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ขาวกลองเซเวน 5 เมนูยอดฮิตลองทําเอง
ก็ไดที่บาน

ของวาง / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / เมนูไก

ไกทอดเกาหลี สูตรเด็ดพรอมเคร่ืองเคียง

ไกทอดเกาหลี สูตรเด็ดพรอมเครื่องเคียง

ไกทอดเกาหลี สูตรเด็ดพรอมเครื่องเคียง วันน้ีเราจัดหนักจัดเต็มไกทอดเกาหลี ไกกรอบๆ
เคี้ยวทีดังไป 3 บาน 8 บาน ใหมันฟินๆ นอนดูซีรี่ยไป ทานไกทอดเกาหลีไปใหไดฟิลลิ่งคะ
วันน้ีมาพรอมซอสสูตรดัง สามแบบสามสไตล

แบบแรกจะเป็น ซอสสไปซี่โคชูจัง รสชาติ หวานเค็มเผ็ด กลมกลอมกําลังดีคะ ซอสที่สอง
สําหรับคนไมชอบเผ็ด แตชอบความอรอยแบบออริจินัล มากับซอสซอยกาลิค เค็มๆ หอมๆ
หวานๆ เขากับไกทอดเหมือนรานดังเลยคา สูตรสุดทายจะเป็นซอสที่ดังมาแรงเปรี้ยงปราง
ซอสหัวหอมใหญ หรือ สโนว ออนเนียน กรุบกรอบ กินเขากันกับซอสหอมมัน เขากันมาก
เลยคะ

ตบทายไกทอดเกาหลีจะขาด ไชเทาดองไดอยางไรคะ จัดไปคะสูตรไชเทาดอง ถึงงบจะ
นอย แตทํากินที ไดเยอะกินไดจุใจตัวแตกเลยคะ เอาละอยากกินแลวพรอม มือซายควง
ตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทาเขาครัวไปทํากันเลยคะ

 

 

สูตรไกทอดเกาหลี

ปีกกลางไก 500 กรัม

ปีกลางไก (นองเล็ก) 500 กรัม

แปงทอดกรอบ 50 กรัม

แปงมันฮองกง 30 กรัม

เกลือปน 0.5 ชอนชา

พริกไทยปน 0.5 ชอนชา

ผงกะหรี่ 1 ชอนชา

ขิงสับละเอียด 1 ชอนชา

กระเทียมสับ 1 ชอนชา

นม 80 กรัม

แปงทอดกรอบ(ชุบ
ทอด)

1 ถวย

น้ํามันสําหรับทอด

วิธีทําไกทอดเกาหลี

1. ลางไกใหสะอาด เอาสอมจ้ิมเน้ือไก เพื่อใหเครื่องปรุงรส เขาเน้ือไก ผึง่ใหแหง
2. นําไกลงอางผสม นําผงเครื่องปรุงลง แปงทอดกรอบ แปงมันฮองกง เกลือ พริกไทย
ปน ขิงสับ กระเทียมสับ และนม

3. คลุกเคาสวนผสมใหเขากัน หมักไกอยางนอย 2 ชั่วโมง หรือมากกวา
4. นําแปงทอดกรอบ มาใสถาด สําหรับชุบแหง นําไกคอยๆ คลุกใหทั่ว ประมาณ 2

รอบและนําลงทอด
5. ต้ังน้ํามันทวม ไฟกลางใหน้ํามันรอน นําไกลงไปทอด ใหกรอบมีสีเหลืองทอง ตัก
ขึน้สะเด็ดน้ํามัน

6. พักไกใหเย็น แลวนํากลับลงไปทอดในน้ํามันรอน จะไดไกเกาหลีกรอบมากๆ
7. นําไกคลุกกับซอส (สูตรดานลางตามชอบนะคะ) โรยงา ตกแตงดวยพลาสลี่ย
8. ทานใหอรอยนะคะ

