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ส�ำนกัพมิพ์แสงแดด
กรกฎาคม 2555

จากส�านักพิมพ์
อำหำรจำนหลัก (Main Course) เป็นจานหลักในมื้ออาหารของชาวตะวันตก กินร่วมกับอาหาร                  

เรียกน�้าย่อย ซุปหรือสลัด และของหวาน เป็นประเภทอาหารที่ใช้เครื่องปรุงหลากหลาย โดยเครื่องปรุงหลัก          
คือ เนือ้สตัว์ อาท ิเนือ้ววั เนือ้แกะ หม ูไก่ เป็ด ตลอดจนอาหารทะเล เช่น ปลา กุง้ ปลาหมกึ เป็นต้น และความ         
โอชารสของอาหารจานหลกักอ็ยูต่รงรสชาตทิีไ่ด้จากวตัถดุบิทีใ่ช้ปรงุนีแ่หละ 

ส�าหรับชาวไทยผู้นิยมชมชอบการท�าอาหาร อาจยังไม่คุ้นกับอาหารจานหลักแบบชาวตะวันตกนัก                  
แต่หนังสือ “จำนหลัก Main Course” เล่มนี้จะน�าท่านไปท�าความรู้จักกับอาหารจานหลักตามสไตล์ชาว             
ตะวันตกให้มากยิง่ขึน้ แต่ละสตูรเป็นเมนทูีช่าวไทยคุน้เคย เช่น ขาหมเูยอรมนั เนือ้อบซอสไวน์แดง น่องแกะตุน๋ 
ซีโ่ครงหมอูบบาร์บคีวิ เป็นต้น ทกุสตูรมภีาพขัน้ตอนการท�า เพือ่ให้นกัท�าอาหารมอืใหม่ท�าตามได้ง่าย สิง่ส�าคญั                 
อกีประการหนึง่ทีท่างส�านกัพมิพ์แสงแดดค�านงึถงึตลอดมา คอื การพาไปรูจั้กกบัเครือ่งปรงุ เทคนคิ เคลด็ลบั       
ซึ่งถูกรวบรวมในระหว่างการปรุงจริง และไม่ว่าจะเป็นอาหารม้ือไหน ลองท�าอาหารจานหลักสักจาน แล้ว                
มือ้อาหารทีแ่สนธรรมดาของคณุจะพเิศษมากกว่าเดมิ
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สารบัญ
 9 Main Course Basics อาหารจานหลัก  

 27 สเต๊กเนื้อซอสบัลซามิก 
  (Beef Tenderloin with Balsamic Sauce) 

 29 ซี่โครงเนื้อย่างซอสบอร์เดลเลส 
  (Grilled Rib Eye with Bordelaise Sauce) 

 33 เนื้ออบซอสไวน์แดง 
  (Roast Beef with Red Wine Sauce) 

 37 เนื้ออบเวลลิงตัน 
  (Beef Wellington) 

 41 ออสโซบุคโคไวน์แดง 
  (Osso Bucco with Risotto alla Milanese) 

 45 ซี่โครงแกะอบกับราทาทูอี 
  (Roasted Racks of Lamb with Ratatouille)

 49 น่องแกะตุ๋น 
  (Braised Lamb Shank) 

 51 พอร์กชอปซอสเห็ดเบอร์เบิร์น 
  (Pork Chop with Mushroom Bourbon Cream Sauce) 

 53 ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว 
  (Barbeque Spare Ribs) 

 57 ชนิทเซลหมูซอสซาวร์ครีมกับสลัดสมุนไพร 
  (Pork Schnitzel with Sour Cream Sauce and Herbal Salad) 

 61 หมูอบยัดไส้แอปเปิลและแครนเบอร์รี 
  (Apple and Cranberry Roasted Pork) 

 65 ขาหมูเยอรมัน 
  (German Pork Knuckle) 

 67 อกเป็ดซอสส้ม
  (Duck Breast with Orange Sauce) 
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 71 เป็ดกงฟีต์และถั่วเลนทิล 
  (Duck Confit with Warm Lentil) 

 75 ไก่อบเนยสมุนไพรสไตล์ฝรั่งเศส 
  (French Style Roasted Chicken) 

 79 ไก่ตุ๋นค็อกโอวอง 
  (Coq au Vin) 

