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ในเดือนนี ้ ขอนําเสนอวธีิทําเมน ู“ข้าวยําเกาหลี” (비빔밥 / Bibim bap) มารับประทานกนัคะ่   

 

สูตรอาหาร  

1. ข้าวท่ีจะเอามาทําข้าวยํา (비빔밥 / Bibim bap) ควร
จะแห้งกวา่เวลาท่ีหงุปรกต ิโดยทัว่ไปจะใช้นํา้ 1 ถ้วย
สําหรับหงุข้าวน่ิมๆ 1 ถ้วย แตใ่นเมนนีูเ้อานํา้ออก 2 

ช้อนชาจากนํา้ 1 ถ้วย 

2. หัน่เนือ้ตามขวาง ความยาว 2 นิว้ เตรียมซอ็สบลูโกกิ 
(A) โดยผสมเคร่ืองปรุงในชามขนาดเลก็ จากนัน้ 
ตกัซอ็สบลูโกกิ 1 ช้อนชาสําหรับใสใ่นเห็ดหอม ปรุงเนือ้
ท่ีหัน่แล้วด้วยซอ็สบลูโกกิ และ ผดัจนสกุ 

3. ล้างเห็ด และ เอาแกนกลางออก ฝานเป็นชิน้บางๆ และ 
ปรุงด้วยซอ็สบลูโกกิ 1 ช้อนชา แล้วเอามาผดั 

4. ปอกแครอทและหัน่เป็นชิน้ยาวขนาด 2 นิว้ ผดัในนํา้มนั 
ใสเ่กลือ 1/4 ช้อนชา แครอทจะมีสีคลํา้เวลาผดัใน
นํา้มนั เตมินํา้เตม็ช้อนเวลาผดั 

5. หัน่หอมหวัใหญ่ให้มีขนาดเท่าแครอท ผดัในนํา้มนั ใส่
เกลือ 1/2 ช้อนชา 

6. ล้างราก bellflower ในนํา้ และ เกลือหยาบแล้วบีบให้
แห้ง เอามาผดั เตมิกระเทียบสบัละเอียด 1/2 ช้อนชา 
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา และ พริกไทย จากนัน้ เตมินํา้ซปุ

เครื่องปรุง 

ข้าว 2 ถ้วยล้างนํา้ 

เนือ้ววั 1/2  ปอนด์ (หัน่แล้วได้ 1 ถ้วย) 

A. ซอ็สบูลโกกิ (Bulgogi sauce / 불고기) 
ซ๊อสถัว่เหลือง 1 ช้อนโต๊ะ 

นํา้ลกูแพร์ 1 ช้อนโต๊ะ 

ต้นหอมหัน่ 1 ช้อนโต๊ะ 

งาคัว่บด 1 ช้อนโต๊ะ 

นํา้ตาล 2 ช้อนชา 

นํา้มนังา 2 ช้อนชา 

กระเทียมสบั 1 ช้อนชา 

นํา้ขิง 1/4 ช้อนชา 

พริกไทย 1/4 ช้อนชา 

เหด็หอมล้างและหั่น 1/4 ถ้วย  

   ซอ็สบลูโกกิ (A) 1 ช้อนชา 

แครอท 1/2 ถ้วย หั่นเป็นเส้นบางๆ  

   นํา้มนัปรุงอาหาร 

   เกลือ 1/4 ช้อนชา  
   นํา้ 2-3 ช้อนชา 

หอมหวัใหญ่ห ั่นแล้ว 1 ถ้วย 



เนือ้ หรือ นํา้ 3-4 ช้อนชา พอน่ิมแล้ว ตกัออกจาก
กระทะ แล้วใสต้่นหอมสบั งาคัว่บด และ นํา้มนังา 

7. หัน่แตงกวาตามยาว 2 นิว้ ใช้มีดคมฝานเป็นแผน่บาง 
นําแตล่ะแผน่มาวางซ้อนกนัและหัน่เป็นชิน้บางๆ (ไมใ่ช้
ไส้ข้างในของแตงกวา) ใสเ่กลือป่น 1/2 ช้อนชา วางทิง้
ไว้ให้แห้ง พอแตงกวาออ่นลง บีบนํา้ออกแล้วเอามาผดั   

8. ในกระทะร้อน ใสนํ่า้มนัปรุงอาหาร 1 ช้อนชา กระเทียบ
สบัละเอียด 1/2 ช้อนชา จากนัน้ ใสถ่ัว่งอก และ เกลือ
ป่น 1/2 ช้อนชาแล้วปิดฝา ใช้ไฟออ่นทิง้ไว้ 7 นาทีจน
ถัว่งอกน่ิม ปิดไฟ และ ปรุงรสด้วย งาคัว่บด 1 ช้อนชา 

