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ขนมกลีบลําดวน ขนมไทยโบราณหอมมัน
หวานกําลังดี

กวยเตีย๋ว / สูตรอาหารไทย / เมนูหมู

กวยเตีย๋วเรือรังสิต สูตรเขมขนน้ําซุปหวาน
หอมเขมสะใจ

กวยเตีย๋วเรือรังสิต สูตรเขมขนน้ําซุปหวานหอมเขมสะใจ

กวยเตีย๋วเรือรังสิต (Rangsit Boat Noodle) รสรินทรจะนําเสนอเมนูกวยเตีย๋ว น่ันคือ
กวยเตีย๋วเรือรังสิต สูตรเขมขนน้ําซุปหวานหอม เขมสะใจ ตํารับน้ีสําหรับทําขายเป็นสูตร
เกาแก รับรองหากใครไดชิม ตองยกน้ิวให เพื่อนๆสามารถ ทําตามไดงายๆเลยคะ แอดริน
รับประกันความอรอยคะ รับรองอรอยสุดๆ น้ําซุปกวยเตีย๋วจะเขมขนมากขึน้ทุกครั้งที่เรา
ลวกเน้ือหมู การเลอกใช วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปรุงน้ําซุป และการปรุงซุปใหเขมขนจะ
ทําใหน้ําซุปอรอย เอาละคะ เพื่อไมใหเป็นการเสียเวลา มาทํากวยเตีย๋วเรือรังสิตกัน นึกถึง
เมนูน้ีทีไร อดใจไมไหวทุกที มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ
สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูกวยเตีย๋วเรือรังสิตกันเลยคะ

เคล็ดลับรสรินทร

สูตรคือจุดเริ่มตนแตจะอรอยหรือไมอรอย อยูที่เราสรางสรรค อยูกับเทคนิคใน
การปรุง
เวลาหมักหมูใหมน้ําเปลาลงไปดวย เพราะจะทําใหหมูน่ิม และเน้ือหมูจะมีสีขาว
นารับประทาน
การเทนมจืดสําหรับปรุงอาหาร ตองเทตอนน้ําเดือดๆ น้ําจึงจะขน

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร
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ยอดนิยม

บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก

October 28, 2021

อาหารฝรั่งเศส 23
สุดยอดเมนูรสเลิศที่
คุณพลาดไมได

October 27, 2021

อาหารเกาหลี 20
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด

October 26, 2021

เคกกลวยหอม สูตร
เด็ดทํางายที่สุดใน
สามโลก

October 26, 2021

บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ

October 25, 2021

โยเกิรต Yogurt มาก
คุณคาผอมไวไดผล
เร็ว

October 24, 2021

หมาลา Mala Sauce
อรอยเด็ดเผ็ดชา

October 23, 2021

แปง ชนิดแตละ
ประเภทรูไวใชงาน
เป็น

October 22, 2021

ชา 30 ชนิดเพื่อ
สุขภาพ

October 15, 2021

อาหารญี่ป ุน 100
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด

October 15, 2021

เบเกอรี่

โดนัทน้ําตาล สูตร
น ุมฟูหวานฉ่ําใคร
กินก็ติดใจ

January 2, 2022

ขนมปังมันหวาน รูป
สวย รวยรสอรอย
พลาดไมได

December 31, 2021

บลูเบอรรี่ชีสพายสด
สูตรอรอยจนคนลืม
ไมลง

December 31, 2021

บลูเบอรรี่ชีสพาย
อรอยไมตองงอเตา
อบ

December 31, 2021

บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก

October 28, 2021

สูตรกวยเตีย๋วเรือรังสิต
สําหรับน้ําซุป

เครื่องเทศยาจีน 1 หอ

โป ยกัก๊ 1 หอ

น้ําตาลทรายกรวด 3 ขีด

กระเทียมดอง 2 ขีด

ซีอิ้วขาวสูตร5 1/2 ขวด

ซีอิ้วดํา 3 ชอนโตะ

ซอสปรุงรส 1/2 ขวด

เกลือปน 3 ชอนโตะ

ผงปรุงรสรสหมู 3 ชอนโตะ

พริกไทยเม็ด 1/2 ขีด

รากผักชี 1 ขีด

กระเทียม 1 ขีด

กระดูกสันหลังหมู(เอียวเลง) 1 กิโลกรัม

หัวไชเทา 1 กิโลกรัม

นมจืดสําหรับการปรุงอาหาร 1 กระปอง

ผงช็อคโกแลต 3 ชอนโตะ

เครื่องปรุงการลวกกวยเตีย๋ว

เน้ือสะโพกหมู 1 กิโลกรัม

ลูกชิ้นหมู 1/2 กิโลกรัม

ตับหมู 1/2 กิโลกรัม

เน้ือหมูติดมันและเอ็น 1 กิโลกรัม

กวยเตีย๋วเสนเล็ก 1 กิโลกรัม

กวยเตีย๋วเสนหมี่ 1/2 กิโลกรัม

กวยเตีย๋วเสนใหญ 1/2 กิโลกรัม

บะหมี 1/2 กิโลกรัม

ถั่วงอก 1 กิโลกรัม

ยอดคะนา 1/2 กิโลกรัม

ตนหอม 2 ขีด

ผักชี 1 ขีด

ขึน้ฉาย 2 ขีด

น้ํามันพืช 1 ขวด

กระเทียมเจียว 3 ขีด

กากหมู 1/2 กิโลกรัม

โหระพา 1 กิโลกรัม

วิธีทํากวยเตีย๋วเรือรังสิต
-วิธีทําน้ําซุป

นําน้ําสะอาดต้ังไฟใสกระดูกหมูเอียวเลงตมจนเดือด

ชอนฟองสกปรกทิ้ง

หั่นรากผักชีจากน้ันนําไปตํารวมกับกระเทียมและเม็ดพริกไทยใหแหลก

นําเครื่องปรุงทั้งหมดใสลงหมอ ตมใหเดือด เคี่ยวน้ําซุปดวยไฟกลางประมาณครึง่
ชั่วโมง เพื่อที่จะดึงความหวานของน้ําซุปออกมา

-วิธีหมักหมู

หั่นหมูใหเป็นชิ้นบางๆ พอคํา

ใสน้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว 2 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 2 ชอนโตะ ผงปรุงรส 1

ชอนโตะ

น้ําเปลาครึง่ถวยคลุกเคลาใหเขากันหมักทิ้งไวประมาณครึง่ชั่วโมง

-วิธีปรุงกวยเตีย๋ว

ใสเครื่องปรุงลงในชาม

ลวกหมูตับ ลูกชิ้น เน้ือหมูใสชาม เทน้ําซุปใสชามลงไปเล็กนอย

ลวกเสน พรอมผัก ใสชามที่เราเตรียมเครื่องและน้ําซุปไว

โรยดวยแคบหมูตนหอม ผักชีขึน้ฉาย ที่ซอยแลว

ตักน้ําซุปรอนๆ ราดลงในชามพอประมาณ พรอมเสิรฟ ทานใหอรอยนะคะ

RELATED POSTS

ราเมง รวมเมนูราเมงหาม
พลาดเสนดีน้ําซุปเด็ด
October 12, 2021

เคล็ดลับตมเสนพาสตา ส
ปาเก็ตต้ี แบบเชฟมิชิลิน
September 16, 2021

พาสตา Pasta ประเภท
เสนเคาเรียกอยางน้ีเรียก
ใหถูก
September 15, 2021
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https://www.rosalynth.com/home/2021/10/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://store.line.me/stickershop/product/5353487/en
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%87/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%87/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/16/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/16/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/15/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-pasta/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/15/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-pasta/
https://www.facebook.com/RosalynTH/
https://www.facebook.com/messages/t/RosalynTH
https://www.rosalynth.com/home/
https://www.rosalynth.com/home/

