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USA
Cheesy Hash 
Brown 
Casserole
จ�านวนเสิร์ฟ :  12

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
อุ่นเตาให้ร้อนที่อุณหภูมิ 177°C หรือ 350°F

ขั้นตอนที่ 2
สเปรย์น�า้มันด้านในถาดหรือภาชนะขนาด 11 x 14 นิ�ว ด้วยน�า้มันปรงุ
อาหารที่ป้องกันการเกาะติดหรือใช้เนยจืดเคลือบภาชนะที่จะใช้อบ

ขั้นตอนที่ 3 
น�ามันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกาแบบหั่นฝอยผสมกับเนยท่ีละลาย  
ซอสเวลูเต้ ไก่ เฮฟว่่คร่ม คร่มเปร้่ยว หอมใหญ่่สับละเอียด เชดดาร์ชีส 
เกลือ และพริกไทยที่เตร่ยมไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเทบนภาชนะ 
ที่ใช้อบ เกลี่ยให้กระจายตัว

ขั้นตอนที่ 4 
น�ามันฝร่ังแช่แข็งสหรัฐอเมริกาแบบทรงกระบอกกลมเล็กจัดวางเร่ยง 
ดา้นบนสว่นผสมในข้อ 3 โดยให้มีลกัษณะเป็นชัน้เดียว ไม่ซอ้นทับกนัเอง
เกลี่ยให้กระจายตัว

ขั้นตอนที่ 5
น�าเข้าเตาอบเป็นเวลา 45-60 นาที จนอุณหภูมิภายในได้ 73°C  
หรือ 165°F  และมันฝรัง่มีสนี�า้ตาลทองกรอบ น�าออกมาตกแต่งให้สวยงาม
ด้วยต้นหอมซอย พักให้เย็นตัวลงเล็กน้อย (3-5 นาที) ก่อนเสิร์ฟ

ขั้นตอนการเตรียมซอสเวลูเต้ไก่หรือนำ้าเกรวี่ไก่
จ�านวนเสิร์ฟ :  3 ถ้วย

น�้ำสต๊อกไก่  6  ถ้วย  
เนย  28  กรัม 
แป้งอเนกประสงค์ 28  กรัม   
ใบไธม์  1  กิ่งเล็ก

ขั้นตอนที่ 1
อุ ่นน�้าสต๊อกไก่ให้ร ้อนด้วยไฟปานกลางนาน 30-35 นาที หรือจนกระท่ังปริมาณ 
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2
ต้ังกระทะให้ร้อนด้วยไฟปานกลาง ใส่เนยรอจนละลาย น�าแป้งอเนกประสงค์ผสมลงไป  
กวนให้เข้ากัน ตั้งไฟให้สุกประมาณ 2-3 นาที หมั่นกวนเป็นระยะๆ

ขั้นตอนที่ 3
เค่ียวน�้าสต๊อกไก่ท่ีได้ ไปเร่ือยๆ เติมใบไธม์ลงไป เค่ียวต่ออีก 5-7 นาทีหรือจนได้ซอสท่ีมี 
ลักษณะข้นตามต้องการ

ส่วนประกอบ

American Frozen Potato Shreds
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำแบบหั่นฝอย  1 กิโลกรัม
American Frozen Potato Tater Tots
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำแบบทรงกระบอก 1 กิโลกรัม
เนยจืด, ละลำยแล้ว    ½    ถ้วย  
ซอสเวลูเต้ไก่ (ตำมสูตรหน้ำถัดไป), แช่เย็น  3    ถ้วย  
เฮฟวี่ครีม     ½   ถ้วย   
ครีมเปรี้ยว    475  มิลลิลิตร
หอมหัวใหญ่สีเหลือง, ปอกเปลือกและสับละเอียด 1    ถ้วย  
เชดดำร์ชีส, ขูดแล้ว    2    ถ้วย  
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล    1    ช้อนชำ 
พริกไทยด�ำป่นละเอียด   ¼  ช้อนชำ 
ต้นหอมจีน, หั่นหรือซอยสด   ¼   ถ้วย  
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ส�ำหรับมันฝรั่งทอด
American Frozen Potato Wedge
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำแบบเสี้ยว  1 กิโลกรัม
น�้ำมันงำ     1 ช้อนโต๊ะ
ซอสเอ็กซ์โอ    ½   ถ้วย  
แป้งมันฝรั่ง    ½   ช้อนโต๊ะ 
น�้ำสต๊อกไก่    ½   ถ้วย  
ซอสพริกกระเทียม    2   ช้อนโต๊ะ 
ซอสถั่วเหลือง    1   ช้อนโต๊ะ 
ต้นหอมเขียวสับ    ½   ถ้วย  
เมล็ดงำ     2   ช้อนโต๊ะ 

CHINA
XO Fries
จ�านวนเสิร์ฟ :  8

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 6
เติมส่วนผสมพรกิกระเทียมทีบ่ดไว้ในข้อ 3 ลงในหม้อ ผดัต่อให้
สกุจนส่วนผสมมีสนี�า้ตาลทองสวย ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที 
จากนั้นเติมพริกแห้งบดละเอียด ผัดต่อประมาณ 30 วินาที 
จนมีกลิ่นหอม ราดด้วยเหล้าเส้าซิง ขูดส่วนสีน�้าตาลที่ติด
บริเวณก้นหม้อออก

ขั้นตอนที่ 7
เค่ียวน�้าสต๊อกไก่ ซอสหอยนางรม ซอสถ่ัวเหลือง น�้าตาลแดง 
และโป๊ยกั๊กเข้าด้วยกัน จนได้ส่วนผสมซอสมีลักษณะข้นเหนียว 
เคี่ยวจนมีน�้ามันขึ้นเป็นชั้นบางๆ ด้านบนซอส ใช้เวลาประมาณ 
12-15 นาที ยกออกจากเตาพักให้เย็นตัวลง เมื่อซอสเอ็กซ์โอ
เย็นตัวลงแล้วแบ่งใส่โถมีฝาปิดเก็บไว้ ในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน  
เมื่อจะใช้ให้น�าออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้งาน

ขั้นตอนที่ 8
ต้ังเตาทอดให้ร้อนทีอ่ณุหภูม ิ177°C ( 350°F ) น�ามนัฝรัง่แช่แข็ง
อเมริกาแบบตัดเสี้ยวลงทอดประมาณ 4-5 นาที จนสุกหรือ 
มีสีเหลืองทอง เก็บในที่อุ่นร้อนระหว่างที่เตร่ยมซอส

ขั้นตอนที่ 9
อุ่นน�้ามันงาในกระทะทรงแบนขนาดใหญ่่ด้วยไฟปานกลาง-สูง 
จนร้อน จากนัน้เติมเอ็กซ์โอซอส ผสมแป้งมนัฝร่ังกับน�า้สต๊อกไก่
คนให้เข้ากันก่อนเทลงในกระทะ คนให้ส่วนผสมในกระทะเข้า 
กันดีและเค่ียวไปเรื่อยๆ จนได้ซอสที่มีเนื้อข้นเล็กน้อย น�าออก
จากเตา เติมซอสพริกกระเทียมและซอสถ่ัวเหลืองเพื่อ 
ปรุงรส

ขั้นตอนที่ 10
น�ามันฝร่ังทอดที่เตร่ยมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันกับเอ็กซ์โอซอส 
ที่ปรุงรสไว้ ตกแต่งด้วยหอมซอยและเมล็ดงาให้สวยงาม 
ก่อนเสิร์ฟ