ซอสเกาหลีโคชูจัง

ซอสโคชูจัง 2 ชอนโตะ

พริกปนเกาหลี 2 ชอนโตะ

น้ําเชื่อมขาวโพด 5 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ

ซอสมะเขือเทศ 3 ชอนโตะ

โชยุ 1 ชอนโตะ

น้ําสะอาด 4 ชอนโตะ

วิธีทําซอสเกาหลีโคชูจัง

1. ต้ังกระทะ แลวใสสวนผสมลงไป ซอสโคชูจัง พริกปนเกาหลี น้ําเชื่อมขาวโพด
น้ําตาลทราย ซอสมะเขือเทศ โชยุ น้ําสะอาด

2. เปิดไฟออน คอยๆเคี่ยวสวนผสม ใหขนเหนียว น้ํางวดเล็กนอย กะใหน้ําซอสจับตัว
กับไกทอดเกาหลี

3. พักใหซอสอุนๆ เอาไกทอดเกาหลีลงมาคลุก
4. โรยดวย งาขาว ตนหอมซอย ไดไกทอดเกาหลีซอสโคชูจัง

ซอสซอยกาลิค

โชยุ 0.25 ถวย

น้ําผึง่ 2 ชอนโตะ

น้ําสะอาด 2 ชอนโตะ

เหลาจีน 2 ชอนโตะ

ขิงสับละเอียด 0.5 ชอนโตะ

พริกไทยปน (ตาม
ชอบ)

แปงขาวโพด 2 ชอนโตะ

น้ําสําหรับละลายแปง 2 ชอนโตะ

วิธีทําซอสซอยกาลิค

1. ต้ังกระทะ แลวใสสวนผสมลงไป โชยุ น้ําผึง้ น้ํา เหลาจีน ขิงสับ คนเขาดวยกัน
2. เปิดไฟออน คอยๆเคี่ยวสวนผสม ใหเดือด
3. ละลายแปงขาวโพดกับน้ําสะอาด  ใสลงในซอสคนตลอดเวลา ใหขนกะน้ําซอส
จับตัวกับไกทอดเกาหลี

4. พักใหซอสอุนๆ เอาไกทอดเกาหลีลงมาคลุก
5. โรยดวย งาขาว ตนหอมซอย ไดไกทอดซอสซอยกาลิค

ซอสหัวหอม (สโนว ออนเนียน)

หัวหอมใหญซอยบาง 2 หัว

มายองเนส 250 กรัม

โยเกิรตรสธรรมชาติ 200 กรัม

น้ําผึง้ 3 ชอนโตะ

น้ําเลมอน 2 ชอนชา

เกลือ (แตงรส)

พลาสลี่สับ (โรยหนา)

วิธีทําซอสซอยกาลิค

1. นําสวนผสมใสถวยผสม มายองเนส โยเกิรต น้ําผึง้ นําเลมอน แตงรสดวยเกลือ คน
ใหเขากัน

2. นําไกทอดมาใสในจาน โรยทอปหนาดวย หัวหอมใหญวางบนหนา ราดดวยซอส
สโนว ออนเนียน

3. แตงหนาดวย พลาสลี่สับ ใหสวยงามจัดเสิรฟ

ไชเทาดองเกาหลี

ไชเทา 1 หัว

น้ําสมสายชู 1 ถวย

น้ําตาลทราย 1 ถวย

เกลือ 4 ชอนชา

วิธีทําไชเทาดองเกาหลี

1. ปลอกเปลือก และหั่นหัวไชเทาเป็นลูกเตา
2. ผสมน้ําสมสายชู น้ําตาล และเกลือ เขาดวยกันคนเขาดวยกัน
3. ต้ังหมอ นําน้ําที่ละลายลงเคี่ยว ใหเดือด ทิ้งไวใหเย็น
4. เทสวนผสมลงในถุงซิปลอค หรือในโหล ใสหัวไชเทาเตา ลงภาชนะปิดใหสนิท
5. ดองทิ้งไวอยางนอย 2 วัน เก็บไวทานในตูเย็นไดนาน 2 สัปดาหคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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