 83 ไก่กอร์ดองเบลอซอสมัสตาร์ด 
  (Chicken Cordon Bleu with Mustard Sauce) 

 87 ไก่ย่างใบผักชี 
  (Grilled Coriander Chicken) 

 89 สเต๊กปลาทูน่าย่างกับซัลซามะเขือเทศ
  (Grilled Tuna with Tomato Salsa) 

 91 ปลากะพงหนังกรอบกับซอสมัสตาร์ด 
  (Crispy-Skin Sea Bass with Mustard Sauce) 

 93 ปลาแซลมอนกับผักโขมและซอสเบอร์บลองค์ 
  (Pan Seared Salmon with Spinach and Beurre Blanc Sauce) 

 97 ปลาโซลย่างเนยเลมอน 
  (Grilled Sole with Lemon Butter) 

 99 ปลากะพงอบเลมอนสมุนไพร 
  (Baked Sea Bass with Lemon Herbs) 

 101 กุ้งแม่น�้าซอสเทอร์มิดอร์ 
  (River Prawn Thermidor) 

 105 ปลาหมึกย่างยัดไส้ริซอตโต้ 
  (Grilled Risotto Stuffed Squid) 

ตัวอย่าง



Main Course หรืออาหารจานหลักของฝรั่งเป็นจานอาหารท่ีหนักท่ีสุด และมีเครื่อง
ประกอบมาก อาหารจานหลักเป็นหนึ่งใน full course meal ซึ่งแบ่งการเสิร์ฟเป็นจานย่อยๆ
ในการกินหนึ่งมื้อ และมักเป็นมื้อหนัก คือ อาหารเย็น แต่ในบางครั้งการกินอาหารมื้อเที่ยง      
ก็อาจแบ่งเป็นจานย่อยๆได้เหมือนกัน

ล�าดับการเสิร์ฟอาหารฝรั่งอาจแบ่งเป็นมากกว่าสิบจานย่อย จนถึงเรียบง่ายที่สุดคือ
สามถึงสี่จาน คือ อาหารเรียกน�้าย่อย ซุปหรือสลัด อาหารจานหลัก ของหวาน เป็นต้น

อาหารจานหลักของชาวตะวันตกส่วนมากคืออาหารจานเนื้อสัตว์ และมีเครื่องเคียง 
พวกแป้ง ข้าว ผัก หรือซอสต่างๆประกอบ บางครั้งจึงถูกเรียกอีกอย่างว่า meat course 

สูตรอาหารในเล่มใช้เน้ือสัตว์หลากหลาย ท้ังเน้ือวัว เน้ือแกะ หมู ไก่ เป็ด ปลา กุ้ง 
ปลาหมึก พร้อมวิธีการประกอบอาหารที่ครอบคลุม เช่น อบ ย่าง ทอดน�้ามันน้อย ทอดน�้ามัน
มาก สตู ตุ๋น เนื่องด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆมีวิธีการท�า การเตรียมแตกต่างกันออกไป อาหารที่ได้จึง
มีความแตกต่างหลากหลายน่าสนใจ ไม่ซ�้าซากจ�าเจ ทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัส

อาหารในเล่ม “จานหลัก” เล่มนี้น�าเสนอเมนูที่คนไทยคุ้นเคย รู้จัก นิยมกินเป็นทุนเดิม 
เพิ่มเติมเสริมความรู้ด้านการเตรียม การปรุง การประกอบอาหารอย่างละเอียด จึงมั่นใจได้
ว่าเป็นอาหารที่กินง่าย และรสชาติถูกปาก

นอกจากเนือ้สตัว์ทีเ่ป็นส่วนประกอบหลกั เครือ่งเคยีงกเ็ป็นส่วนประกอบส�าคญัซึง่ขาด
ไม่ได้ ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับจานอาหาร ให้อาหารมีความสมดุล มีทั้งเนื้อ ผัก หรือแป้ง            
หนังสือเล่มนี้เน้นที่ความเข้ากันของเครื่องเคียงในแบบดั้งเดิมของอาหารแต่ละจาน                
นอกจากนั้นเครื่องเคียงต่างๆที่ได้เตรียมไว้ยังน�ามาผสมผสานกับอาหารจานอื่นๆได้อย่าง
ลงตัวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มันบด ผักย่าง ผักลวก ผักผัดเนย สตูผัก