ขั้นตอนที่ 1
น�ากุ้งและหอยเชลล์แยกใส่ลงในภาชนะทนร้อนทีเ่ข้าไมโครเวฟได้  
เทน�้าร้อนต้มเดือดลงไปให้ระดับน�้าท่วมสูงเกินกุ้งและหอย 
อย่างน้อย 2 นิ้ว แช่ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง (หรือแช่กุ้งและหอยเชลล ์
ในน�้าเย็นทิ้งไว้ข้ามคืนในตู้แช่เย็น)
 
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อครบเวลาตามก�าหนดรินน�้าที่แช่กุ้งทิ้งไปทั้งหมด ส�าหรับ 
น�้าแช่หอยเชลล์ ให้เทน�้าบางส่วนทิ้งเหลือไว้ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ 
(30 มิลลิลิตร) ปิดฝาด้านบน แล้วน�าเข้าอบด้วยไมโครเวฟ 
ทีร่ะดบัความร้อนสูงสุดนานประมาณ 3 นาที หรือจนหอยเชลล์
นิ่มและฉีกขาดง่าย ทดสอบโดยใช้นิ้วหยิกหรือฉีกเนื้อหอย 
แยกออกจากกันได้

ขั้นตอนที่ 3
รินน�้าที่ เหลือในชามหอยเชลล์ออกให้หมด แล้วถ่ายลง 
ในชามเครื่องบดอาหาร บดเนื้อหอยเชลล์ 7 คร้ังจนได้เป็น 
เส้นบางๆ แล้วเทกลับใส่ชามเดิม จากนั้นน�ากุ้งเทเข้าเครื่องบด 
อาหาร บด 10 ครั้ง จนกระทั่งได้เนื้อกุ้งบดหยาบ เทเนื้อกุ้ง 
ที่บดแล้ว กลับชามเดิม ก่อนน�ากระเทียมกลีบ หอมแดง ขิง  
และพริกแดง ใส่ในเครื่องบดอาหาร ปั ่นให้เข้ากันประมาณ  
12-15 ครั้ง จนได้ส่วนผสมที่มีลักษณะคล้ายสับละเอียด  
แต่ไม่ถึงกับเนียนละเอียด จากนั้นเทใส่ชามแยกไว้

ขั้นตอนที่ 4
ใส่น�้ามันพืชลงในหม้อเหล็กหล่อ Dutch Oven ใช้ ไฟปานกลาง
-สูง จนน�้ามันร้อน ใส่แฮมลงผัดจนสุกและกรอบ ผัดด้วย 
ช้อนไม้หรือพายทนความร้อน ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที

ขั้นตอนที่ 5
ใส่หอยเชลล์ลงในหม้อ ผัดให้สุกจนเส้นเนื้อหอยแยกจากกัน 
และมีสีเหลืองทองอ่อนๆ ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เติมกุ้ง 
และผัดต่อจนมีสีเหลืองทองเข้ม ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที  
ในขัน้ตอนนีน้�้ามนัในหมอ้จะมลีกัษณะเปน็ฟองปกคลมุดา้นบน
อาหาร ยากต่อการดูสีของอาหารในหม้อ แนะน�าให้ใช้ ไม้พาย
ตักส่วนผสมก้นหม้อขึ้นมาดูสี

ส่วนประกอบ

ส�ำหรับซอสเอ็กซ์โอ 
จ�านวนเสิร์ฟ :  4 ถ้วย

กุ้งแห้ง    140  กรัม  
หอยเชลล์อบแห้ง   140  กรัม
กระเทียม    10   กลีบ  
หอมแดง, ปอกเปลือกและตัดแบ่ง 4 ส่วน 3   หัวใหญ่ 
ขิง, ขนำด 3 นิ้ว ปอกเปลือก  1  ชิ้น  
พริกแดงสด   3   เม็ด  
น�้ำมันถั่วลิสง (ใช้น�้ำมันพืชแทนได้) 2 ช้อนโต๊ะ
ดรำยเอจแฮม  หรือแฮม
ที่ผ่ำนกำรบ่มแบบดรำยเอจ  85 กรัม
(ใช้แฮมดิบโปรสชุตโต้ แฮมรมควันสเปค 
คันทรี่แฮมหรือเบคอนแทนได้)
เหล้ำเส้ำซิง (ใช้ไวน์หรือเหล้ำองุ่นแทนได้) ½   ถ้วย  
น�้ำสต๊อกไก่   1-1/2   ถ้วย 
ซอสหอยนำงรม   ¼  ถ้วย  
ซอสถั่วเหลือง   2  ช้อนโต๊ะ 
น�้ำตำลแดง   2  ช้อนโต๊ะ 
โป๊ยกั๊ก (จันทน์แปดกลีบ)  2 ชิ้น
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THAILAND

Green Curry Chicken 
with Waffle Fries

จ�านวนเสิร์ฟ :  3 - 4

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
น�าพริกแกงเข่ยวหวานและกะทิ 1 ถ้วยตั้งไฟ คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียว

ขั้นตอนที่ 2
ต้ังไฟประมาณ 5 นาที จากนัน้เตมิน�า้ตาลปีบ น�า้ปลา ตามด้วยมะเขือ ใบโหระพา ใบมะกรูด และพริกชีฟ้้าแดง  
จากนั้นให้เติมกะทิที่เหลืออีก 1 ถ้วยและเนื้อไก่ลงไป รอให้เดือด

ขั้นตอนที่ 3
ทอดมันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกาแบบตะกร้าสานด้วยอุณหภูมิ 177°C (350°F) เสิร์ฟพร้อมกับ 
แกงเขียวหวานที่เตรียมไว้

ส่วนประกอบ

American Frozen Potato Basket Weave Cuts
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำแบบตะกร้ำสำน   20  ชิ้น
เนื้อไก่      200  กรัม
กะทิ      2  ถ้วย
พริกแกงเขียวหวำน     3  ช้อนโต๊ะ
น�้ำตำลปีบ      1  ช้อนโต๊ะ
น�้ำปลำ      2 ช้อนโต๊ะ
มะเขือ      3  ลูก
ใบโหระพำ       10 ก้ำน
ใบมะกรูดหั่นฝอย     2 ใบ
พริกชี้ฟ้ำแดง     1-2 เม็ด
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JAPAN
Okonomiyaki Fries

จ�านวนเสิร์ฟ :  6

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
ใส่น�า้มนังาลงในกระทะต้ังไฟปานกลาง พอน�า้มนัร้อน น�าผกักาดขาวลงไปผดัให้สกุจนนิม่ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที 
ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยป่น ปิดเตา เทงาด�าลงไปและคลุกเคล้าให้เข้ากัน อุ่นร้อนจนกว่าจะใช้

ขั้นตอนที่ 2
ตั้งเตาทอดที่มีน�้ามันถั่วลิสงให้ร้อนที่อุณหภูมิ 177°C (350°F) น�ามันฝรั่งแช่แข็งแบบตัดหยักที่เตรียมไว้ลงไปทอด  
ปรมิาณชิ�นมนัฝรัง่แชแ่ขง็ทีจ่ะทอดข้น้อยู่กบัขนาดของเตาทอดทีใ่ช ้(อาจเลอืกใช ้เตาทอดลมรอ้นหรอืเตาอบลมรอ้น
แบบไร้น�้ามัน) ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที หรือจนมันฝรั่งทอดกรอบและมีสีเหลืองทอง ยกข้้นพักให้สะเด็ดน�้ามัน 
จากนั้นเทลงในชามผสมและปรุงรสด้วยเกลือโคเชอร์และผงโรยข้าวฟูริกาเกะ

