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ข้าวต้มกุย๊เป็นอาหารรอบดกึทีม่ผีูนิ้ยมรับประทานในทุกยคุสมัย ยามท้องหวิในเวลาดกึดืน่
หลายคนมักคิดถึงข้าวต้มกุ๊ยชามอุ่นๆที่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวจานอร่อย แท้จริงแล้วข้าวต้มกุ๊ย 
เป็นอาหารของชาวจีนซึ่งนิยมแพร่หลายมาถึงชาวไทย เริ่มจากชามละไม่กี่บาท มีกับข้าวเพียง 
ไม่กี่อย่าง จนมีให้เลือกหลากหลายขึ้นทั้งแบบส�าเร็จให้เลือกตักในถาดและปรุงกันสดใหม่
กระทะต่อกระทะเสิร์ฟกันร้อนๆ

อาหารตามสัง่ร้านข้าวต้ม เป็นหนงัสอือกีเล่มหนึง่ทีไ่ด้รวบรวมสตูรกบัข้าวร้านข้าวต้ม 
ต่างๆ ท้ังประเภทกับข้าวส�าเร็จ และกับข้าวแบบตามสั่ง ซ่ึงก�าลังเป็นที่นิยมในร้านข้าวต้ม 
สมยัใหม่ โอชะของข้าวต้มกุย๊นอกจากเมลด็ข้าวทีส่กุบานก�าลงัดแีล้ว ยงัขึน้อยูก่บัการเลอืกสรร
กบัข้าวจานต่างๆ เทคนคิวธิกีารท�าให้อร่อย ล้วนมเีคลด็ลบั และอาศยัความช�านชิ�านาญ บวกกบั
รสมอืทัง้สิน้ ข้าวต้มกุย๊เป็นอาหารรบัประทานง่าย จะเปิดร้านหรอืท�ารบัประทานในบ้านกด็ ีหาก
เพียงมีเมนูกับข้าวเด็ดต�ารับดังที่หลากหลาย ข้าวต้มกุ๊ยชามร้อนๆก็พุ้ยกินได้ทั้งวันไม่มีหน่าย

ส�านักพิมพ์แสงแดด
ธันวาคม 2554
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ซีอิ๊วขาว ½ ถวย