Main Course Basics
อาหารจานหลัก

ตัวอย่าง



23Main Course Basics อาหารจานหลัก

1. อุน่เตาอบทีอ่ณุหภมู ิ250 องศาเซลเซยีส ล้างกระดกูววั
ให้สะอาด ซับให้แห้ง น�ากระดูกใส่ถาด น�าเข้าอบโดย
กลับด้านทุกๆ 15 นาทีจนเป็นสีน�้าตาลทั่วทุกด้าน เท
น�า้มนัทีไ่ด้จากกระดกูทิง้ ใส่หอมใหญ่ แครอท เซเลอรี 
และต้นหอมญีปุ่น่ น�าเข้าอบต่อจนผกัทัง้หมดแห้ง (a)

2. ตักกระดูกและผักท่ีอบแห้งแล้วใส่ลงในหม้อ เทไวน์     
ลงในถาดอบกระดูก (b) ใช้พายไม้ขูดรอยน�้ามันสี
น�้าตาลบนถาดออกให้หมด เทกลับลงไปในหม้อที่ใส่
กระดูกไว้ เติมน�้า เห็ด มะเขือเทศเข้มข้น มะเขือเทศ 
กระเทียม พริกไทย และช่อสมุนไพร (c) ยกขึ้นตั้งบน
ไฟแรง พอเดือดแล้วลดเป็นไฟกลาง เคี่ยวนาน 6-8 
ชั่วโมง โดยหากน�้างวดพ้นกระดูกหมั่นเติมน�้า

3. เมื่อครบเวลา ตักกระดูกออก กรองน�้าสต๊อกด้วย
กระชอนท่ีรองด้วยผ้าขาวบางอีกที พักจนเย็นสนิท 
น�าใส่หม้อหรือกล่อง เก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็ง (ก่อน
ใช้ควรช้อนไขมันที่ลอยอยู่บนหน้าน�้าสต๊อกออก)

สตูรพื้นฐาน

น�้าสต๊อกเนื้อ Beef Stock
ปริมาณ 15 ถ้วย

กระดูกวัว เช่น กระดูกซี่โครง น่อง 3 กิโลกรัม
หอมใหญ่หั่นหยาบ 4 ถ้วย
แครอทหั่นหยาบ 2 ถ้วย
เซเลอรีหั่นหยาบ 1½ ถ้วย
ต้นหอมญี่ปุ่น 2 ถ้วย
ไวน์แดง 1½ ถ้วย
น�้า 20 ถ้วย
เห็ดกระดุมหั่นสี่ 2 ถ้วย
มะเขือเทศเข้มข้น 2 ช้อนโต๊ะ
มะเขือเทศทั้งลูกหั่นสี่ 2 ถ้วย
กระเทียมบุบ 2 กลีบ
พริกไทยด�าบุบ 8 เม็ด
ช่อสมุนไพร 
(ไธม์ พาร์สเลย์ และใบกระวาน) 1 ช่อ

ตัวอย่าง



24 จานหลัก Main Course

น�้าสต๊อกไก ่Chicken Stock

ปริมาณ 8 ถ้วย

ซี่โครงไก่เลาะหนัง 
(โครงละ 250-350 กรัม) 3 โครง
น�้า 12 ถ้วย
หอมใหญ่หั่นหยาบ 2 ถ้วย
แครอทหั่นหยาบ 1 ถ้วย
เซเลอรีหั่นหยาบ 1 ถ้วย
กระเทียมบุบ 2 กลีบ
พริกไทยด�าบุบ 8 เม็ด
ช่อสมุนไพร
(ไธม์ พาร์สเลย์ และใบกระวาน) 1 ช่อ

1. ควักเครื่องในซี่โครงไก่ออก และล้างน�้าเย็นให้สะอาด 
ตั้งหม้อน�้าบนไฟแรง เมื่อน�้าเดือดน�าซี่โครงไก่ลงลวก
ประมาณ 1 นาที ตักซี่โครงไก่ขึ้น (a)

2. ตั้งหม้อน�้าใบใหม่บนไฟแรง ใส่ซี่โครงไก่ที่ลวกแล้ว 
หอมใหญ่ แครอท เซเลอรี กระเทียม พริกไทยด�า และ
ช่อสมุนไพร (b) พอเดือดแล้วลดเป็นไฟกลาง เคี่ยว
นาน 2 ชั่วโมง กรองน�้าสต๊อกด้วยกระชอน พักจนเย็น
สนิท น�าใส่หม้อหรือกล่อง เก็บเข้าตู้เย็นช่องธรรมดา
ทันที