ขั้นตอนที่ 3
จัดตกแต่งจานโดยน�ามันฝร่ังทอดแบบตัดหยักที่ทอดเสร็จแล้ววางลงบนจานเสิร์ฟหรือในภาชนะที่จัดเตรียมไว้  
น�าผักกาดขาวน�้ามันงาวางด้านบน ราดทับด้วยซอสทาโกยากิหรือซอสปลาไหลในแนวเส้นเฉียงไปมา แล้วน�าซอส
มายองเนสญ่ี่ปุ ่นมาราดทับในแนวเฉียงตัดกับซอสทาโกยากิหรือซอสปลาไหล โรยด้านบนอีกเล็กน้อยด้วย 
เนื้อปลาโอแห้งและหอมซอยก่อนเสิร์ฟ

ส่วนประกอบ

ส�ำหรับผักกำดขำวน�้ำมันงำ 
น�้ำมันงำ      2 ช้อนโต๊ะ 
ผักกำดขำว, หั่นบำง     6  ถ้วย  
เกลือโคเชอร์     2 ช้อนชำ 
พริกไทยด�ำ, บดละเอียด    1   ช้อนชำ 
งำด�ำ      2 ช้อนโต๊ะ 

ส�ำหรับมันฝรั่งทอด
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำ
แบบตัดหยัก     1   กิโลกรัม 
น�้ำมันถั่วลิสง 
(หรือใช้น�้ำมันที่เป็นกลำง)  ตำมต้องกำร
เกลือโคเชอร์   ตำมต้องกำร
ผงโรยข้ำว ฟุริกำเกะ   ตำมต้องกำร

ส�ำหรับกำรตกแต่ง
มำยองเนสสไตล์ญี่ปุ่น 
(ยี่ห้อคิวพี Kenko หรืออื่นๆ)    1  ถ้วย  
ซอสทำโกยำกิหรือซอสปลำไหล    1 ถ้วย  
เนื้อปลำโอแห้ง (คัตสึโอบูชิ)    1  ถ้วย  
ต้นหอม, ซอยบำงๆ     1 ถ้วย 
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ส่วนประกอบ

ส�ำหรับแพนเค้กมันฝรั่ง 
American Frozen Potato Shreds
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำ
แบบหั่นฝอย  1 กิโลกรัม
หอมใหญ่หั่นเต๋ำ  1  ถ้วย  
เนยจืด   2  ช้อนโต๊ะ 
กระเทียมสับละเอียด  3 กลีบ
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล 1 ½  ช้อนโต๊ะ 
พริกไทยด�ำบดละเอียดสด ½  ช้อนชำ 
ผงขมิ้น   1  ช้อนชำ 
ผักชีหั่นท่อนสั้นๆ  ¼  ถ้วย  
ไข่เบอร์ใหญ่ที่ตีแล้ว   2 ฟอง 
น�้ำมันมะกอก   ตำมต้องกำร 
ซอส Harissa

ส�ำหรับซอสโยเกิร์ต
โยเกิร์ตรสธรรมชำติ 
สูตรปรำศจำกไขมัน  2  ถ้วย  
แตงกวำอังกฤษ สับละเอียด 1  ถ้วย  
น�้ำมะนำว   1  ช้อนโต๊ะ  
เกลือ   1  ช้อนโต๊ะ 
พริกไทยด�ำ  1  ช้อนชำ 
ผักชีฝรั่งสับ  1  ช้อนชำ 
ใบสะระแหน่สับ  1  ช้อนโต๊ะ 

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
หากชิ้นมันฝรั่งแช่แข็งที่ละลายแล้วยังมีน�้าบางส่วนหลงเหลือให้วางพักไว้
บนกระดาษซับน�้าให้แห้งสนิทดีก่อนน�ามาใช้

ขั้นตอนที่ 2
ละลายเนยในกระทะใบเล็กด้วยไฟร้อนปานกลาง ใส่หอมสับละเอียดลงไป
ผัดประมาณ 2-3 นาที หรือจนหอมสับมีลักษณะใส เติมกระเทียมสับและ
ผดัต่ออกี 1-2 นาท ีหมัน่กวนเป็นระยะ ยกออกจากเตาตักเทลงบนมนัฝรัง่
แช่แข็งที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3
เติมผงยี่หร่า เกลือ พริกไทย ผงขมิ้น และผักชีฝรั่ง ลงในชามผสมที่ม ี
มันฝรั่งกับหอมกระเทียมผัด (ในข้อ 2)

ขั้นตอนที่ 4
เทไข่ลงไปให้พอเหมาะกับที่จะผสมกับมันฝรั่ง แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะ
ส่วนที่เหลือจะทิ้งอยู่ก้นถ้วย

ขั้นตอนที่ 5
ปั้นส่วนผสมมันฝร่ังให้เป็นทรงกลมแบนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว 
มือเปียกจะช่วยให้การขึ้นรูปง่ายมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 6
ท�าซอส Harissa โดยน�าพริกหยวกแดงไปย่างหรือนึ่ง ย่างให้สุกทั่วถึง 
ทุกด้านและไหม้เล็กน้อย เมื่อได้ตามต้องการแล้วใส่ลงในถ้วยปิดด้วย 
พลาสติก พักให้เย็นตัวลง แล้วลอกเอาส่วนเปลือกที่ไหม้ เลาะเมล็ดและ 
ก้านทิ้ง เก็บส่วนเนื้อไว้

ขั้นตอนที่ 7
อบเครื่องเทศที่อุณหภูมิ 177°C หรือ 350°F นาน 1-2 นาที จากนั้น 
น�าไปบดให้ละเอียด

ขั้นตอนที่ 8
ต้ังกระทะผดัใส่น�้ามันมะกอกด้วยไฟปานกลาง ใส่หอม กระเทียม และสะเก็ด
พริกแดง  ผัด ใ ห้สุกประมาณ 5-7 นาที  ห รือจนพริก เปลี่ยนสี 
คล�้าเข้ม เทส่วนผสมซอสลงในเครื่องปั่นอาหาร ปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 9
ส�าหรับการท�าซอสโยเกิร์ต ให้ผสมโยเกิร์ต แตงกวา น�้ามะนาว เกลือ  
พริกไทย ผักชีฝรั่ง และใบสะระแหน่ ลงผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในชามผสม 
เก็บซอสให้คงความเย็นที่ 4°C หรือ 40°F หรือจนกว่าจะใช้งาน

ขั้นตอนที่ 10
การท�า Maakouda โดยน�าน�้ามันมะกอกทาเคลือบให้ทั่วกระทะ น�าไป 
ตั้งไฟร้อนปานกลางถึงสูง

ขั้นตอนที่ 11
เมื่อน�้ามันร้อนน�าชิ้นแพนเค้กมันฝรั่งที่ขึ้นรูปเตรียมไว้วางลงทอดด้านละ 
5-7 นาที พลิกกลับด้านเพื่อให้สุกเสมอกันจนมีสีเหลืองทอง แล้วเตรียม
น�าชิ้นมันฝรั่งลงทอดต่อ

ขั้นตอนที่ 12
น�าชิ้นที่ทอดเสร็จแล้วขึ้นมาวางพักเรียงไว้บนตะแกรง จนทอดครบตาม
จ�านวนที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 13
จัดเสิร์ฟ Maakouda ในขณะที่ยังอุ่นร้อน พร้อมกับราดซอส Harissa  
และซอสโยเกิร์ต

MOROCCO
Maakouda Crispy Potato Pancakes
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S. KOREA
Bulgogi Eggs Benedict with Kimchi 
and Gochujung Hollandaise
จ�านวนเสิร์ฟ :  24

