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ของวาง

คาลามาลี หมึกชุบแปงทอด ของวางแสน
อรอย

คาลามาลี หมึกชุบแปงทอด ของวางแสนอรอย

คาลามาลี (calamari) วันน้ีรสรินทรจะชวนมาทําเมนูของวางสูตรเด็ด น้ันก็คือคาลามาลี
(ปลาหมึกชุบแปงทอด) ใครมากชิมก็ตองยกน้ิวให เพื่อนๆสามารถ เปิดสูตรและทําตามได
เลยคะ แอดรินรับประกันความอรอยคะ รับรองอรอยสุดๆ เอาละคะ เพื่อไมใหเป็นการเสีย
เวลา มาทําคาลามาลี (ปลาหมึกชุบแปงทอด)กัน ไปลองทําของอรอยๆ กินกันคะ มาคะ
ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูคา
ลามาลี (ปลาหมึกชุบแปงทอด)กันเลยคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก
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อาหารฝรั่งเศส 23
สุดยอดเมนูรสเลิศที่
คุณพลาดไมได

October 27, 2021

อาหารเกาหลี 20
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด

October 26, 2021

เคกกลวยหอม สูตร
เด็ดทํางายที่สุดใน
สามโลก
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บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ
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คุณคาผอมไวไดผล
เร็ว
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อรอยเด็ดเผ็ดชา

October 23, 2021

แปง ชนิดแตละ
ประเภทรูไวใชงาน
เป็น
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ชา 30 ชนิดเพื่อ
สุขภาพ
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อาหารญี่ป ุน 100
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด
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บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ

October 25, 2021

แปง ชนิดแตละ
ประเภทรูไวใชงาน
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สูตรคาลามาลี
Calamari

ปลาหมึกกลวยไซส
กลาง

2 ตัว

น้ํามะนาว 2 ชอนชา

เกลือปน 1/2 ชอนชา

พริกไทยดําปน 1/4 ชอนชา

น้ํามันปาลม (สําหรับ
ทอด)

BeerBatter

แปงเอนกประสงค 190 กรัม

น้ํามันมะกอก 1 ชอนโตะ

เกลือปน 1 ชอนชา

พริกปนคาเยน 1/4 ชอนชา

พริกไทยดําปน 1/2 ชอนชา

เบียรย่ีหอตามชอบ 225 มิลลิลิตร

ซอส-เครื่องเคียง

ซอสทารทาร(ตาม
ชอบ)

เลมอนผานซีก
(สําหรับตกแตง)

วิธีทําคาลามาลี
-Calamari

ลางทําความสะอาดปลาหมึกใหสะอาด เอาเครื่องใน และหนวด ออกใหหมด พักให
สะเด็ดน้ํา

หั่นปลาหมึกเป็นวงหนาใหหนาอยูระหวาง 1-1.5 cm แลวนําใสในอางผสม เติมน้ํา
มะนาว เกลือ พริกไทย คลุกเคลาใหเขากัน พักทิ้งไวในตูเย็น 30 นาที

-Beer Batter

รอนแปงลงในอางผสม เติมเกลือ พริกไทย พริกคาเยน ใชตะกรอมือ ผสมใหเขากับ
แปง เติมน้ํามันมะกอก และเบียร คนผสมตอจนแปงมีลักษณะ ขนแบบพอดีสามารถ
เกาะตัวปลาหมึกได (เวลาทอดแปงตองไมหลุดจากปลาหมึก) แลวนําพักไวในตูเย็น
นาน 20 นาที

ต้ังกระทะหรือหมอ ใสน้ํามัน เปิดไฟแรงใหน้ํามันรอน ระหวางรอ นําปลาหมึกที่หมัก
ไวในขั้นตอนที่ 2 มาผสมกับแปงที่พักไวในขั้นตอนที่ 3 คนชุบใหตัวแปงเคลือบเน้ือ
ปลาหมึก

เมื่อน้ํามันรอนไดที่ ปรับเป็นไฟกลาง นําปลาหมึกลงทอด ใหแปงสุกสีเหลืองออน ใกล
เกือบจะเหลืองทอง แลวนําตักพักขึน้สะเด็ดน้ํามัน พักไว

เรงไฟแรงใหน้ํามันรอนจัด นําปลาหมึกลงทอด อีกครั้ง ใหเป็นสีเหลืองทองสวยงาม
แลว ปิดไฟเตา นําขึน้สะเด็ดน้ํามันพักไว

นําปลาหมึกชุบแปงทอดจัดใสจานเสิรฟ ทานคูกับซอสทารทาร และ เลมอน ทานให
อรอยนะคะ
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