คอร์สสอนทำนำ้ สลัดBYพ่อค้ำแซ่บ ร้ำนโอวีโอสลัด
คู่มือสำหรับอ่ำนควบคู่กับกำรชมวีดโิ อ
ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

1. ส่วนผสมหลัก ครีมสลัด แบบใช้นำ้ มันมะกอก
1.นมข้นหรือครีมเทียม ตรา นกเหยี่ยวฟอลค่อน 500 มิลลิลิตร
2.นา้ มันมะกอก ตรา ซับโบโร่ ปริมาณ 500 มิลลิลิตร
3.เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
4.นา้ มะนาวสด 8 ช้อนโต๊ะ
5.มัสตาด 3 ช้อนโต๊ะ
6.ไข่ไก่ เอาเฉพาะไข่แดง 1 ฟอง
7.นา้ เปล่า 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.นาครีมเทียมหรือนมข้น ตรา นกเหยี่ยวฟอลค่อน เทใส่ลงไปในโถปั่ น 500 มิลลิลิตร
2.เติมนา้ มันมะกอกลงไปในโถปั่ น 500 มิลลิลิตร
3.เติมเกลือลงไป 1 ช้อนโต๊ะ
4.เติมนา้ มะนาวลงไป 8 ช้อนโต๊ะ
5.เติมมัสตาดลงไป 3 ช้อนโต๊ะ
6.แยกไข่ขาวออกจากไข่แดง เอาเฉพาะไข่แดงเติมลงไปในโถปั่ น
7.ปิ ดฝาโถปั่ น แล้วกดปุ่ มปั่ นเบอร์ท่เี บาสุดก่อน เป็ นเวลา 5 วินาที หลังจากนัน้ จึงกดเบอร์แรงสุด ปั่ นไปอีก 5 วินาที
8.ค่อยๆ เปิ ดฝาโถปั่ นออกแล้วเติมนา้ เปล่าลงไป 1 ถ้วยตวง โดยใช้วิธีการค่อยๆหยอดนา้ ลงไป อย่าเทจนหมดในครัง้ เดียว ปั่ น
ต่อไปประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ทกุ อย่างเป็ นเนือ้ เดียวกัน
9.เทนา้ สลัดครีมที่ได้ออกมาใส่ในชามหรือกระปุก เพื่อใช้เสิรฟ์ ลูกค้าต่อไป
10.จบขัน้ ตอนการทานา้ สลัดครีม

2. ส่วนผสมหลัก ครีมสลัด แบบใช้นำ้ มันถั่วเหลือง
1.นมข้นหรือครีมเทียม ตรา นกเหยี่ยวฟอลค่อน 500 มิลลิลิตร

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

2.นา้ มันถั่วเหลือง ตรา โอลีนสูตรไม่มีคอเลสเตอรัล ปริมาณ 500 มิลลิลิตร
3.เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
4.นา้ มะนาวสด 8 ช้อนโต๊ะ
5.มัสตาด 3 ช้อนโต๊ะ
6.ไข่ไก่ เอาเฉพาะไข่แดง 1 ฟอง
7.นา้ เปล่า 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.นาครีมเทียมหรือนมข้น ตรา นกเหยี่ยวฟอลค่อน เทใส่ลงไปในโถปั่ น 500 มิลลิลิตร
2.เติมนา้ มันถั่วเหลืองลงไปในโถปั่ น 500 มิลลิลิตร
3.เติมเกลือลงไป 1 ช้อนโต๊ะ
4.เติมนา้ มะนาวลงไป 8 ช้อนโต๊ะ
5.เติมมัสตาดลงไป 3 ช้อนโต๊ะ
6.แยกไข่ขาวออกจากไข่แดง เอาเฉพาะไข่แดงเติมลงไปในโถปั่ น
7.ปิ ดฝาโถปั่ น แล้วกดปุ่ มปั่ นเบอร์ท่เี บาสุดก่อน เป็ นเวลา 5 วินาที หลังจากนัน้ จึงกดเบอร์แรงสุด ปั่ นไปอีก 5 วินาที
8.ค่อยๆ เปิ ดฝาโถปั่ นออกแล้วเติมนา้ เปล่าลงไป 1 ถ้วยตวง โดยใช้วิธีการค่อยๆหยอดนา้ ลงไป อย่าเทจนหมดในครัง้ เดียว ปั่ น
ต่อไปประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ทกุ อย่างเป็ นเนือ้ เดียวกัน
9.เทนา้ สลัดครีมที่ได้ออกมาใส่ในชามหรือกระปุก เพื่อใช้เสิรฟ์ ลูกค้าต่อไป
10.จบขัน้ ตอนการทานา้ สลัดครีม