ส่วนประกอบ
American Frozen Potato Hash Brown Patties
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำ
แบบแฮชบรำวน์แผ่นหนำ  24  ชิ้น  
เนื้อวัวหมักย่ำงบูลโกกิ (ตำมสูตร)  2 ½   กิโลกรัม
ผักกำดขำวกิมจิ (ตำมสูตรด้ำนล่ำง) 6   ถ้วย  
ไข่ดำวน�้ำ    4   โหล  
ผักกวำงตุ้งไต้หวันเบบี้, 
นึ่งและหั่นคร่่งตำมควำมยำวของใบ 24            ต้น  
ซอสฮอลแลนเดสพริกเกำหลีโคชูจัง 5-6   ถ้วย 
ดอกหอมหรือดอกกุยช่ำย 
(หรือต้นหอมซอย)   ตำมต้องกำร

ขั้นตอนการจัดจาน

ทอดมันฝร่ังแช ่แข็งสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แบบ 
แผ่นหนาในน�้ามันร้อน 177°C (350°F) เป็นเวลา  
5-6 นาทจีนมสีีเหลอืงทองกรอบ พกัให้สะเดด็น�า้มนัก่อน
จดัวางเรยีงบนจานเสิร์ฟ จากนัน้น�าเนือ้ย่างบลูโกกิ 50 กรัม
วางด ้านบนแผ ่นมันฝร่ังทอดซ ้อนทับอีกชั้นด ้วย 
ผักกิมจิ 25 กรัม และน�าไข่ดาวน�้าวางด้านบนสุด น�าผัก
ก ว า ง ตุ้ ง ไ ต้ ห วั น  2  ต้ น เ ล็ ก ที่ ล ว ก แ ล้ ว ต ก แ ต่ ง 
ด้านข้างจานถัดจากไข่ดาวน�้าและราดด้านบนไข่ด้วย 
ซอสฮอลแลนเดส ประมาณ 30-40 กรัมตามแต่รสชาติ 
ทีต้่องการ ตกแต่งด้วยดอกหอมหรอืดอกกุยช่ายเลก็น้อย
ก่อนเสิร์ฟ

ส�ำหรับท�ำผักกำดขำวกิมจิ
ผักกำดขำว  1      ต้น 
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล ¼     ถ้วย  
กระเทียมขูด  1      ช้อนโต๊ะ 
ขิงสดลอกเปลือกขูด  1      ช้อนชำ 
น�้ำตำลทรำย  1       ช้อนชำ 
น�้ำปลำหรือกะปิเกลือ  2       ช้อนโต๊ะ 
พริกแห้งป่นเกำหลีแบบหยำบ 1-5   ช้อนโต๊ะ  
(โคชูกำรู)     
หัวไชเท้ำเกำหลีหรือหัวไชเท้ำ, 
ตัดเป็นท่อนเล็กสั้นๆ  30     กรัม 
ต้นหอมเขียวขนำดกลำง, 
ตดัแต่งเป็นท่อนส้ันๆ ขนำด 1 นิ�ว     4    ท่อน

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
ตัดแบ่งต้นผักกาดขาวตามแนวยาวเป็น  
4 ส่วน ตัดบริเวณส่วนฐานใจกลางต้นออก 
แล้วตัดแบ่งเป็นท่อนๆ ยาว 2 นิ้ว
 
ขั้นตอนที่ 2
วางผักกาดขาวที่ตัดแบ่งแล้วในชามขนาด
ใหญ่่โรยด้วยเกลือ ใช้มือนวดเกลือให้เข้ากับ
ผักกาดขาวไปเรื่อยๆ จนผักกาดขาวเริ�มนิ�ม
เ ล็ ก น้ อ ย  เ ติ ม น�้า ส ะ อ า ด ล ง ไ ป ใ ห้ท่ ว ม 
ผักกาดขาว วางจานปิดกดทับด้านบนด้วย
ส่ิงของที่มีน�้าหนักเพ่ือกดให้ผักกาดขาว 
หมกัใต้น�า้เกลอื พกัทิง้ไว้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง
 
ขั้นตอนที่ 3
เทน�้าแช่ผักกาดขาวทิ้ง แล้วล้างด้วยน�้าเย็น  
3 รอบ พักบนกระชอนให้สะเดด็น�า้ 15-20 นาที 
ในขณะเดียวกันเตรียมเครื่องเทศ
 
ขั้นตอนที่ 4
ล้างชามหรือภาชนะที่ใช้ดองเกลือและเช็ด 
ให้แห้ง ใส่กระเทียมขูด ขิงขูด น�้าตาล และ

ส�ำหรับกำรท�ำซอสฮอลแลนเดสพริก
เกำหลีโคชูจัง
น�้ำมะนำวสด  4  ช้อนโต๊ะ 
เนยละลำย   32  ช้อนโต๊ะ 
โคชูจัง (พริกแกงซอสเกำหลี) 4  ช้อนโต๊ะ 
ไข่แดง   4  ฟอง

วิธีการนี้ใช้เครื่องปั ่นอาหารท�าซอส โดยผสมไข่แดงและ 
น�้ามะนาวลงในเครื่องปั ่นด้วยความเร็วสูง จากนั้นค่อยๆ  
เทเนยละลายให้เป็นสายกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอจนได้ 
ส่วนผสมน�้าซอส เติมโคชูจัง ค่อยๆปั่นให้เข้ากัน
 

ส�ำหรับเนื้อวัวหมักย่ำงบูลโกกิ 
เนื้อวัวส่วนเทนเดอร์ลอยน์ สไลด์บำงๆ
เป็นชิ้นขนำดกว้ำงครึ่งนิ้วและหนำ 1/8 นิ้ว 2  กิโลกรัม

ส�ำหรับน�้ำซอสหมักเนื้อ
เนื้อลูกแพร์บด  3   ถ้วย 
หอมใหญ่บด  1 ½   ถ้วย 
กระเทียมสับละเอียด  24 กลีบ 
ขิงสับละเอียด  2  ช้อนโต๊ะ 
ต้นหอมเขียวซอยละเอียด 6 
ซอสถั่วเหลือง  ¾  ถ้วย 
พริกไทยด�ำบดละเอียด ¾  ช้อนชำ 
น�้ำมันงำ   6  ช้อนโต๊ะ
(ที่ผลิตจำกงำที่ผ่ำนกำรคั่วสุก)   
แครอทหั่นชิ้นเล็กบำง  1  ถ้วย  

ขั้นตอนที่ 1
น�าส่วนประกอบทั้งหมดใส่ลงในชามผสม

ขั้นตอนที่ 2
เติมเนื้อสไลด์ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 3
เนื้อหมักที่ได้สามารถน�าไปย่าง ทอด หรือท�าบาร์บีคิวได้ทันที 
แต่จะดทีีส่ดุเมือ่หมกัทิง้ไว้อย่างน้อย 30 นาท ีหรอืหมกัข้ามคืน
ส�าหรับเนื้อที่มีลักษณะค่อนข้างเหนียว

น�้าปลาหรือกะปิ คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
จากนัน้น�าไปผสมกบัพริกป่นเกาหลโีคชกูารู 
1-5 ช้อนโต๊ะรสจัดจ้านตามความต้องการ  
(ใช้ 3 ½ ช้อนโต๊ะหากต้องการรสเผ็ดร้อน 
ปานกลาง) พักทิ�งไว้จนผักกาดกิมจิเสร็จ
เร่ยบร้อย
 
