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โรตีมะตะบะ กรอบหอมเครื่องเทศเนนไส
เต็มคํา
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โรตีแกงเขียวหวาน อาหารอินเดียในชุดไทย

โรตีแกงเขียวหวาน อาหารอินเดียในชุดไทย

โรตีแกงเขียวหวาน อาหารอินเดียในชุดไทย วันน้ีรสรินทรเสนออาหารลูกครึง่คะ แกง
เขียวหวานโรตีน่ันเอง รสชาติแกงเขียวหวานเครื่องแกงสมุนไพรที่โขลกสดๆ กับเน้ือวัว
เคี่ยวจนเขาเครื่องเป่ือยกําลังงาม ทานกับโรตี กรอบๆ หอมๆของเนย เปลี่ยนประสบการณ
การรับประทานแกงเขียวหวาน ไดเป็นอยางดีคะ เพราะปกติเราจะทานคูกับขาวสวย ไมก็
ขนมจีน

จะวาไปก็แปลกนะคะ แกงเขียวหวานน้ี บานเราก็ไดมาจากแกงอยางอินเดีย ผลิแตแกง
อยางอินเดียจะใชเครื่องเทศแหง แตอาหารไทยเราจะชอบใชเครื่องสมุนไพรสดๆ จึง
วิวัฒนาการมาเป็นจานแกงเขียวหวาน สวนโรตีย่ิงแลวใหญ โรตีของคนอินเดียจะเป็นแปง
แบบจาปาตี ไมใชแผนโรตีแบบที่เรารูจักกันตามรถเข็นอาบังคา สรุปแกงเขียวหวานโรตี ก็
มีรากมาจากอินเดีย แตวาแตงชุดไทยแลวละคะ ถูกปากอีชอยย่ิงนัก วาแลวตองจัดสัก
สํารับ มาคะ มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขา
ครัว ไปทํา โรตีแกงเขียวหวานกินใหหายอยาก กันเลยคะ

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

วิธีทําโรตี

1. ทดสอบแปงวาใชงานไดหรือยัง โดยการเอาน้ิวกดดู ถายืดกลับแสดงวายังตองพัก
แปงอีก

2. เมื่อแปงไดที่แลว เอาน้ํามันทาที่โตะ เอาแปงมาแผๆ เป็นแผนกลม ใชมือหนึ่งควํ่า
มือหนึ่งหงายจับแปง

3. สะบัดแปงใหแผเป็นแผนฟิลม (มือใหมซอมสะบัดไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็เป็นคะ)

4. จับปลายแปงรวบ และหมุนขดเป็นกนหอย เอามือแตะเนย หรือน้ํามัน ทาใหทั่วกัน
ติด

5. พักแปงไว 10 นาทีกอนเอาไปทอด
6. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันลงไปนิดหนอย
7. ใชมือแผโรตีใหเป็นแผนบาง นําลงทอด เมื่ออีกฝ่ังเหลืองแลว กลับดาน
8. เมื่อใกลสุก ปาดเนยลงไปทอกสักหนอย ใหเหลืองทอง กรอบหอม เตรียมจัดเสิรฟ
กับ แกงเขียวหวาน

สูตรแกงเขียวหวานเน้ือ รสรินทร

เน้ือวัวสวนนองลาย 1000 กรัม

มะพราวกะทิ 1000 กรัม

มะเขือพวง 0.25 ถวย

มะเขือเปาะ 0.5 ถวย

ใบมะกรูด 8 ใบ

น้ําปลา 2 ชอนโตะ

น้ําตาลป๊ีบ 2 ชอนชา

พริกขี้หนูสวน
(สําหรับแตง)

ใบโหระพา (สําหรับ
แตงตามชอบ)

สูตรเครื่องแกงแกงเขียวหวานเน้ือ

ลูกผักชี 1 ชอนโตะ

ย่ีหรา 1 ชอนชา

ขมิ้นผง 0.5 ชอนชา

พริกไทยขาวเม็ด 5 เม็ด

พริกขี้หนูสวนสีเขียว 30-50 เม็ด

เกลือปน 1 ชอนชา

ขาแกหั่นละเอียด 1 ชอนชา

ตะไครซอย 1 ชอนโตะ

ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1 ชอนชา

รากผักชีหั่น 1.5 ชอนชา

กระเทียมสับ 4 กลีบ

หอมแดงซอย 2 หัว

กะปิ 1.5 ชอนชา

วิธีทําเครื่องแกงเขียวหวานเน้ือ

1. คั่วลูกผักชี ย่ีหรา และพริกไทย ใหหอม กอนนํามาโขลกใหละเอียด
2. หอกะปิเคยดี ดวยใบตอง ป้ิงจนหอมกอนนํามาโขลกกับเครื่องแกง
3. นําเครื่องแกงที่เตรียมไวมาโขลกใหละเอียดใหเครื่องแกงเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน

เคล็ดลับรสรินทร

ถาเครื่องแกงสีเขียวไมพอสามารถใสใบพริกไดเล็กนอยเพื่อเพิ่มสีแกงใหสวยงาม
บางตําราสามารถใสใบกะเพราลงไปโขลกเล็กนอยไดเพื่อเพิ่มกลิ่นและสี ผิว
มะกรูดตองฝานไมใหมีเน้ือสีขาวติดเพราะจะทําใหแกงขม

วิธีทําแกงเขียวหวานเน้ือ

1. คั้นกะทิ 1 กิโลกรัมใหไดหัวกะทิ 3 ถวยหางกะทิ 7 ถวย
2. ตมเน้ือวัวในหางกะทิจนสุก พักไวใหเย็น หั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบ พักไว
3. นําเครื่องแกงมาผัดกับหัวกะทิ คอยๆหยอดหัวกะทิลงไปทีละทัพพีผัดจนแตกมัน
เงาสวยงาม

4. ใสลงไปในหมอตมเน้ือ ใสเครื่องปรุงน้ําปลา น้ําตาลป๊ีบ คนใหเขากัน
5. เคี่ยวน้ําแกงจนเดือด ใสผัก มะเขือพวง และ มะเขือพวงเคี่ยวตอใหสุก
6. หรี่ไฟ ใสเน้ือวัวที่หั่นเตรียมไว ใบมะกรูด และใบโหระพา คนใหสวนผสมสุกเขา
กันดี

7. ชิมอีกครั้งและปรับรสชาติชามชอบ ตักใสชามตกแตงดวยโหระพา และพริก ทาน
โรตีที่ทําเอาไวคะ

8. ทานใหอรอยนะคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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