ต้นหอมสบั 1 ช้อนชา และ พริกไทยแดงป่น 1/2 ช้อน
ชา 

9. หัน่ยอดออ่นของกดูเก๊ียะยาว 2 นิว้ ปรุงรสด้วย นํา้ซปุ
ซอ็สถัว่เหลือง 2 ช้อนชา ซอ็สถัว่เหลือง 2 ช้อนชา    
กระเทียบสบัละเอียด 2 ช้อนชา นํา้มนัปรุงอาหาร 2 
ช้อนชา พริกไทยดํา 1/2 ช้อนชา เอามาผดัรวมกนั เตมิ
นํา้ซปุเนือ้ หรือ นํา้ ปิดฝาและหลนทิง้ไว้ ผสมด้วย
เคร่ืองปรุงเพิ่มเตมิ ต้นหอมหัน่ 1 ช้อนชา งาคัว่บด 1 
ช้อนชา นํา้มนังา 1 ช้อนชา แล้วตกัออกจากกระทะ  

10. เวลาเสร์ิฟ ตกัข้าว 1 ทพัพี ลงในชาม โรยด้วยนํา้มนังา 
2 ช้อนชา เอาผกัแตล่ะอยา่งมาวางไว้บนข้าว และ ใส่
ซอ็สพริกแดง 1 ช้อนชาลงไป 

หมายเหต  ุวางไขด่าวบนผกัก็จะครบเคร่ือง ถ้าใสล่กูแพร์
หัน่บางๆ จะทําให้ข้าวยําอร่อยมากขึน้ คณุอาจเพิ่มด้วยหวั
ไชเท้าหัน่บางๆท่ีใสเ่กลือ และบีบเอานํา้ออกแล้วเอามาผดั 
สาหร่ายทะเลจะทําให้น่ากิน แตค่วรจะหัน่และเอามาผดั 
หรือ อาจใช้สาหร่ายแห้งท่ีวางขายในร้านขายของชํามาหัน่
และโรยบนชามได้เช่นกนั 

   นํา้มนัปรุงอาหาร 

   เกลือ 1/2 ช้อนชา  

ราก bellflower (도라지) 1 ถ้วย 

   เกลือหยาบสําหรับล้าง 

   กระเทียบสบัละเอียด 1/2 ช้อนชา  
   เกลือป่น 1/2 ช้อนชา  
   พริกไทย 

   นํา้ซปุเนือ้ หรือ นํา้ 3-4 ช้อนชา  
   ต้นหอมสบั 1/2 ช้อนชา 

   งาคัว่บด 1/2 ช้อนชา 

   นํา้มนังา 1/2 ช้อนชา 

แตงกวาหั่น 2 ถ้วย 

   เกลือป่น 1/2 ช้อนชา 

ถั่วงอกล้างแล้ว 2 ถ้วย 

   กระเทียบสบัละเอียด 1/2 ช้อนชา  
   นํา้มนัปรุงอาหาร 1 ช้อนชา  
   เกลือป่น 1/2 ช้อนชา 

   นํา้มนังา 1 ช้อนชา 

   งาคัว่บด 1 ช้อนชา 
   ต้นหอมสบั 1 ช้อนชา 

   พริกไทยแดงป่น 1/2 ช้อนชา 

ยอดอ่อนของกูดเกี๊ยะ (Bracken / 고사리) 2 ถ้วย 
   นํา้ซปุซอ็สถัว่เหลือง (국간장)  2 ช้อนชา 

   ซอ็สถัว่เหลือง 2 ช้อนชา 

   กระเทียบสบัละเอียด 2 ช้อนชา  
   นํา้มนัปรุงอาหาร 2 ช้อนชา  
   พริกไทยดํา 1/2 ช้อนชา 

   นํา้ซปุเนือ้ 1/4 ช้อนชา 

   ต้นหอมหัน่ 1 ช้อนชา 
   งาคัว่บด 1 ช้อนชา 

   นํา้มนังา 1 ช้อนชา 

เวลาเสิร์ฟ 
   ใสนํ่า้มนังา 2 ช้อนชา 

   ใสซ่อ็สพริกแดง (고추장볶음) 1 ช้อนชา 
 

จาก หนังสือ  A Korean Mother’s Cooking Notes 


