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มัฉฉะมูสเคก อรอยสวยเริ่ดครบเครื่อง
สมบูรณแบบ

ของวาง / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / เมนูอาหารทะเล

ทาโกะยากิ สูตรอยางงายสไตลโอซากา

ทาโกะยากิ สูตรอยางงายสไตลโอซากา

ทาโกะยากิ สูตรอยางงายสไตลโอซากา วันน้ีมาทําทาโกะยากิ รอนๆ หอมกรอบอรอย กัด
ไปเจอ เน้ือปลาหมึกยักษ ฉ่ําๆ เดงๆ ตัดแกเลี่ยนดวย หอมซอย ขิงดอง เพิ่มเทกเจอรกรุบ
กรอบ ดวยแปงทอด โอยเป็นทาโกะยากิ ที่อรอยไมเหมือนใครเลยคะ ที่สําคัญตนทุนถูกมา
กกก กอไกลานตัว แถมอรอย ไมระบบกระเป า มาเลย มาเลยจา ไมพูดพรํ่าทําเพลง มือซาน
ควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว มาทําทาโกะยากิ
กินกันใหจุกๆ กันคะ

สูตรน้ีเป็นสูตรงายๆ นะคะ มีเครื่องปรุงไมกี่อยาง แตอรอยอลังการเลยคะ ขอขอบคุณสูตร
จากคุณ Nino’s Home เหมือนจะทํางายนะคะ แตไมงายเลยคะ คนทําตองใจเย็นๆนะคะ
อยางใหไฟแรงไป ขางในจะดิบ ขางนอกจะไหมไดคะ ของอรอยตองใจเย็นๆ ไฟออนๆ
คอยๆ เทลงไปทีละนิด หมุนๆ ใหผิวนอกเหลือง ทองกรอบ ขางในสุกดี ปลาหมึกเดงชุมฉ่ํา
ฟินๆ กันไปเลยคะ

สูตรไสทาโกะยากิ

แปงสาลีอเนกประสงค 20 กรัม

น้ําสะอาด 30 มิลลิลิตร

ปลาหมึกยักษ 300 กรัม

ตนหอมซอย (ตามชอบ)

ขิงดอง (ตามชอบ)

สูตรทาโกะยากิ

น้ําสะอาด 250 มิลลิลิตร

ไขไก 1 ฟอง

น้ําตาลทราย 10 กรัม

เกลือ 0.25 ชอนชา

โชยุ 10 กรัม

แปงสาลีอเนกประสงค 90 กรัม

แปงขาวเจา 10 กรัม

ผงฟู 0.5 ชอนชา

ซอสทาโกะยากิ (ตาม
ชอบ)

มายองเนส (ตามชอบ)

สาหรายฝอย (ตามชอบ)

แผนปลาแหง (ตามชอบ)

วิธีทําทาโกะยากิ

ทําไสทาโกะยากิกันกอนนะคะ เริ่มตนจากทําเกล็ดแปง นําแปงสาลีอเนกประสงค
และน้ํามาใสในถวย
คนใหสวนผสมเขากันดี ต้ังน้ํามันใหรอน คอยๆใหสอม หยดพรม แปงที่ผสมไว ลง
ในกระทะ
ทอดใหเหลืองสุก ทองกรอบ นํากระชอนตักขึน้ พักใหเย็น
นําปลาหมึกมา ตัดตา ตัดปากออก ทําความสะอาด ตัดผังผืดออก นํามาขยํากับ
เกลือ
ลางน้ําออกใหสะอาด หมดเค็ม สัก 2-3 รอบ
ต้ังหมอน้ํา ใหไฟเดือดพลาน นําปลาหมึดลงไปตม ประมาณ 8 นาที
นําขึน้มาพักใหเย็น หั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคํา สําหรับทําเป็นไสทาโกะยากิ
นําตนหอมมาซอย และ ขิงดองมาซอย เป็นเครื่องสําหรับไสทาโกะยากิ

นําน้ําใสอางผสม ตอกไขลงไป 1 ฟอง ตามดวยน้ําตาลทราย เกลือ โชยุ ตีสวนผสม
ใหเขากัน
รอนแปง ใสลงในชามไข ทั้งแปงสาลีอเนกประสงค และ แปงขาวเจา
เติมผงฟูลงไป คนใหเขากัน สวนผสมเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน นําไปกรองอีกครั้งให
ได สวนผสมของแปงที่เน้ือละเอียด
ต้ังกระทะไฟกลาง ปาดทาน้ํามันกับพิมพ นําแปงทาโกะยากิ ลงไปหยอด ประมาณ
ครึง่พิมพ

เมื่อแปงเริ่มสุก ใสไสลงไป ปลาหมึก 1 ชิ้น แปงทอดกรอบ ตนหอมซอย และขิงดอง
ซอย อยางละนิด
ทอดตอไปอีก 5 นาที กอนที่จะใชไมปลายแหลม เขี่ยพลิก ตะแคง กอนกรอกแปง
ลงไปใหเต็มสวนที่เหลือ

เมื่อหยอดเสร็จ ทอดไปแปงพอสุก พลิกใหเป็นลูกกลม ทอดตออีกดานประมาณ 5

นาที จนสุก มีกลิ่นหอม
ทาน้ํามันรอบๆ พลิกไปพลิกมาจน เหลืองทอง กรอบ นารับประทาน
นําขึน้มาเตรียมจัดเสิรฟ ราดดวยซอสทาโกะยากิ และมายองเนส
โรยดวย สาหรายฝอย และแผนปลาคัตสึโอะแหง พรอมรับประทาน
ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ Nino’s Home

Youtube:
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ยอดนิยม

สูตรเด็ด โรตี
มะตะบะ ทําไดงายๆ
ที่บาน

August 21, 2021

สูตรสํารับชาววัง
กาพยเหชมเครื่อง
คาวหวาน สมัย
รัชกาลที่ 2

August 20, 2021

ไกทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพรอมเครื่อง
เคียง

August 19, 2021

ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
เองก็ไดที่บาน

August 19, 2021

10 สูตรซาลาเปา
ตํารับจีนแทๆ

August 18, 2021

เบเกอรี่

มัฉฉะมูสเคก อรอย
สวยเริ่ดครบเครื่อง
สมบูรณแบบ

August 31, 2021

ซูเฟฟลแพนเคก เด
งดึง๋นุมนวลชวนกิน
สูตรญี่ป ุนแทๆ

August 30, 2021

ชีสเคกชาเขียว เนียน
น ุมฉ ุมฉ่ําอรอยไม
ซํ้าใคร

August 29, 2021

ขนมปังลายเสือดาว
สวยอรอยสะกดทุก
สายตา

August 28, 2021

ขนมปังเนยสด สูตรน้ี
ทํางายงายหนาตาดี ๊
ดี

August 27, 2021

Watch on

Takoyaki Recipe - Japanese Street FoodTakoyaki Recipe - Japanese Street Food
Watch laterWatch later ShareShare
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ทารตไข ตํารับด้ังเดิมจาก
โปรตุเกส
August 25, 2021

ครัวซองช็อกโกแลต อรอย
แทๆทําไดไมแพเชฟ
ฝร่ังเศส
August 24, 2021

เบอรเกอร ขนมปังน ุมๆ
เบอรเกอรเน้ือฉ่ําๆทําเอง
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August 24, 2021
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