตัว ทําใหมัสมั่นเป็นหนึ่งในอาหารที่ครองใจคนทุกเชื้อชาติ
ไมวาจะทานคูกับขาวสวยรอนๆ จ้ิมดวยขนมปัง หรือ โรตี แบบอินเดียก็เขากัน

แกงมัสมั่นน้ันมีที่มาอยางยาวนานและจัดเป็นเครื่องคาวหวานในกาพย แหชมเครื่องคาว
หวานของลนเกลารัชกาลที่ 2 ที่เรารูจักกันดี

“มัสมั่นแกงแกวตา  หอมย่ีหรารสรอนแรง   ชายใดไดกลืนแกง  แรงอยากใหใฝฝันหา” 

เครื่องปรุงและสวนประกอบอาจจะพิถีพิถัน ละเอียดละออ ยุงยากไปเสียหนอย แตรับรอง
แลวใครไดชิมจะติดใจทีเดียวเชียวคะ

พริกแกงม่ัสม่ัน (สูตรน้ีสําหรับ 5 ท่ี)

สวนประกอบพริกแกงมัสม่ัน

พริกชี้ฟาแหงบางชาง 25 เม็ด

ขาหั่นละเอียดคั่ว 10 กรัม

พริกไทย 10 กรัม

ตะไคร 100 กรัม

ลูกจันทร 2 เม็ด

ดอกจันทร 8 ดอก

ลูกผักชี 25 กรัม

กานพลู 25 ดอก

กระเทียม 80 กรัม

อบเชย 2 กาน

หอมแดง 120 กรัม

ลูกกระวาน 30 กรัม

ย่ีหรา 20 กรัม

วิธีทําพริกแกงมัสม่ัน

1. นําเครื่องแกงมัสมันมาคั่วในกระทะดวยไฟเบาใหหอม
2. นําเครื่องเทศที่ผานการคั่วแลว มาโชลกใหละเอียด โดยใสลงไปทีละอยาง
3. ผัดเครื่องแกงกับน้ํามันเล็กนแย ใหเครื่องเทศสุกรสจะไมปรา

น้ําแกงมัสม่ัน (สูตรน้ีสําหรับ 5 ท่ี)

สวนประกอบน้ําแกงมัสม่ัน

หัวกะทิ 2500 กรัม

น้ําพริกแกงมัสมั่น 250 กรัม

น้ําตาลปึก 150 กรัม

น้ําปลาดี 200 กรัม

น้ํามะขามเปียก 70 กรัม

ย่ีหราคั่วบดละเอียด 10 กรัม

วิธีทําน้ําแกงมัสม่ัน

1. แยกหัวกะทิมาครึง่หนึ่งผัดกับพริกแกง คอยๆหยอดทีละทัพพีอยาใชไฟแรงจัด จน
เครื่องแกงแตกมัน

2. แบงหัวกะทิที่เหลือออกเป็น 2 สวน อีกสวนที่เหลือแยกผสมน้ําสะอาด
3. เทหัวกะทิที่ผสมแลวลงไปในเครื่องแกงที่ผัดครึง่หนึ่ง รอใหเดือด
4. ปรุงรสดวย น้ําตาลปึก มะขามเปียก น้ําปลาดี คนใหละลายเขากัน
5. ทิ้งไวจนเดือดน้ําแกงแตกมันสวยงาม ตามดวยกะทิสวนที่เหลือ
6. ลองชิมอีกครั้งวาขาดรสอะไรไป น้ําแกงมัสสมั่นที่ดีตอง หวานน้ํา และตามดวย
รสเค็มเปรี้ยวตามลําดับ

สูตรแกงมัสม่ันเน้ือ (สูตรน้ีสําหรับ 1 ท่ี)

สวนประกอบแกงมัสมั่นเน้ือ

น้ําแกงมัสมั่น 340 กรัม

เน้ือนองลายเคี่ยว 110 กรัม

หอมใหญ 40 กรัม

มันฝรั่งตม(หั่นชิ้น) 50 กรัม

ถั่งลิสงคั่ว 30 กรัม

ผงย่ีหรา 0.25 ชอนชา

วิธีทําแกงมัสม่ันเน้ือ

1. อุนน้ําแกงมัสมั่นใหเดือด
2. ใสเน้ือนองลายที่เราเคี่ยวไวแลวลงไป ใหเน้ือดูดน้ําแกงดี
3. ใสหอมใหญ มันฝรั่ง คนใหเขากัน
4. ใสถั่วลิสง ผงย่ีหรา คนใหเขากันซักพักพอถั่งน่ิมออนตัว จัดเสริฟ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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ไกทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพรอมเครื่อง
เคียง

August 19, 2021

ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
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