ขั้นตอนที่ 5
รีดน�้าที่หลงเหลืออยู ่ในผักกาดขาวกิมจิ 
อย่างเบามอืแล้วน�าลงไปคลกุเคล้ากับเครือ่ง
ปรุงรสที่เตรียมไว้ ในข้อ 4 เติมหัวไชเท้าและ 
ต้นหอมเขียวตัดแต่ง 
 
ขั้นตอนที่ 6
ใช้มือที่สวมถุงมือคลุกเคล้าส่วนผสมใน 
ข้อ 5 ให้เข้ากันดี จนส่วนผสมเคลือบไปทั่ว 
ผักกาดขาวทั้งหมด
 
ขั้นตอนที่ 7
น�าผักกิมจิบรรจุลงในโถแก้วแบบมีฝาปิด  
กดผักดองกิมจิให้อยู่ต�่ากว่าระดับน�้าเกลือ 
เหลือช่องว่างด้านบนไว้ประมาณหนึ่งนิ้ว 
ก่อนปิดฝาให้สนิท
 
ขั้นตอนที่ 8
วางโถแก้วบรรจุผักกิมจิบนจานรองหรือ
ภาชนะรองด้านล่างเพื่อป้องกันน�้าเกลือที่
อาจไหลล้นออกมาด้านนอก ต้ังพักทิ�งไว้ใน
ทีร่่มไม่สมัผัสแสงแดดโดยตรงทีอ่ณุหภมูห้ิอง
ปกติ ประมาณ 1-5 วัน ในระหว่างนี้อาจ
สงัเกตเหน็ฟองอากาศผดุข้้นภายในโถแก้วและ
มนี�า้เกลอืบางส่วนล้นออกจากฝาปิด
 
ขั้นตอนที่ 9
ตรวจสอบผักกิมจิทุกวันโดยการใช้นิ้วหรือ
ช้อนทีส่ะอาดกดลงบนผกักิมจใิห้อยูใ่นระดบั
ต�า่กว่าน�า้เกลือตลอดเวลา ชมิรสชาติเลก็น้อย 
เมื่อชิมได้รสชาติผักดองตามต้องการแล้ว 
น�าเก็บเข้าตู้แช่เยน็ สามารถรบัประทานได้ทนัที 
แต่จะดีที่สุดเมื่อเก็บไว้ 1-2 สัปดาห์
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INDIA
Aloo Tikki

(Curry Spiced Potato Patties)
จ�านวนเสิร์ฟ :  10

ส่วนประกอบ

ส�ำหรับซอสโยเกิร์ต
โยเกิร์ตรสธรรมชำติ 
สูตรไม่มีไขมัน  2 ถ้วย  
น�้ำมะนำว   1  ช้อนโต๊ะ 
เกลือ   ½ ช้อนโต๊ะ 
พริกไทยด�ำ  1  ช้อนชำ 
ผักชีฝรั่ง   1  ช้อนชำ 
ใบสะระแหน่  1  ช้อนโต๊ะ 

ส�ำหรับ Aloo Tikki
มันฝรั่งบดเตรียมจำกมันฝรั่งอบแห้ง
ส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ   3  ถ้วย  
(มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำแบบเกล็ดหรือละเอียด)
American Frozen Potato Straight Cuts (Diced)
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกำ
แบบเส้นตัดตรงยำวและแบบหั่นเต๋ำ 225  กรัม  
น�้ำมันพืช    2  ช้อนโต๊ะ 
หอมหัวใหญ่หั่นเต๋ำ   ½  ถ้วย  
กระเทียมอบแห้ง   1  ช้อนโต๊ะ 
ผงกะหรี่    2  ช้อนโต๊ะ 
เกลือ    1  ช้อนชำ 
ถั่วชิคพี สะเด็ดน�้ำแล้วซอยบำงๆ  225  กรัม 
ต้นหอมสด   ½ ถ้วย  
ผักชีไทย    ½  ถ้วย  
แป้งอเนกประสงค์   ½  ถ้วย  
ไข่ไก่    2  ฟอง  

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
เตรยีมมนัฝรัง่บดจากมนัฝรัง่อบแห้งส�าเรจ็รูปสหรัฐอเมรกิาตามค�าแนะน�าจากผูผ้ลติ ท�าให้เย็นตัวลงที ่5°C หรอื 40°F 
ก่อนน�ามาใช้

ขั้นตอนที่ 2
ผัดหอมหัวใหญ่่กับน�้ามันเล็กน้อยที่ความร้อนปานกลางถึงสูงในเครื่องผัดอาหารหรือบนกระทะทรงแบน  
เติมกระเทียมและผัดต่ออีก 3-5 นาที จากนั้นใส่ผงกะหร่่คลุกเคล้าให้เข้ากันและผัดต่ออีก 3-5 นาทีจนสุกทั่ว ยกออก
จากเตา ท�าให้เย็นตัวลงที่ 5°C หรือ 40°F ก่อนน�ามาใช้

ขั้นตอนที่ 3
ผสมมนัฝรัง่บด หอมกระเทยีมทีผ่ดัไว้ เกลอื ไข่ ถ่ัวชคิพซีอย มนัฝร่ังรปูทรงเต๋า ต้นหอมซอย ผกัชไีทย และแป้งเข้าด้วยกัน
ในชามผสมขนาดใหญ่่ ใช้ที่ตักไอศกรีมขนาด 5 oz. ตักส่วนผสมขึ้นมาเพ่ือปั้นเป็นก้อนกลมวางบนถาดรองอบ  
แต่ละถาดสามารถรองรับได้ประมาณ 10 ชิ้นเบอร์เกอร์ ใช้ ไม้พายตักอาหารแบบแบนกดด้านบนชิ้นเบอร์เกอร์ทั้งหมด
ให้แบนลง น�าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 230°C หรือ 450°F เป็นเวลา 12-15 นาที หรือจนอุณหภูมิภายในชิ้นเบอร์เกอร์ได้ 
70°C หรือ 160°F และมีสีน�้าตาลทอง
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GERMAN
Kartoffelklosse
(German Potato Dumplings)
จ�านวนเสิร์ฟ :  16

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมมันฝรั่งบดจากมันฝรั่งอบแห้งส�าเร็จรูปสหรัฐอเมริกาตาม 
ค�าแนะน�าจากผู้ผลิต ท�าให้เย็นตัวลงก่อนน�ามาใช้

ขั้นตอนที่ 2
ในขณะเดยีวกันละลายเนยในกระทะใบเลก็ด้วยไฟร้อนปานกลาง จากนัน้
ใส่ขนมปังหั่นเต๋าลงไปคลุกเคล้าให้ท่ัว จนกระท่ังขนมปังกรอบและ 
มีสีน�้าตาลทอง ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที ยกออกจากเตาถ่ายลง 
ในถ้วยท่ีเตรยีมไว้ คงเหลอืเนยสนี�า้ตาลมกีลิน่หอมบางส่วนในกระทะไว้

ขั้นตอนที่ 3
ปรุงรสมันฝรั่งบดด้วยเกลือ พริกไทย และผงจันทน์เทศ จากนั้นใส่ไข่
แล้วกวนจนผสมเป็นเน้ือเดียวกันกับมันบด เติมแป้งแล้วกวนผสม 
จนแป้งผสมกับมันบด อย่ากวนมากจนเกินไป