เกลือสมุทร ¼ ถวย

นํ้าตาลกรวด 250 กรัม

เหลาจีนหรือเหลาไทย 1 ชอนโตะ

เตาหูขาวแข็ง

หั่นชิ้นสามเหลี่ยมพอคําทอด 2 กอน  

ไขเปดตมแกะเปลือก 5 ลูก 

เลือดเปดหรือเลือดหมูหั่นชิ้น 2 กอน

พริกขี้หนูสวนสีเขียวและแดง 3 ชอนโตะ

กระเทียมไทยแกะเปลือก 2½ ชอนโตะ

นํ้ามะนาว  4 ชอนโตะ

เตาเจี้ยวบด 5 ชอนโตะ

นํ้าตาลทราย 2½ ชอนโตะ

นํ้าตมสุก 4 ชอนโตะ

ผักชีซอย 1 ชอนโตะ

เปดปวฉาย

หรือเปดเชอรรี (2.8-3 กิโลกรัม) 1 ตัว

นํ้า (8 ลิตร) 32 ถวย

รากผักชี 50 กรัม

กระเทียมไทยแกะเปลือก 70 กรัม

พริกไทยขาวเม็ด 2 ชอนโตะ

พริกไทยดําเม็ด 3 ชอนโตะ

อบเชยคั่วหักทอน 30 กรัม

โปยกั๊กคั่ว 5 ดอก

ชวงเจียคั่ว 3 ชอนโตะ

ลูกกระวานขาวบุบพอแตก 10 เม็ด

หญาหอม  20 กรัม

ไสใหญลางเกลือลวกนํ้ารอน 1 กิโลกรัม

หลอฮังกวยทุบ 1 ลูก

ขาแกทุบ 20 กรัม

ซีอิ๊วหวาน ½ ถวย

ซีอิ๊วดําสูตร 5 4 ชอนโตะ

ซอสปรุงรส  1 ถวย

1. ทําเปดพะโลโดยลางเปดใหสะอาด ควักมันที่กนออก นวดดึงปกและนอง พับขาและปกเขาขางลําตัว
จากนัน้ตมน้ําใหเดอืดดวยไฟกลาง เตรียมไว โขลกรากผกัช ีกระเทยีม และพรกิไทย เขาดวยกนัใหละเอยีด 
ตักใสผาขาวบาง ตามดวยอบเชย โปยกั๊ก ชวงเจีย ลูกกระวานขาว มัดใหแนน ใสลงในหมอนํ้าที่ตม 
ใสเปด หญาหอม ไสใหญ หลอฮังกวย ขา ปรุงรสดวยเครื่องปรุงที่เหลือทั้งหมด เคี่ยวดวยไฟกลางนาน 
30 นาที ใสเตาหู ไข และเลือดเปดหรือเลือดหมู เคี่ยวตออีก 15 นาที ปดไฟ พักเปดไวในนํ้าพะโลสักครู
เพื่อใหเน้ือเปดสุกระอุ

2. ทําน้ําจิ้มโดยโขลกพริกขี้หนูและกระเทียมเขาดวยกันพอหยาบ ตักใสถวย ใสนํ้ามะนาว เตาเจี้ยว นํ้าตาล 
และนํ้าตมสุก คนใหน้ําตาลละลาย ใสผักชี ชิมรสใหเปรี้ยวเค็มเผ็ด

3. นําเปดข้ึนแขวนใหสะเด็ดน้ํา หรือจนเนื้อเปดเย็น สับคอและกนออก ผากลางลําตัวแลวเลาะเอากระดูก
ออก สับเน้ือเปนชิ้นบาง หั่นไสหมูเปนชิ้น ผาไขพะโล จัดใสจาน พรอมเตาหูพะโล และเลือดเปดหรือ
เลือดหมูพะโล ตักนํ้าพะโลราดเล็กนอย เสิรฟกับนํ้าจ้ิม รับประทานกับขาวตมหรือขาวสวย

สําหรับ 30 คน
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หัวไชเทาหั่นแวน 1 ซม. 500 กรัม

เตาหูขาวแข็งหั่นสามเหลี่ยมทอด 2 กอน

ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ

ซอสปรุงรส 4 ชอนโตะ

เกลือสมุทร 1 ชอนโตะ

ซีอิ๊วหวาน 1 ชอนโตะ

เตาเจี้ยว 2 ชอนโตะ

นํ้า (5 ลิตร) 20 ถวย

โครงเปดพะโลสับ 500 กรัม

หนังหมูหั่นชิ้นพอคํา 200 กรัม

นํ้ามันพืช ¼ ถวย

เห็ดหอมแหงแชนํ้าจนนุมหั่นครึ่ง 15 ดอก

ผักกวางตุงหั่นทอน 2 นิ้ว 500 กรัม

ผักโขมจีนหั่นทอน 2 นิ้ว 1.5 กิโลกรัม

คะนาหั่นทอน 2 นิ้ว 500 กรัม

1. ตั้งหมอน้ําบนไฟกลางจนเดือด ใสโครงเปด หนังหมู เคี่ยวดวยไฟกลางใหเดือด เตรียมไว
2. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอนจัด ใสเห็ดหอมลงผัดใหเหลืองหอม ตักใสลงในหมอ จากนั้นใสผัก

กวางตุง ผักโขมจีน และคะนา เรงเปนไฟแรง ผัดเร็วๆพอใหผักสลบ ปดไฟ ตักผักทั้งหมดใสลงในหมอ 
ใสหัวไชเทา เตาหูทอด ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส เกลือ ซีอิ๊วหวาน และเตาเจ้ียว เคี่ยวดวยไฟออน
นาน 1.30 ชั่วโมง หรือจนผักสุกนุม และเขาเนื้อ ชิมนํ้าซุปใหมีรสกลมกลอม เปดไฟรุมๆไว

3. ตักใสถวยหรือจาน เสิรฟกับขาวตม

สําหรับ 30 คน
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ใบปอ 500 กรัม

นํ้ามันพืช ¼ ถวย

กระเทียมไทยสับ ½ ถวย

เตาเจี้ยวบด 2½ ชอนโตะ

1. ลางใบปอขยํากับน้ําหลายๆครั้ง ใหหายขม 
2. ต้ังกระทะนํา้มนับนไฟกลาง ใสกระเทยีมลงเจยีวพอเหลอืง ตกักระเทยีมขึน้ พกัไว ใสใบปอลงผดัใหเขากนั

