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PREVIOUS ARTICLE

แกงออมเน้ือ รสรินทร หอมเผ็ดแซบถึงทรวง

NEXT ARTICLE

แกงปาปลา รสรินทร เผ็ดรอนถึงเครื่องถึงรส
แกงปา

สูตรอาหารไทย / อาหารจานเดียว / อาหารสูตรคุณยา / เมนูหมู / เมนูอาหารทะเล / เมนูไก

ยําใหญ รสรินทร รสเด็ดเคร่ืองแนน

ยําใหญ สูตรโบราณ

ยําใหญ ยําสูตรเด็ดโบราณของคุณยา

“ยําใหญ เป็นยําสูตรโบราณ ที่อรอยครบเครื่องมากๆ

มีเน้ือสัตวตางๆ ทั้งหมู ไก กุง ปลาหมึก ปรุงดวยเครื่องปรุงรส
แซบ”

ยําใหญ สูตรน้ีเป็นสูตรโบราณที่คุณยาไดบันทึกเก็บไว เป็นยําที่ครบเครื่องดวยเน้ือสัตว
หลายชนิด ทั้งหมู ไก กุงปลาหมึก ปรุงรสดวยเครื่องปรุงสูตรลับ อรอยเด็ดขนาดที่พลาดไม
ไดเลยทีเดียว

Highlight

วิธีทําและลับดับขั้นตอนในการทํายําใหญ และเครื่องปรุงรส

 

สูตรยําใหญ รสรินทร

1. เน้ือไกตม ฉีกเป็นชิ้นๆ
2. ปลาหมึกยาง ฉีกเป็นชิ้นๆ (หรือใช
ปลาหมึกแหงได)
3. วุนเสนลวก
4. แตงกวา ฝานบางๆ
5. ใบสะระแหน  เด็ดเป็นใบๆ
6. หอมใหญซอย
7. เน้ือหมูตม หั่นเป็นชิ้นๆ
8. กุงสดลวก
9. กระเทียมดองซอย
10. เห็ดหูหนูสดลวก
11. หัวไชเทาฝานบางๆ
12. ไขเป็ดตม
13. ผักกาดหอม (แตงจาน)
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เคร่ืองปรุงรสสําหรับยําใหญ

1. น้ํามะนาว
2. น้ําปลา
3. น้ําตาลทราย
4. พริกแดงหั่นฝอย
5. พริกขี้หนูโขลก
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  วิธีทํายําใหญ

1. ผสมเครื่องปรุงรสเขาดวยกัน ซึง่คือ น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย พริกแดงหั่น
ฝอย พริกขี้หนูโขลก ผสมเสร็จแลวพักไว

2. นําเน้ือสัตวและผักทั้งหมด นํามาคลุกผสมกัน ยกเวนใบสะระแหน  และไข
3. ใสเครื่องปรุงรสที่ผสมไวนํามาผสม คลุกใหเขากัน
4. ตักใสจานที่รองดวยใบผักกาดหอม
5. ตกแตงดวยไข โรยพริกแดง และใบสะระแน  พรอมเสิรฟ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
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10 สูตรซาลาเปา
ตํารับจีนแทๆ

August 18, 2021

8 รสมามา ตนแบบ
ทําอยางน้ีน่ีเองงาย
เวอเวอร

August 16, 2021

10 สูตรขนมจีน ทํา
กินได ทําขายรวย

August 15, 2021
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