ขั้นตอนที่ 4
น�าหม้อใส่น�้าผสมเกลือขึ้นตั้งไฟให้เดือดอ่อนๆ เอามือจุ ่มน�้าให้ 
เปียกชุ่ม ใช้ช้อนตักก้อนแป้งมันฝรั่งใส่ลงอุ้งมือ ปั้นเป็นก้อนกลม  
กดให้มีรอยบุ๋มตรงกลางเล็กน้อยแล้วน�าขนมปังกรูตอง 2-3 ชิ้น 
ที่เตรียมไว้วางลงไปเป็นไส้แล้วม้วนส่วนที่เหลือขึ้นปิด ม้วนให้เป็นลูก
ทรงกลม ท�าเช่นเดียวกันกับแป้งมันฝรั่งและขนมปังกรูตองที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 5
ใช้ช้อนตักขนาดใหญ่่น�าก้อนแป้งมนัฝรัง่ทีข่ึน้รปูทรงกลมสอดไส้ไว้แล้ว 
วางลงในน�้าร้อนทีละลูก ต้มจนกระทั่งก้อนแป้งสุกลอยขึ้นมาเหนือน�้า 
ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ปิดฝาและต้มด้วยไฟปานกลางถึงต�่าไป 
เร่ือยๆ จนสุก กลับด้านก้อนแป้งให้สุกทั่วถึงกัน ใช้เวลาประมาณ  
20 นาที

ขั้นตอนที่ 6
วางก้อนแป้งที่สุกแล้วลงบนจานเสิร์ฟ โรยหน้าเล็กน้อยด้วยเนย 
สีน�้าตาล (จากข้อ 2) บดขนมปังกรูตองที่เหลือโรยหน้าด้านบนแล้ว 
ตกแต่งด้วยต้นหอมจีนหั่นฝอยให้สวยงาม ตั้งพักให้เซตตัวก่อนเสิร์ฟ 
ประมาณ 10 นาที

ส่วนประกอบ

มันฝรั่งบดเตรียมจำกมันฝรั่งอบแห้ง
ส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ  1 - 1 ½  กิโลกรัม
(มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือละเอียด)
ผงจันทน์เทศ   ¼  ช้อนชำ 
แป้งอเนกประสงค์   1  ถ้วย  
ต้นหอมจีนหั่นฝอย   2  ช้อนโต๊ะ 
เนยจืด    ½  ถ้วย  
ขนมปังกรอบทรงสี่เหลี่ยมขนำด ¼ นิ้ว 2  ถ้วย  
ไข่ไก่ที่ยีแตกแล้ว   2  ฟอง
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล   ปริมำณตำมต้องกำร 
พริกไทยด�ำบดละเอียด   ปริมำณตำมต้องกำร 
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ITALY
Gnocchi with 
Truffle Cream and 
Pecorino
จ�านวนเสิร์ฟ :  12

ขั้นตอนการทำา
ขั้นตอนที่ 1
ท�า Gnocchi โดยใช้มันฝร่ังอบแห้งส�าเร็จรูปสหรัฐอเมริกาแบบเกล็ดหรือแบบละเอียด 
เทลงในชามผสมที่ใส่น�้าร้อน คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมไข่ลงไปแล้วตีผสม ให้เป็น 
เนื้อเดียวกัน ก่อนใส่แป้งแล้วกวนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เหลือแป้งบางส่วนเก็บไว้ ประมาณ 
½ ถ้วย นวดส่วนผสมแป้งโดว์เบาๆ จนได้แป้งโดว์ที่มีลักษณะนุ่มเบา

ขั้นตอนที่ 2
แบ่งแป้งโดว์เป็น 12 ก้อนเท่าๆ กัน และใช้แป้งส่วนที่เหลือขึ้นรูปแป้งโดว์แต่ละก้อนเป็นรูป 
เกลยีวคล้ายเชอืกหนา ½ นิว้ แล้วตัดเป็นท่อนส้ันๆ ยาวประมาณ ¾ น้ิว ม้วนชิน้ Gnocchi 
เบาๆ บนแผ่นอุปกรณ์ส�าหรับท�า Gnocchi หรือใช้ส้อม

ขั้นตอนที่ 3
เทน�้าใส่หม้อใบใหญ่่ น�าไปตั้งไฟต้มให้เดือด และใส่เกลือลงไปในปริมาณที่ท�าให้น�้ามีรสชาติ
คล้ายน�้าทะเล

ขั้นตอนที่ 4
ท�า Gnocchi เป็นรอบ รอบละประมาณ 30-60 วินาที หรอืจนกว่าช้ิน Gnocchi จะลอยตัว
ขึ้นบนผิวน�้าในหม้อ จากนั้นใช้ช้อนตัก Gnocchi ถ่ายลงบนกระดาษรองอบเบาๆ ในขณะ
ที่ก�าลังท�าซอส

ขั้นตอนที่ 5
ส�าหรับการท�าซอสเริ่มต้นจากใส่เนยลงในกระทะใบใหญ่่ ตั้งไฟให้ร้อนปานกลาง

ขั้นตอนที่ 6
เทแป้งลงบนเนยในกระทะ กวนผสมให้เข้ากันจนสุก ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาท ีระหว่างทีร่อ
ให้สุกให้คนส่วนผสมอย่างสม�่าเสมอ

ขั้นตอนที่ 7 
เติมน�้าสต๊อกผัก เฮฟว่ีครีม และผงจันทน์เทศลงในกระทะ เค่ียวส่วนผสมไปเรื่อยๆ  
ส่วนผสมซอสมีความข้นเล็กน้อย ยกลงจากเตา

ขั้นตอนที่ 8
จากนั้นใส่ผิวมะนาวขูด ต้นหอมจีน และใบทาร์รากอน คนให้เข้ากันและพักซอสที่ได้ ไว้ 
ประมาณ 5 นาที เพื่อให้กลิ่นของสมุนไพรเข้าไปผสมกับเนื้อซอส

ขั้นตอนที่ 9
ก่อนเสิร์ฟ อุ่นซอสให้ร้อนด้วยไฟปานกลาง เติม Gnocchi แล้วค่อยๆ ผสมให้เข้ากันด ี
กับซอส

ขั้นตอนที่ 10
ตัก Gnocchi ใส่ลงบนชามเสิร์ฟ โรยหน้าด้วยชีสเปโกริโน่โรมาโน่ขูด โรยทับด้วยน�้ามัน 
เห็ดทรัฟเฟิลและต้นหอมจีนฉีกฝอยให้สวยงามตามต้องการ

ส่วนประกอบ
ส�ำหรับ Gnocchi
มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือแบบละเอียด   3  ถ้วย
น�้ำร้อนเดือด   3  ถ้วย
ไข่ขนำดใหญ่ยีแตกเล็กน้อย  3  ฟอง
แป้งอเนกประสงค์   4  ถ้วย

ส�ำหรับท�ำซอส
เนยจืด     55  กรัม
แป้งอเนกประสงค์   55  กรัม
น�้ำสต๊อกผัก   4  ถ้วย
เฮฟวี่ครีม     2  ถ้วย
ผงจันทน์เทศ    ¼  ช้อนชำ
ต้นหอมจีนฉีีก   ¼  ถ้วย
น�้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล    ¼  ช้อนโต๊ะ
ชีสเปโกริโน่โรมำโน่ขูด   1  ถ้วย
ผิวมะนำวขูด   2  ลูก
ใบทำร์รำกอน    1  ช่อ
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล  ปริมำณตำมต้องกำร 
พริกไทยด�ำบดละเอียด   ปริมำณตำมต้องกำร
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MEXICO

Tacos Dorados De Papa
(Crispy Potato Taquitos)
จ�านวนเสิร์ฟ :  2 - 3

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
ท�าไส้มนัฝรัง่โดยผสมน�า้ร้อนเดอืด เนย และเกลอืเข้าด้วยกัน เทมนัฝรัง่อบแห้งสหรัฐอเมริกา
ลงไปแล้วตีผสมให้เข้ากัน พักไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้เซ็ตตัว น�าชีสที่เตรียมไว้เทลงไปผสม 
ให้เข้ากันอีกครั้ง พักทิ้งให้เย็นตัวลงก่อนน�าไปบรรจุเป็นไส้ในแผ่นแป้งตอติลญ่่า 