3. ส่วนผสมหลักนำ้ สลัดค็อกเทล
1.นา้ สลัดครีมที่ทาเสร็จแล้ว (ดูคลิปวีดิโอสอนทานา้ สลัดครีมก่อนหน้านีค้ รับ)
2.ซอสมะเขือเทศ ตรา โรซ่า 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์
3.ซอสแม็กกี ้ 2 ช้อนโต๊ะ
ขั้นตอนและวิธีทำ
1.เติมซอสมะเขือเทศลงไปในโถปั่นนา้ สลัดครีม 1 ถ้วยตวง
2.เติมซอสแม็กกี ้ 2 ช้อนโต๊ะลงไปในโถป้่น
3.เปิ ดเครื่องปั่ นเบอร์ต่าสุด 5 วินาที แล้วเปลี่ยนเป็ นเบอร์แรงสุดต่อไปอีก 15 วินาที
4.เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทนา้ สลัดค็อกเทลใส่ชามหรือกระปุกเพื่อเตรียมเสิรฟ์ ให้กบั ลูกค้าต่อไป

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

4. ส่วนผสมหลัก นำ้ สลัดงำขำวญีป่ ุ่ น
1.นา้ สลัดครีมที่ทาสาเร็จแล้ว 1 โถปั่ น

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

2.นา้ มันงา 1/2 ถ้วยตวง หรือปริมาณ 4 ออนซ์
3.ซอสโชยุ 1/2 ถ้วยตวง หรือปริมาณ 4 ออนซ์
4.งาขาวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
5.นา้ เปล่า 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.เติมนา้ มันงา 1/2 ถ้วยตวง ลงไปในโถปั่นที่มีนา้ สลัดครีม
2.เติมซอสโชยุ 1/2 ถ้วยตวง ลงไปในโถปั่น
3.เติมงาขาวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะลงไป
4.เติมนา้ เปล่า 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์ ลงไป
5.ปิ ดฝาโถปั่น เปิ ดเครื่องปั่ นด้วยเบอร์ท่เี บาที่สดุ 5 วินาที แล้วค่อยเปิ ดเบอร์แรงสุด
6.ปั่ นทุกอย่างให้เข้ากันเป็ นเวลา 15 วินาที
7.ปิ ดเครื่องปั่ นแล้วเทนา้ สลัดงาขาวญี่ปนุ่ ลงในชามหรือกระปุก เพื่อเตรียมเสิรฟ์ ให้กบั ลูกค้าต่อไป

5. ส่วนประกอบ นำ้ สลัดครีมซีฟ้ ดู
ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

1.นา้ สลัดครีมที่ทาเสร็จแล้ว (ดูคลิปสอนการทานา้ สลัดครีมก่อนนะครับ)
2.นา้ มะนาวสด 5 ช้อนโต๊ะ
3.พริกจินดาแดง 20 เม็ด
4.กระเทียมปอกเปลือก 15 เม็ด
5.นา้ ปลา ตรา ทิพรส 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.เติมนา้ มะนาวสดลงไปในโถปั่ น 5 ช้อนโต๊ะ
2.เทพริกจินดาแดง 20 เม็ดลงไปในโถปั่น
3.เทกระเทียมปอกเปลือกลงไป 15 เม็ด
4.เติมนา้ ปลาทิพรสลงไปในโถปั่ น 1 ช้อนโต๊ะ
5.ปิ ดฝาโถปั่น เปิ ดเครื่องปั่ นเบอร์ต่าสุด 5 วินาที แล้วเปลี่ยนเป็ นเบอร์แรงสุด
6.ใช้เวลาปั่นประมาณ 20 วินาที สังเกตุความละเอียดของเม็ดพริกและกระเทียม
7.หากต้องงการให้ละเอียดยิ่งขึน้ ก็ใช้เวลาปั่ นต่อไปอีก 10-15 วินาที
8.เสร็จเรียบร้อย ยกลงเทใส่ชามหรือกระปุก เพื่อเตรียมเสิรฟ์ ให้กบั ลูกค้าต่อไป