สักครู ใสเตาเจี้ยว ผัดพอท่ัว ชิมรสใหออกเค็มเล็กนอย ปดไฟ
3. ตักใสจาน โรยดวยกระเทียมเจียว เสิรฟกับขาวตม

สําหรับ 10 คน
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เนื้อหมูสวนสันคอหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด ½ นิ้ว 1 กิโลกรัม

นํ้า 6 ถวย

นํ้ามันหอย 9 ชอนโตะ

ซีอิ๊วหวาน 2 ชอนโตะ

นํ้าปลา 2 ชอนโตะ

นํ้าตาลทราย 6 ชอนโตะ

นํ้ามันพืชสําหรับผัด

ผักชีเด็ดใบสําหรับโรย

1. ตมเนือ้หมใูนหมอนํา้เดอืดดวยไฟกลางนาน 5 นาท ีพอสกุ ปดไฟ (เกบ็นํา้ทีต่มหมไูว) ตกัหมขูึน้ใหสะเดด็นํา้
ใสในอางผสม ใสน้ํามันหอย 4 ชอนโตะ ซีอิ๊วหวาน 1 ชอนโตะ นํ้าปลา 1 ชอนโตะ คลุกเคลาใหเขากันทั่ว 
พักไวสักครู

2. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางพอรอน ใสเนื้อหมูที่หมักลงผัดใหรัดตัวและเหลืองหอม ปดไฟ ตักขึ้น ใสลง
ในหมอนํ้าที่ตมหมู ตั้งบนไฟกลางใหเดือด ปรุงรสดวยนํ้ามันหอยที่เหลือ นํ้าตาลทราย นํ้าปลาและ
ซีอิ๊วหวานท่ีเหลือ เคี่ยวดวยไฟออนนาน 40 นาที หรือจนนํ้างวดเขาเนื้อหมู ปดไฟ 

3. ตักใสถวยหรือจาน โรยใบผักชี เสิรฟกับขาวตม

สําหรับ 10 คน

18-160 new ok.indd   27 12/10/11   1:24 AM

ตัวอย่าง
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นํ้ามันพืช ½ ถวย

เนื้อหมูสวนสันนอกหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 1 กิโลกรัม

นํ้ามันหอย 4 ชอนโตะ

นํ้าปลา 2 ชอนโตะ

นํ้าตาลทราย 2 ชอนโตะ

1. ทําบะเต็งโดยตั้งกระทะเหล็กบนไฟกลางพอรอน ใสนํ้ามันและเนื้อหมูลงผัดใหเน้ือหมูสุกเหลืองแหง
และกรอบ ใสน้ํามันหอย นํ้าปลา และนํ้าตาล ผัดใหเครื่องปรุงเคลือบเนื้อหมูจนทั่ว ปดไฟ

2. ตักใสจาน เสิรฟกับขาวตม

สําหรับ 10-15 คน

18-160 new ok.indd   29 12/10/11   1:25 AM
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ซี่โครงหมูออนหั่นชิ้น 1 กิโลกรัม
เกลือสมุทร 1 ชอนชา
ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ
ซีอิ๊วหวาน 2 ชอนโตะ
นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ
นํ้า 4 ถวย
ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ
นํ้ามันหอย 6 ชอนโตะ
นํ้าตาลทราย 2 ชอนโตะ
ผักชีและพริกชี้ฟาสีแดงหั่นเสนสําหรับตกแตง

1. หมักซี่โครงหมูออนกับเกลือ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ และซีอิ๊วหวาน 1 ชอนโตะ คลุกเคลาใหเขาเนื้อ หมักไว
สักครู

2. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางพอรอน ใสซี่โครงหมูที่หมักลงผัดใหสุกเหลืองและรัดตัว ปดไฟ ตักซ่ีโครงหมู
ใสหมอ ใสนํ้า ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วหวานที่เหลือ ตามดวยซอสปรุงรส นํ้ามันหอย และนํ้าตาล 
ปดฝา เคี่ยวดวยไฟออนนาน 1 ชั่วโมง หรือจนนํ้างวดและเครื่องปรุงเขาเนื้อ

3. ตักใสจาน ตกแตงดวยผักชีและพริกชี้ฟาสีแดงหั่นเสน เสิรฟกับขาวตม

สําหรับ 6-8 คน

18-160 new ok.indd   31 12/10/11   1:25 AM
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