ขั้นตอนที่ 2
ตั้งน�้ามันให้ร้อนที่อุณหภูมิ 190°C หรือ 375°F

ขั้นตอนที่ 3
น�าแผ่นแป้งตอติลญ่่าลงไปจุ่มในน�้ามันร้อนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สะดวกต่อการม้วนขึ้นรูป
ให้มีรูตรงกลาง

ขั้นตอนที่ 4
บรรจุไส้มันฝรั่งผสมชีสลงในแป้งตอติลญ่่าที่ม้วนขึ้นรูปไว้ประมาณ ¼ ถ้วย ใช้ ไม้จิ้มฟัน 
ซีลปิดขอบทั้งสามด้าน ท�าเช่นนี้กับแผ่นแห้งตอติลญ่่าที่เหลือจนหมด ทาโก้ที่ได้นี้สามารถ
จัดเก็บและเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 5
ท�าซอสซัลซ่าเวอร์เด้โดยลอกเปลือกนอกและไส้ในตรงกลางมะเขือเทศเม็กซิกันออกทิ้ง

ขั้นตอนที่ 6
น�ามะเขือเทศ พริกเซอร์ราโน่ หอมหัวใหญ่่ กระเทียม ผักชี และเกลือใส่ในโถเครื่องปั่น
ความเรว็สงู ป่ันจนได้ส่วนผสมทีม่เีนือ้เนยีน ปรับความข้นหนดืของซอสซัลซ่าตามต้องการ
โดยใช้น�้าสะอาดเติมลงไป

ขั้นตอนที่ 7
ทอดทาโก้ที่เตรียมไว้ ในน�้ามันร้อนเป็นเวลา 2-3 นาที หรือจนกว่าแป้งตอติลญ่่ากรอบ  
ควรทอดเป็นรอบๆ เพื่อให้อุณหภูมิของน�้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก
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ส่วนประกอบ

ส�ำหรับไส้มันฝรั่งบด 
มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือแบบละเอียด   3  ถ้วย
น�้ำร้อนเดือด    3  ถ้วย
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล  1  ช้อนชำ
เนยจืด     4  ช้อนโต๊ะ
โออำซำกำชีสหรือมอสซำเรลล่ำชีสขูด  ½  ถ้วย
แผ่นแป้งข้ำวโพดตอติลญ่ำขนำด 10 นิ�ว 20  แผ่น
น�้ำมันพืชส�ำหรับทอด   ปริมำณตำมต้องกำร

ส�ำหรับซอสซัลซ่ำเวอร์เด้
ครีมเปรี้ยวเม็กซิกัน   1  ถ้วย
พริกหยวกแดงหั่นเต๋ำเล็ก  ½  ถ้วย
ผักชี     1  ต้น
มะเขือเทศเปลือกเม็กซิกัน  4-5  ลูก
พริกเซอรำโน่   1  เม็ด
หอมหัวใหญ่สับละเอียด  ½  หัว
กระเทียม     1  กลีบ
ผักชี     1 ต้น
เกลือโคเชอร์หรือเกลือทะเล   ปริมำณตำมต้องกำร
 



SPAIN
Potato Croquettes with 

Jamon Serrano and Manchego Cheese 
Served with Apricot Mustard Sauce

จ�านวนเสิร์ฟ :  8

ส่วนประกอบ

ส�ำหรับโครเก็ตมันฝรั่งบด 
มันฝรั่งบดเตรียมจำกมันฝรั่งอบแห้ง
ส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ  1  กิโลกรัม
(มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือแบบละเอียด)
ชีสแมงเชโกขูดละเอียด  ½  ถ้วย
เซอรำโน่แฮม ไอเบอริโคแฮม 
หรือพำร์มำแฮมสับละเอียด   ½  ถ้วย
ผงจันทน์เทศ    ½  ช้อนชำ
ผักชีฝรั่งสับละเอียด    1  ช้อนโต๊ะ
ไข่      1  ฟอง
เกลือโคชอร์หรือเกลือทะเล    ปริมำณตำมชอบ
พริกไทยด�ำบดละเอียด   ปริมำณตำมชอบ
น�้ำมันมะกอก (ส�ำหรับทอด)    ปริมำณตำมต้องกำร

ส�ำหรับแป้งชุบเคลือบ
แป้งอเนกประสงค์    1  ถ้วย
เกล็ดขนมปัง    ¾  ถ้วย
ไข่ขนำดใหญ่ยีให้แตก    2  ฟอง

ส�ำหรับซอสมัสตำร์ดแอพริคอต
แยมแอพริคอต    ½ ถ้วย
โฮลเกรนดิจองมัสตำร์ด   2  ช้อนโต๊ะ
ดิจองมัสตำร์ด    2  ช้อนชำ

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมมันฝรั่งบดจากสูตร

ขั้นตอนที่ 2
ผสมมนัฝรัง่บดกบัไข่ ชสีแมงเชโก เซอร์ราโนแฮม ผงจนัทน์เทศ ผกัชฝีร่ัง 
เกลือ และพริกไทย ตีผสมให้เข้ากันดี

ขั้นตอนที่ 3
ปั้นขึ้นรูปโครเก็ตมันฝรั่งบดเป็นทรงกระบอกกลมเล็กประมาณ 24 ชิ้น 
วางเรียงลงบนแผ่นกระดาษรองอบ น�าเข้าพักในตู้แช่เย็นไว้อย่างน้อย  
4 ชั่วโมงหรือหนึ่งคืน

ขั้นตอนที่ 4
เตรียมชามผสม 3 ใบส�าหรับใส่แป้ง ไข่ และเกล็ดขนมปัง

ขั้นตอนที่ 5
น�าโครเก็ตมันฝรั่งบด (จากข้อ 3) มาคลุกในชามแป้งให้ทั่ว จากนั้นชุบไข่ 
และเกล็ดขนมปังตามล�าดับ

ขั้นตอนที่ 6
จากนัน้น�าลงทอดในน�า้มนั อณุหภมู ิ177°C หรอื 350°C หากยังไม่ทอด
สามารถเก็บเข้าช่องแช่แข็งเพื่อเอาออกมาทอดในภายหลังได้

ขั้นตอนที่ 7
ในระหว่างท่ีรอน�้ามันให้ร้อนเพ่ือทอดโครเก็ตมันฝรั่งบด ให้ท�าซอส 
โดยผสมแยมกับมสัตาร์ดเข้าด้วยกัน เก็บเข้าตู้แช่เย็นจนกว่าจะต้องการใช้

ขั้นตอนที่ 8
เมื่อน�้ามันร้อนตามที่ต้องการแล้ว แบ่งโครเก็ตมันฝรั่งบดลงทอด 
เป็นรอบ รอบละ 3-5 นาที หรือจนกว่าจะได้โครเก็ตสีน�้าตาลทองและ 
มีอุณหภูมิภายในประมาณ 75°C หรือ 165°F

ขั้นตอนที่ 9
น�าโครเก็ตมนัฝร่ังบดทีท่อดเสรจ็แล้วจดัเรยีงบนจานเสิร์ฟพร้อมกับซอส
มัสตาร์ดแอพริคอต
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THAILAND

Som Tum Potato Cakes with Crab
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ส่วนประกอบ

