TONKATSU
ทงคัตสึ

Lesson : Tonkatsu

ทงคัตสึ

とんかつ

หมูทอดสไตลญี่ปุนที่โดดเดนดวยเกล็ดขนมปงกรอบๆ

RESTAURANT

Rengatei

“ทงคัตสึ” กำเนิดในญี่ปุนในป 1899 ที่รานอาหารเรนกะเท (Rengatei) ในโตเกียว สามารถเสิรฟ
เปนอาหารจานเดียวรับประทานกับขาวสวยญี่ปุน ปรุงกับไขราดหนาขาว ใชเปนสวนประกอบไสแซนดว�ช
หร�อแมกระทั่งรับประทานกับขาวแกงกะหร�่
บทเร�ยนนี้ครอบคลุมถึง การทำหมูทอดสไตลญี่ปุนถึงสามรูปแบบ ซ�่งไดแก
• ทงคัตสึ (เนื้อหมูสันนอกหร�อสันใน)
• เมนช�คัตสึ (เนื้อหมูบดปรุงรส)
• มีลเฟยทงคัตสึ (เนื้อหมูสไลด)
รวมถึงรูปแบบว�ธ�การเสิรฟและสวนประกอบที่นิยมรับประทานคูกัน นอกจากนั้นก็ยังมีการนำหมูทอด
สไตลญี่ปุนมาพัฒนาเปนแซนดว�ชที่มีช�่อวา “คัตสึซันโด” และขาวหนาหมูทอดที่มีช�่อวา “คัตสึดง”
แถมมาดวยซอสสูตรพิเศษจากนาโกยาที่นิยมเสิรฟรับประทานกับทงคัตสึเพื่อใหเปนเมนูที่มีช�่อเร�ยกวา
“มิโซคัตสึ”
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ทงคัตสึ

Tonkatsu

とんかつ

สำหรับ 4 ช�้น

เนื้อหมูที่นิยมใช ในการทำทงคัตสึ คือ เนื้อหมูสันนอก (ロース, Pork Loin) ซ�่งมีไขมันคอนขางมาก
จ�งเปนสวนที่นิยมในวัยรุนและเด็ก สวนเนื้อหมูสันใน (ヒレ, Pork Fillet) เปนสวนที่มีไขมันนอยมักจะไดรับ
ความนิยมจากผู ใหญและคนที่ดูแลสุขภาพโดยทั่วไป

หมูสันใน (ヒレ)

หมูสันนอก (ロース)

หร�อเนื้อหมูสันใน (120 กรัม)
•
•

เกลือ
พร�กไทยดำ

4 ช�้น

………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
• เนื้อหมูสันนอก

ปรุงรส
ปรุงรส

สวนประกอบสำหรับชุบทอด
แปงสาลีอเนกประสงค / ไขไก /
เกล็ดขนมปง (Panko) / น้ำมันรำขาว

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ว�ธ�ทำ
1. ในกรณีที่ใชเนื้อหมูสันนอก ให ใชมีดบั้งสวนที่เปนไขมันแข็งๆ เปนระยะเพื่อปองกันไมใหช�้นหมูงอ
เมื่อนำไปทอด
2. โรยเกลือและพร�กไทยเล็กนอยบนช�้นเนืื้อหมูสันนอก (Pork Loin) หร�อเนื้อหมูสันใน (Pork Fillet)
3. นำไปชุบแปงสาลีใหทั่วดี เคาะแปงสวนเกินออกเบาๆ
4. ตอกไขตีใหละเอียดดีและกรองใหเนียน นำหมูที่คลุกแปงมาชุบไข สะเด็ดไขสวนเกินออก
แลวชุบเกล็ดขนมปง ทำซ้ำจนหมด
5. ตั้งน้ำมันที่ 160 องศาเซลเซ�ยส ทอดดานละ 2 นาที สะเด็ดน้ำมัน พักเปนเวลา 4 นาที
พรอมรับประทาน
หากเราไมมีเทอรโมมิเตอรสำหรับวัดอุณหภูมิน้ำมัน เราสามารถตรวจสอบวา
น้ำมันพรอมที่จะทอดหร�อไมดวยการนำเกล็ดขนมปงลงไปทอด เกล็ดขนมปงจะลอยข�้นมา
ที่ผิวน้ำมันอยางรวดเร็ว
Tonkatsu
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เมนช�คัตสึ

Menchi-Katsu

メンチカツ

สำหรับ 6 ช�้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เนื้อหมูบด
เกล็ดขนมปง
นม
พร�กไทยดำ
ลูกจันทน (ปน)
ปาปร�กา (ปน)
เกลือ

300 กรัม
35 กรัม
100 มิลลิลิตร
½ ชอนชา
¼ ชอนชา
¼ ชอนชา
ปรุงรส
หอมหัวใหญ (สับ) 90 กรัม
น้ำมันรำขาว
1
ชอนชา

สวนประกอบสำหรับชุบทอด
แปงสาลีอเนกประสงค / ไขไก /
เกล็ดขนมปง (Panko) / น้ำมันรำขาว

…………………………………………………………………………………….