ตัวอย่าง
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มันบด Mashed Potatoes

ส�าหรับ 4 คน

มันฝรั่ง (หัวละ 250 กรัม) 3 หัว
เนยสดชนิดจืด 3 ช้อนโต๊ะ
วิปปิ้งครีมปริมาณตามชอบ
เกลือป่นและพริกไทยขาวป่นปริมาณตามชอบ

	 ท�ามนับดโดยล้างมนัฝรัง่ให้สะอาด ตัง้หม้อน�า้ ใส่เกลอื
บนไฟกลาง ใส่มนัฝรัง่ทัง้หวัลงต้ม พอน�า้เดอืด ลดเป็น
ไฟอ่อน ต้มจนสุก (ทดสอบโดยใช้ไม้ปลายแหลมจ้ิม
แล้วไม้หลุดโดยง่าย) ตักมันขึ้น ลอกเปลือกออกตอน
มันยังร้อนอยู่ (a) บดมันในอ่างผสมด้วยที่บดมัน (b) 
น�ามนัทีบ่ดแล้วใส่ลงในหม้อใบใหม่  ใส่เนย วปิป้ิงครมี 
เกลอื และพริกไทย ใช้ตะกร้อกระทุง้มนั และส่วนผสม
อื่นจนเข้ากันดี (c) ปิดไฟ ยกลง พักไว้ในที่อุ่นๆ
ตัวอย่าง
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เบบี้แครอท	 	4	 หัว	
หน่อไม้ฝรั่ง	 6	 ต้น
เนื้อวัวส่วนสันใน	(ชิ้นละ	220	กรัม)	 2	 ชิ้น
น�้ำมันมะกอก	 4	 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่นและพริกไทยด�ำป่นปริมำณตำมชอบ
มันบดส�ำหรับจัดเสิร์ฟ	(สูตรหน้ำ	25)
ช่อโรสแมรีส�ำหรับตกแต่ง	

ซอสบัลซามิก
น�้ำส้มสำยชูบัลซำมิก	 	 ถ้วย
น�้ำตำลทรำย	 2	 ช้อนชำ	
เนยสดชนิดจืด	 1	 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่นและพริกไทยด�ำป่นปริมำณตำมชอบ

1.	 ท�ำผักต้มโดยตั้งหม้อน�้ำใส่เกลือบนไฟกลำง	พอน�้ำ
เดือดใส่เบบี้แครอทและหน่อไม้ฝรั่งลงลวกพอสุก	ตัก
ขึ้นแช่น�้ำเย็นจัด	(a)	ตักขึ้นสะเด็ดน�้ำ	ใส่จำน	พักไว้

2.	ท�ำซอสบัลซำมิกโดยตั้งน�้ำส้มสำยชูบัลซำมิกบนไฟ
อ่อน	 เคี่ยวจนงวดลงครึ่งหนึ่งแล้วใส่น�้ำตำล	 เมื่อซอส
ข้นจนมีลักษณะเหมือนน�้ำเชื่อม	(b)	จึงใส่เนย	ปรุงรส
ด้วยเกลือและพริกไทย	คนให้เข้ำกัน	ปิดไฟ	พักไว้

3.	อุ่นเตำอบที่อุณหภูมิ	 200	องศำเซลเซียส	 เตรียมไว	้
เคล้ำชิ้นเน้ือกับน�้ำมันมะกอก	ปรุงรสด้วยเกลือและ
พรกิไทย	ตัง้กระทะย่ำงลำยบนไฟแรงจดั	น�ำเนือ้ลงย่ำง
ทัง้สองด้ำนจนเป็นลำย	(c)	ตกัขึน้วำงบนตะแกรงทีร่อง
ด้วยถำดอบ	น�ำเข้ำอบในเตำอบที่อุ่นไว้	 (d)	อบนำน	
10	นำท	ีข้ึนอยูก่บัขนำดชิน้เนือ้และควำมสกุทีต้่องกำร	
น�ำออกมำพักไว้ประมำณ	5	นำทีก่อนจัดเสิร์ฟ