ส�ำหรับแพนเค้กมันฝรั่ง
มันฝรั่งบดเตรียมจำกมันฝรั่งอบแห้ง
ส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ   3  ถ้วย
(มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือแบบละเอียด)
มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำแบบเกล็ด  1 ถ้วย
น�้ำมันอะโวคำโด    1  ช้อนโต๊ะ
นมเปรี้ยวเคเฟอร์ไขมันต�่ำหรือกรีกโยเกิร์ต   ½ ถ้วย
ตะไคร้บด      ½ ช้อนโต๊ะ
กระเทียมบด    ½  ช้อนโต๊ะ
ขิงบด      ½  ช้อนโต๊ะ
ต้นหอมจีนซอย    ¼  ถ้วย
ใบมะกรูดซอยบำงๆ     2  ใบ
ไข่ขนำดใหญ่     1  ฟอง
เกลือโคเชอร์      ปริมำณตำมต้องกำร
พริกไทยด�ำบด      ปริมำณตำมต้องกำร

ส�ำหรับส้มต�ำปูหิมะ
เส้นมะละกอดิบ     2  ถ้วย
น�้ำปลำ     3  ช้อนโต๊ะ
กระเทียมหั่นบำงๆ     1  กลีบ
เนื้อปูหิมะฉีีกเป็นเส้น     450  กรัม
น�้ำมันงำ      ¼  ช้อนชำ
งำด�ำ      1  ช้อนโต๊ะ
พริกสด     1-2  เม็ด
น�้ำมะนำว      2 ลูก
 

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 1
ผสมมนัฝรัง่บดทีเ่ตรยีมไว้กับนมเปรีย้วเคเฟอร์ กวนให้เข้ากัน 
น�าไปพักไว้ ในตู้แช่เย็น 3-6 วัน (ย่ิงเก็บนานกลิ่นรสของ 
การหมักจะยิ่งชัดเจน)

ขั้นตอนที่ 2
เมื่อหมักได้กล่ินรสตามต้องการแล้ว น�าออกมาผสมกับ 
ตะไคร้บด กระเทียมบด ขิงบด ใบมะกรูด ต้นหอมจีนซอย ไข่ 
เกลือ และพริกไทยบด ตีผสมจนเข้ากันดีและปั้นเป็นแผ่นกลม 
แบนน�้าหนัก 2 ออนซ์

ขั้นตอนที่ 3
น�าแพนเค้กที่ได้ ไปเคลือบบางด้วยมันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด 
แล้วลงทอดในกระทะทีม่นี�า้มนัอะโวคาโดต้ังไฟระดบัปานกลาง
ถึงสูง ทอดจนแพนเค้กมีสีน�้าตาลทองทั้งสองด้าน (ใช้เวลา
ประมาณ 2-3 นาทีต่อด้าน) ตักออกจากกระทะ อุ่นร้อนใน
ระหว่างรอเสิร์ฟ)

ขั้นตอนที่ 4
ท�าส้มต�าโดยน�าส่วนประกอบส้มต�าทั้งหมดใส่ลงในชามผสม 
คลุกเคล้าให้เข้ากัน (ระวังอย่าท�าให้เส้นเนื้อปูฉีกขาด) พักให้
น�้าส้มต�าเข้าเนื้อประมาณ 5-7 นาทีก่อนเสิร์ฟ เพื่อให้ ได้
รสชาติดีที่สุดควรเสิร์ฟส้มต�าขณะเย็นและแพนเค้กอุ่นร้อน

ขั้นตอนที่ 5
การจัดวางบนจานเสิร์ฟ โดยเรียงแพนเค้กมันฝร่ัง 3 ชิ้น 
บนจาน ตักส้มต�ามะละกอและเส้นปูหิมะจ�านวนพอสมควร 
วางลงด้านบนแพนเค้กแต่ละชิ้น 



FRANCE

Pommes Dauphine
จ�านวนเสิร์ฟ :  6

ขั้นตอนการทำา

ขั้นตอนที่ 4
ผสมเนยและไข่แดงลงในมันฝร่ังบดท่ีเตรียมไว้ ตีผสมให้เข้า
กันดี ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามชอบ
 
ขั้นตอนที่ 5
น�าส่วนผสมแป้งชูว์เทลงไปรวมกับส่วนผสมมันฝร่ังบด  
(จากข้อ 4) กวนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 
ขั้นตอนที่ 6
ใช้ช้อน 2 อัน ตักส่วนผสมจากข้อ 5 ขึ้นรูปเป็นรูปไข่หรือวงรี
 
ขั้นตอนที่ 7
น�าไปทอดในน�า้มนัร้อนทีอ่ณุหภมู ิ365°F หรอื 185°C  เป็น
เวลา 4-6 นาที หรือจนกว่าจะมีสีน�้าตาลทองและสุกจน 
ถึงภายใน ตักขึน้พกัให้สะเดด็น�า้มนั และปรุงรสก่อนจดัเสร์ิฟ
 
ขั้นตอนที่ 8
เสิร์ฟโดยวางพัฟมันฝรั่งทอดที่ ได้ลงบนจานพร้อมกับ 
ครีมเฟรส ต้นหอมจีนสับและไข่ปลาคาเวียร์ จัดแต่งให้ 
สวยงาม

ขั้นตอนที่ 1
ใส่น�้า เกลือ และเนยลงกระทะส�าหรับท�าซอส ต้ังไฟให้เดือด 
ใช้ไฟระดบัปานกลางถึงสงู เมือ่เดอืดได้ทีแ่ล้ว ยกกระทะ ออก
จากเตาใส่แป้งลงไปผสม คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันด้วย
ช้อนไม้
 
ขั้นตอนที่ 2
น�ากระทะทีม่ส่ีวนผสมกลับไปต้ังไฟตามเดมิ ปรับความร้อน
ลดลงมาที่ระดับปานกลาง คนไปเร่ือยๆ จนส่วนผสมเริ่ม 
จับตัวเป็นคราบบริเวณขอบด้านข้างของกระทะ ยกออก 
จากเตา พักทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง
 
ขั้นตอนที่ 3
จากนั้นค่อยๆ เทไข่ใส่ลงไปทีละฟอง หลังจากเทไข่แต่ละครั้ง 
ให้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะใส่ไข่ครั้งต่อไป  
เมือ่เทไข่ลงไปจนหมดตามทีก่�าหนดแล้ว น�าส่วนผสมที่ได้พัก
ไว้ก่อน เตรียมท�าส่วนผสมมันฝรั่งบดต่อ
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ส่วนประกอบ

ส�ำหรับมันฝรั่งบด
มันฝรั่งบดเตรียมจำกมันฝรั่งอบแห้ง
ส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ  1  กิโลกรัม
(มันฝรั่งอบแห้งส�ำเร็จรูปสหรัฐอเมริกำ
แบบเกล็ดหรือแบบละเอียด)
เนยจืด    55  กรัม
ต้นหอมจีนสับ    ¼  ถ้วย
ครีมเฟรสหรือซำวครีมแบบฝรั่งเศส  ¼  ถ้วย
ไข่แดง    2  ฟอง
ไข่ปลำคำเวียร์   5  กรัม 

ส�ำหรับแป้งชูว์
น�้ำ    225  กรัม
เกลือทะเล    ¼  ช้อนชำ
เนยจืด    115  กรัม
แป้งอเนกประสงค์   140  กรัม
ไข่ขนำดใหญ่   4  ฟอง  





Potatoes USA® (Thailand Representative)
2 Soi Farm Wattana, Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

Tel: +66 81 753 1000
Email: PotatoesUSA@pangsapa.com

Website: www.PotatoesUSA-Thailand.com
04.20.TH


