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โรตี โรตีแผนใหญใสไขใสนม

ของวาง / สูตรอาหารไทย / เมนูไก

โรตีมะตะบะ กรอบหอมเคร่ืองเทศเนนไสเต็ม
คํา

โรตีมะตะบะ กรอบหอมเครื่องเทศเนนไสเต็มคํา

โรตีมะตะบะ กรอบหอมเครื่องเทศเนนไสเต็มคํา โรตีมันๆ รอนๆ มากับไสไกหอมเครื่อง
เทศ ที่ตําสดๆ กลิ่นของไกที่เขมขน ผสมผสานกับผงกะหรี่เขมขน สีเหลืองทอง ไดรสชาติ
เครื่องเทศกําลังดี เสิรฟคูกับน้ําจ้ิมอาจาด เปรี้ยวหวานเค็ม แตงกวากรุบกรอบ หาทานรา
นอรอยๆ ยากแลวละคะ อยากระน้ันเลย มะตะบะใชเครื่องเคราไมกี่อยาง และหาไดงายๆ
กนครัว ลองทํากินเองกันดีกวาคะ เอาเลยมั้ย มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ
ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปลุยโรตีมะตะบะไกกันเลยคะ

สูตรแปงโรตี

แปงสาลี
อเนกประสงค

1000 กรัม

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ

เกลือ 2 ชอนชา

ไขไก 1 ฟอง

น้ําสะอาด 500 มิลลิลิตร

เนยจืดละลาย 200 กรัม

วิธีทําแปงโรตี

1. นําแปงสาลีอเนกประสงคลงอางผสม ใสน้ําตาลทราย เกลือ คนจนสวนผสมเขา
กัน

2. ใสไขลงไป เพื่อใหแปงมีรสสัมผัสน ุมนวลขึน้ เติมน้ําเขาไปในอางผสม
3. คอยๆนวด จนเขากัน แปงมีความเนียนขึน้ไมติดมือ
4. แรปพลาสติก หรือ ใชฝาปิดไว พักแปงไว 15 นาที
5. นํามานวดอีกรอบ รอบน้ี แปงจะเนียนน ุม ไมติดมือ พักแปงเป็นรอบที่สอง อีก 15

นาที
6. แปงแปงเป็นกอนๆ ใชเนยทาแปง หรือใชน้ํามันละลายกับเนย เมื่อแบงเป็นกอนเอา
น้ํามันทา

7. เอาแปงโรตีแบงกอนและทาเนยใสกลอง พักไวอยางนอย 10 นาที กอนนําไปใช
ตอไป

8. ทดสอบแปงวาใชงานไดหรือยัง โดยการเอาน้ิวกดดู ถายืดกลับแสดงวายังตองพัก
แปงอีก

9. เมื่อแปงไดที่แลว เอาน้ํามันทาที่โตะ เอาแปงมาแผๆ เป็นแผนกลม ใชมือหนึ่งควํ่า
มือหนึ่งหงายจับแปง

10. สะบัดแปงใหแผเป็นแผนฟิลม (มือใหมซอมสะบัดไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็เป็นคะ)

11. จับปลายแปงรวบ และหมุนขดเป็นกนหอย เอามือแตะเนย หรือน้ํามัน ทาใหทั่วกัน
ติด

12. พักแปงไว 10 นาทีกอนเอาไปทอด

สูตรมะตะบะไก

ไกสับ 1000 กรัม

ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 4 ชอนโตะ

ซีอิว๊ขาว 1 ชอนโตะ

พริกไทยปน 1 ชอนชา

เกลือ 1 ชอนชา

ผงกะหรี่ 1 ชอนโตะ

ลูกผักชี 1 ชอนโตะ

ย่ีหรา 1 ชอนโตะ

ขมิ้นผง 2 ชอนชา

หอมใหญสับ 1 หัว

กระเทียม 8 กลีบ

ขิงสับ 1 ชอนโตะ

ไขไก 10 ฟอง

ตนหอมซอย (ตาม
ชอบ)

ผักชีซอย (ตามชอบ)

น้ํามันพืชสําหรับทอด

วิธีทําไสมะตะบะไก

1. นําเครื่องเทศ ผงกะกรี่ ลูกผักชี ย่ีหรา ขมิ้นผง หอมแดง กระเทียม และขิงสับ มา
โขลกเขาดวยกัน จนเนียนละเอียด

2. ต้ังกระทะไฟกลาง เติมน้ํามันเล็กนอย นําเครื่องเทศที่โขลกไวลงไปผัด จนสุกหอม
3. ใสไกลงไปผัด ใชขางตะหลิว ขย้ีไกสับใหแหลก อยาใหจับตัวเป็นกอน ผัดคลุกจน
เครื่องเทศเขากันดีกับไก

4. เมื่อผัดเขากันดีแลว ใสเครื่องปนุงลงไป ซอสหอยนางรม น้ําตาล เกลือ ชิมรสตาม
ชอบ

5. ผัดไสไกมะตะบะ ใหแหงเพื่อเป็นไส พอแหงแลวยกขึน้ พักใหเย็น

วิธีทํามะตะบะ (สําหรับ 1 ท่ี)

1. นําไสมะตะบะใสลงในอางผสม ใสไขลงไป 1 ฟอง ตีใหเขากัน
2. ใสตนหอม ผักชีซอย และหอมใหญ คลุกใหเขากัน เป็นไสมะตะบะ
3. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันลงไปนิดหนอย
4. ใชมือแผโรตี หรือฟาด ใหเป็นแผนบาง นําลงทอดทั้งแผน
5. เมื่อแปงเริ่มสุกแลว ใสไสมะตะบะ ละเลงกระจายไส กะใหไขเริ่มสุก
6. พับแปง ใหเป็นสี่เหลี่ยม ทอดดานลางใหสุก ซักพักกลับดาน เติมน้ํามันอีกนิดหนอย
7. เมื่อใกลสุก ปาดเนยลงไปทอดสักหนอย ใหเหลืองทอง กรอบหอม
8. ตักขึน้หั่นเป็นชิ้นพอดีคํา เสิรฟคูกับน้ําจ้ิมอาจาด
9. ทานใหอรอยนะคะ

สูตรน้ําจิ้มอาจาด

น้ําสมสายชู 300 มิลลิลิตร

น้ําตาลทราย 500 กรัม

เกลือ 1 ชอนโตะ

แตงกวา หั่นครึง่ซอย

หอมแดงซอย

พริกชี้ฟาแดงซอย

วิธีทําน้ําจิ้มอาจาด

1. ผสม น้ําตาลทราย เกลือ และน้ําสมสายชู คนใหละลาย
2. ต้ังไฟจนเดือดพลาน ทุกอยางละลายเขากันหมดแลว ยกขึน้ พักไวใหเย็น
3. เมื่อจะเสิรฟ ใสน้ําอาจาดลงในถวยน้ําจ้ิม ใสแตงกวา หอมแดง และพริกลง เป็นน้ํา
จ้ิมอาจาด

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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