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ทาโกะยากิ สูตรอยางงายสไตลโอซากา

กวยเตีย๋ว / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / เมนูหมู

ยากิโซบะ ของนอยอรอยงายๆสไตลญ่ีป ุน

ยากิโซบะ ของนอยอรอยงายๆสไตลญ่ีป ุน

ยากิโซบะ ของนอยอรอยงายๆสไตลญี่ป ุน วันน้ีเรามาทํายากิโซบะสไตลญี่ป ุนกันคะ
เครื่องปรุงไมเยอะทํากินเองที่บาน ไดคุณภาพ ปริมาณ และยังประหยัดเงินในกระเป าอีก
ดวยนะคะ  เสนยากิโซบะเหนียมน ุม ผัดดวยซอสรสชาติ เขมขน หอมกลมกลอมกําลังดี
เครียวมีรสสัมผัสกรุบ กรอบของผักตางๆ ตัดเลี่ยนดวยขิงดอง กินเทาไหรไมเคยเบ่ือเลยคะ
มาคะ มาลองทํากัน มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทา
กาวเขาครัว ไปผัดยากิโซบะกินกันคะ

สูตรยากิโซบะ

เน้ือหมูสามชั้นแลบาง 120 กรัม

กะหลํ่าปลี 0.2 หัว

หัวหอมใหญลูกกลาง 0.25 ลูก

แครอทหั่นฝอย 0.2 หัว

ถั่วงอก 1 กํามือ

เสนยากิโซบะ 2 หอ

ซอสยากิโซบะ

วูสเตอรซอส 4 ชอนชา

น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ

น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ

น้ําเชื่อมขาวโพด 1 ชอนชา

เกลือและพริกไทย (ปรุงรส)

เครื่องเคียงยากิโซบะ

ขิงแดงดอง (ตามชอบ)

ปลาโอแหงฝอย (ตามชอบ)

สาหรายฝอย (ตามชอบ)

วิธีทํายากิโซบะ

ลางกะหลํ่าปลีใหสะอาด หั่นขนาดเทาที่ใช แกะเป็นกาบๆ และใชมีดหั่นสวนที่
แข็งออก หั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดพอดีคํา
ลางและปอก หัวหอมใหญ ซอยเป็นเสนบางๆ ขนาด 1/4 ลูก
ตามดวยลางและซอยแครอท พักไว นําถั่วงอกมาลาง ทําความสะอาดเด็ดหาง
นําสวนผสม ซอสยากิโซบะทั้งหมด ที่เตรียมเอาไว มาผสมใหเขากันในอางผสม
คนใหซอสเขากันดี
แกะซองเวนยากิโซบะใสชาม นําไปอุนในไมโครเวฟ 600 วัตต เป็นเวลานาทีครึง่
ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันรอใหรอน นําเสนยากิโซบะลงไปผัด เมื่อเสนสุก
เหลือง ตักออกมาพักไว
นําเน้ือหมูสามชั้นสไลด ลงไปผัด เสร็จแลวพักไวในชามเสน ตอนน้ีกระทะ จะมี
น้ํามัน
นําน้ํามันมาผัดผักกอน ใสจากผักที่สุกยาก ไปงาย แครอท กะหลํ่าปลี หัวหอม
ถั่วงอก
เมื่อรอนแลวนําเสน และหมูที่พักไวลงไปผัด เคลาใหเขากัน
เมื่อเขากันแลว เปิดไฟแรง นําซอสยากิโซบะที่เตรียมไว คลุกเคลาใหเขากัน
ตักใสจานเตรียมเสริฟ โรยหนาดวยแผนปลาโอฝอย และสาหรายฝอย แนมดวยขิง
ดองฝอยตามชอบ
ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: Party Kitchen – パーティーキッチン

  Views: 10,002

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

【お祭り】屋台ごはん！焼きそばの作り方【お祭り】屋台ごはん！焼きそばの作り方……
Watch laterWatch later ShareShare

RELATED POSTS

8 รสมามา ตนแบบทํา
อยางน้ีน่ีเองงายเวอเวอร
August 16, 2021

กวยเตีย๋วหมูตมยํามะนาว
รสรินทร แซบสะใจถึง
เคร่ืองตมยํา
August 15, 2021

กวยเตีย๋วหมูน้ําตก รสริ
นทร ซุปหอมเขมแซบ
สะใจ
August 15, 2021
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