4.	จัดสเต๊กเนื้อเสิร์ฟกับผักต้มและมันบด	 รำดซอส														
บัลซำมิก	ตกแต่งด้วยช่อโรสแมรี

สเต๊กเนื้อซอสบัลซามิก
สำ�หรับ 2 คน

สเต๊กเนื้อซอสบัลซามิก

ตัวอย่าง
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ซี่โครงเนื้อย่างซอสบอร์เดลเลส
สำ�หรับ 4-6 คน

เนื้อวัวส่วนซี่โครง	(ชิ้นละ	600	กรัม)	 2	 ชิ้น
น�้ำมันมะกอก	 	 ถ้วย
เกลือป่นและพริกไทยด�ำป่นปริมำณตำมชอบ
ถั่วลันเตำหวำนลวกส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

เห็ดผัด
น�้ำมันมะกอก	 2	 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมสับละเอียด	 1	 ช้อนโต๊ะ
เห็ดแชมปิญองสีน�้ำตำลหั่นหนำ	1	ซม.	 5	 ถ้วย
พำร์สเลย์สับละเอียด	 1	 ช้อนโต๊ะ

ซอสบอร์เดลเลส
น�้ำมันมะกอก	 2	 ช้อนโต๊ะ
หอมแดงสับละเอียด	 	 ถ้วย
ไวน์แดง	 1	 ถ้วย
น�้ำสต๊อกเนื้อ	(สูตรหน้ำ	23)	 2	 ถ้วย
ช่อสมุนไพร	 1	 ช่อ
ไขกระดูกวัว	(bone	marrow)	 2	 ข้อ
เกลือป่นและพริกไทยด�ำป่นปริมำณตำมชอบ

ซี่โครงเนื้อย่างซอสบอร์เดลเลส

ตัวอย่าง



30 จานหลัก	Main Course

1.	 ท�ำซอสบอร์เดลเลสโดยตั้งกระทะน�้ำมันมะกอกบนไฟกลำง	 ใส่หอมแดงลงผัดจนสุก	 ใส่ไวน์แดง	 รอจนไวน์งวดลง

ครึ่งหนึ่งแล้วใส่น�้ำสต๊อกเนื้อ	(a)	ช่อสมุนไพร	เคี่ยวประมำณ	30	นำทีจนน�้ำซอสสีเข้ม	แล้วกรองเอำหอมแดงและ

ช่อสมุนไพรออก	(b)	พักไว้	ใช้ปลำยช้อนคว้ำนเอำไขกระดูกออก	(c)	น�ำซอสที่กรองแล้วตั้งไฟพอเดือด	ใส่ไขกระดูก

ที่คว้ำนไว้	(d)	ตั้งไฟจนไขกระดูกละลำยและซอสเป็นมันวำว	ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตำมชอบ	ปิดไฟ	พักไว้

2.	อุ่นเตำอบที่อุณหภูมิ	200	องศำเซลเซียส	เตรียมไว้	แต่งชิ้นเนื้อด้ำนกระดูกให้สวยงำม	(e)	เคล้ำชิ้นเนื้อด้วยน�้ำมัน
มะกอกจนทั่ว	ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตำมชอบ	ตั้งกระทะย่ำงลำยบนไฟแรง	พอกระทะร้อน	น�ำซี่โครงลงย่ำง

ตัวอย่าง
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พอเป็นลำยทั้งสองด้ำน	(f)	น�ำชิ้นเนื้อเข้ำอบในเตำอบที่อุ่นไว้	(g)	อบจนวัดอุณหภูมิด้ำนในเนื้อประมำณ	60	องศำ
เซลเซียส	น�ำเนื้อออกจำกเตำอบ	พักไว้ประมำณ	5	นำที

3.	 ท�ำเห็ดผัดโดยตั้งกระทะน�้ำมันมะกอกบนไฟกลำง	 ใส่กระเทียมลงผัดพอหอม	 ใส่เห็ดแชมปิญองลงผัดจนแห้ง	 ใส่
พำร์สเลย์สับ	(h)	ปิดไฟ

4.	 จัดซี่โครงเนื้อย่ำงเสิร์ฟกับเห็ดผัด	ถั่วลันเตำหวำนลวก	และซอสบอร์เดลเลส

ซี่โครงเนื้อย่างซอสบอร์เดลเลส

ตัวอย่าง
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