6. ส่วนประกอบ นำ้ สลัดซีซ่ำร์
1.นา้ สลัดครีม ที่ทาเสร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้ว 1 โถปั่ น (ดูคลิปสอนทานา้ สลัดครีมก่อนหน้านี)้
2.นา้ สลัดซีซา่ ร์ ตรา เบสท์ฟดู้ 1 ถุง ( 1 กิโลกรัม)
ขั้นตอนและวิธีทำ
1.นานา้ สลัดซีซา่ ร์ ตรา เบสท์ฟ้ดู 1 ถุง (1 กิโลกรัม) เทลงไปในชามหรือกระบะพลาสติก
2.เทนา้ สลัดครีมจากโถปั่ น ลงไปผสม คนเข้าด้วยกัน ด้วยอุปกรณ์ตีไข่
3.คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่านา้ สลัดทัง้ สองจะเข้ากันดี
4.เทนา้ สลัดที่ผสมแล้วลงไปในชามใหม่ หรือกระปุก เพื่อเตรียมเสิรฟ์ ให้กบั ลูกค้าของเราต่อไป

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

7. ส่วนประกอบหลัก นำ้ สลัดเทำซันไอซ์แลนด์
1.นา้ สลัดครีมที่ทาเสร็จแล้ว 1 โถปั่น (ดูคลิปสอนทานา้ สลัดครีมได้ ก่อนหน้านีค้ รับ)
2.ซอสพริก ตรา ไฮคิว ศรีราชา 1 ถ้วยตวง หรือ 8 ออนซ์

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

3.พริกไทยดาเม็ด 1/2 ถ้วยตวง
4.หอมหัวใหญ่ 1 หัว
5.นา้ ส้มสายชูแอปเปิ ้ล (Apple Cider) 2 ช้อนโต๊ะ
ขั้นตอนและวิธีทำ
1.เทพริกไทยดาลงไปในโถปั่ น 1/2 ถ้วยตวง
2.เติมซอสพริกลงไป 1 ถ้วยตวง
3.เปิ ดเครื่องปั่ นเบอร์ต่าสุด 5 วินาที และเปลี่ยนเป็ นเบอร์แรงสุดอีก 15 วินาที เพื่อให้เม็ดพริกไทยดาแตก
ละเอียด
4.ปิ ดเครื่องปั่ นแล้วเติมนา้ ส้มสายชูแอปเปิ ้ล 2 ช้อนโต๊ะ
5.หั่นหอมหัวใหญ่ แล้วเทลงไปในโถปั่ น 1 หัว
6.ปิ ดฝาเครื่องปั่ นแล้วเปิ ดเครื่องปั่ นด้วยเบอร์ต่าสุด 5 วินาที หลังจากนัน้ จึงเปลี่ยนเป็ นเบอร์แรงสุด
7.**** ขัน้ ตอนสาคัญ ปั่ นต่อไปเรื่อยๆห้ามเปิ ดฝา หรือหยุดระหว่างนี ้
8.ปั่ นต่อไปเรื่อยๆ ด้วยเบอร์แรงสุดเป็ นเวลา 15-20 วินาที หรือจนกว่าหอมหัวใหญ่จะละเอียด
9ใเสร็จเรียบร้อย เปิ ดฝาโถปั่ นแล้วเทนา้ สลัดเทาซันไอซ์แลนด์ลงไปในชามหรือกระปุก เพื่อเตรียมเสิรฟ์ ให้กบั
ลูกค้าของเราต่อไป

้ สเต็ก/เนือ้ ย่ำง
8. ส่วนผสมหลัก กำรหมักเนือ
1.เนือ้ สัตว์ (หมู ไก่ เนือ้ วัว ฯลฯ) 1 กิโลกรัม
2.นา้ มันหอย ตรา สามแม่ครัว ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
3.นา้ ตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ
4.ผงรสดี ตรา อายิโน้ะโมโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ
5.เบกกิง้ โซดา 1 ช้อนโต๊ะ
6.นมหวาน ตรา โฟร์โมส 1 กล่อง (225 มิลลิลิตร)
7.ไข่ไก่ 1 ฟอง

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.ล้างเนือ้ สัตว์ให้สะอาด แล้วปล่อยให้สะเด็ดนา้ ให้มากที่สดุ
2.เติมนา้ มันหอยลงไป 2 ช้อนโต๊ะ
3.เติมนา้ ตาลทรายลงไป 2 ช้อนโต๊ะ
4.เติมผงรสดี 1 ช้อนโต๊ะ
5.เติมเบกกิง้ โซดาลงไป 1 ช้อนโต๊ะ
6.เทนมหวาน ตราโฟร์โมสลงไป 1 กล่อง
7.ตอกไข่ไก่ลงไป 1 ฟอง
8.ใช้มือขยาๆ ส่วนประกอบต่างๆให้เข้ากัน โดยไม่ตอ้ งขยาแรง
9.เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว ปล่อยพักทิง้ ไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
10.นาเนือ้ สัตว์ท่หี มักแล้ว ออกไปปรุงเป็ นอาหารเสิรฟ์ ให้ลกู ค้าได้ทนั ที

ติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทนั ที

