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ซาลาเปาซิ่วทอ รูปสวยมงคลบหอมหวาน
อรอย

สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรโรงแรม 5 ดาว

คาโบนารา วิธีทําสปาเกตตี้คาโบนาราแบบอิ
ตาเลี่ยนแทๆ

คาโบนารา วิธีทําสปาเกตตี้คาโบนาราแบบอิตาเล่ียนแทๆ

คาโบนารา วิธีทําสปาเกตต้ีคาโบนาราแบบอิตาเลี่ยนแทๆ มาจากยูทูป เชฟวิเชนโซ คะ
เป็นสปาเก็ตต้ีตนตํารับแทๆ สไตลโรมัน เหมือนไปน่ังทานอยูในราน หรือโรงแรมดีๆ กลาง
กรุงโรมเลยละคะ สปาเก็ตต้ีคาโบนาราน่ี สวนใหญที่ไปทานตามรานอาหารในไทย จะ
ไมใชของตนตํารับคะ ไมใสครีม ก็ใชเบคอน ซึง่ไมใชตนตํารับคะ (อาหารไมมีผิดถูกนะ
คะ ใสไดคะ) รสชาติสูตรน้ีจะหอม หวาน มันจากชีส ไข สดๆ เรียกวาไดสัมผัสถึงหัวใจของ
วัตถุดิบแทๆ เต็มๆเลยคะ

กฏขอเดียว ที่สําคัญที่สุดในการทํา สปาเกตต้ีคาโบนารา แบบฉบับคนอิตาเลี่ยนแทๆ คือ
หามใสครีมลงไปเด็ดขาด ใสดอกจันทร ลงไป 9 ดอก เพราะสปาเก็ตต้ีคาโบนารา จะตอง
ทําเดีย๋วน้ันเสิรฟตอนน้ัน และทานตอนน้ันเลยคะ จึงจะอรอยเด็ดที่สุด ถาปลอยทิ้งไวใหเย็น
ตัวซอสและเสนสปาเก็ตต้ี จะจับตัวเป็นกอนหมดอรอย ตามรานอาหารก็เลยใสครีมไปเพื่อ
การน้ีคะ แตมันก็ไมใชคาโบนาราของแทแลวไงคะ (ฮา)

อารัมภบทนาน นึกถึงแลวหิวเลยคะ จานน้ีสวนประกอบนอย อรอยมาก ไปทํากันคะ มือ
ซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปทําสปาเก็ต
ต้ีคาโบนาราทานกันคะ

สูตรคาโบนารา

เสนสปาเก็ตต้ี 300 กรัม

แฮมกวนชาเลย (แฮมแกม
หมู)

150 กรัม

ไขไก 4 ฟอง

ชีส (เปโกริโน  หรือ พามี
ซาน)

200 กรัม

พริกไทยดํา (ตามชอบ)

เกลือ (สําหรับแตงรส)

วิธีทําสปาเก็ตตี้คาโบนารา

1. ต้ังหมอน้ําเดือดพลานๆ  น้ําเต็มหมอ ใสเกลือลงไป 1 ชอนชาคะ
2. รวบเสนสปาเก็ตต้ี บิดเล็กนอย แลวปลอยลงกลางหมอ เสนสปาเก็ตต้ีจะกระจาย
เป็นวง ทั่วหมอ

3. ตมโดยใช ระยะเวลาตามหลังหอเลยนะคะ แตละน่ีหอจะใชเวลาแตกตางกัน
4.   ทําครีมคาโบนารา โดยการตอยไข ลงในชามผสม (สูตรน้ีสามารถใสไขทั้งฟอง
ไดเลยคะ ไมตองแยกเฉพาะไขแดง)

5. ใสชีสเปโครีโน  ลงไปในชามผสม (หากไมมีชีสชนิดน้ี พาเมซานชีส ก็สามารถ
ใชไดเชนกันคะ)

6. เติมรสดวย พริกไทยดําปน และเกลือเล็กนอย แลวแตชีสนะคะ ลองชิมดูกอน
7. ตีผสมสวน ประกอบซอสใหเขากัน จนเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน
8. หั่นกวนชาเลย (แฮมสวนแกมหมู ที่หมักดวย กระเทียม เสจ และโรสแมรี่)  หาก
ไมมี ใหใชปานเชตตา (แฮมสวนทองหมู) ถาอยากไดตํารับแทๆ อยาใชเบคอนนะ
คะ เพราะเบคอนจะผานการรมควัน ทําใหรสชาติเปลี่ยนไปคะ

9. เอาสวนหนังของกวนชาเลย ออกกอน สไลดเป็นแผนบางๆ จากน้ันตัดเป็นชิ้นกวาง
1 เซนติเมตร

10. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสกวนชาเลยที่หั่นไวลงไป คอยๆผัดใหกระทะรอนชาๆ อยาให
ไหม

11. ไมนานนัก น้ํามันจะออกมาจากกวนชาเลย ออกมาทอดใหเหลืองกรอบ และหอม
12. พอไดที่แลวใหปิดไฟ รีบใสเสนสปาเก็ตต้ีลงไป ตักน้ําตมสปาเก็ตต้ี ลงในชามซอส

คาโบนารา คนเร็วๆ
13. เปิดไฟออนมากๆ เทซอสลงไปในกระทะ  คนใหเขากันอยางเร็ว ใหแคซอสจับตัว

เป็นครีม และอยาใหไขเป็นลิ่มเด็ดขาด
14. ตักใสจานเตรียมเสิรฟ ขูดชีสโรยหนานิดหนอย และโรยพริกไทยดํา
15. ทานใหอรอยนะคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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