Menchi มีความหมายถึง บดสับ (minced) ซ�่งในที่นี้ คือ กอนเนื้อหมูบดปรุงรสผสมกับ
หอมหัวใหญ (สับ) ที่ผัดจนนุมดี และเกล็ดขนมปงที่แชในนม เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับเนื้อสัมผัส

ว�ธ�ทำ
1. ผัดหอมหัวใหญ (สับ) กับน้ำมันรำขาวจนนุมและใสดี พักใหเย็นลง
2. แชเกล็ดขนมปงในนมสด
3. นำเนื้อหมูบดมานวดกับหอมหัวใหญ (สับ) และเกล็ดขนมปงที่พักไว ปรุงรสดวยพร�กไทยดำ
ลูกจันทน (ปน) และปาปร�กา (ปน) นวดประมาณ 2 นาที
4. แบงสวนผสมออกเปน 6 สวนเทาๆ กัน ใชมือชุบน้ำหมาดๆ ปนเปนกอนกลมและกดใหแบนลงเล็กนอย
ปรุงรสดวยเกลือผิวหนาของเมนช�คัตสึ
5. นำเมนช�คัตสึไปชุบแปงแหง ไขไกและเกล็ดขนมปง ตามขั้นตอนมาตรฐาน ทอดที่ 160 องศาเซลเซ�ยส
ดานละ 2 นาที สะเด็ดน้ำมัน พักเปนเวลา 4 นาที พรอมรับประทาน
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มีลเฟยทงคัตสึ

Millefeuille Tonkatsu

ミルフィーユとんかつ

สำหรับ 3 ช�้น

•
•
•
•
•
•

เนื้อหมูสไลด
ช�สมอซซาเรลลา
ใบช�โสะ
เกลือ
พร�กไทยดำ
แปงสาลีอเนกประสงค

24 ช�้น
3
ช�้น
6
ใบ
ปรุงรส
ปรุงรส
สำหรับโรย

สวนประกอบสำหรับชุบทอด
แปงสาลีอเนกประสงค / ไขไก /
เกล็ดขนมปง (Panko) / น้ำมันรำขาว

……………………………………………………………….

มีลเฟยทงคัตสึนั้น ใชหมูสไลดบางๆ มาซอนทับกันหลายๆ แผน จนเปนช�้นหนากอนที่จะนำไปทอด
สำหรับคนญี่ปุน มีลเฟยทงคตสึนั้นจะมีราคาที่ถูกวาทงคัตสึแบบดั้งเดิม เนื่องจากหมูช�้นใหญและหนา
จะมีราคาที่แพง สูตรนี้เพิ่มลูกเลนดวยการสอดไสช�สและใบช�โสะเขาไปใหนาสนใจมากข�้นดวย

ว�ธ�ทำ
1. มีลเฟยทงคัตสึแตละช�้นจะใชหมูสไลดทั้งสิ้น 8 ช�้นดวยกัน วางหมูช�้นแรกลงบนจาน โรยแปงบางๆ
วางหมูช�้นที่สอง โรยแปงบางๆ ตามดวยช�้นหมูที่สาม โรยแปงบางๆ ตามดวยใบช�โสะ 1 ใบ ตามดวย
หมูช�้นที่สี่ โรยแปงบางๆ วางช�สมอซซาเรลลาลงไปตรงกลาง ตามดวยหมูช�้นที่หา โรยแปงบางๆ
ตามดวยช�โสะ 1 ใบ ตามดวยหมูช�้นที่หก โรยแปงบางๆ ตามดวยหมูช�้นที่เจ็ด โรยแปงบางๆ
กอนจบดวยช�้นที่แปด ทำซ้ำใหไดมีลเฟยทงคัตสึ 3 ช�้น
2. โรยรอบๆ มีลเฟยทงคัตสึดวยเกลือและพร�กไทยเล็กนอย
3. นำไปชุบแปงสาลีใหทั่วดี เคาะแปงสวนเกินออกเบาๆ
4. ตอกไข ตีใหละเอียดดีและกรองใหเนียน นำหมูที่คลุกแปงมาชุบไข สะเด็ดไขสวนเกินออก ตามดวย
ชุบเกล็ดขนมปง ทำซ้ำจนหมด
5. ตั้งน้ำมันที่ 140 องศาเซลเซ�ยส ดานละ 4 นาที สะเด็ดน้ำมัน พักเปนเวลา 4 นาที พรอมรับประทาน
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…………

ทงคัตสึ จะนิยมเสิรฟกับกะหล่ำปลีซอยบางๆ และรับประทาน
กับซอสวูสเตอรปรุงรสขนๆ ซ�่งรูจักกันในช�่อ “ซอสทงคัตสึ”
เคียงดวยมัสตารดญี่ปุน (からし, Karashi) และมะนาวเลมอน
ปกติแลวจะนิยมรับประทานกับขาวสวยญี่ปุน ซุปมิโซและ
ผักดอง เพื่อเพิ่มคุณคาและความนาสนใจ รานอาหารบางแหง
จะเสิรฟงาขาวคั่วใหมๆ มาในครกบดงาใบเล็กที่เร�ยกวา ซูร�บาช�
(すり鉢, Suribachi)
………………………………………………………………………………………………

To Serve

ซอสมิโซคัตสึ

Miso-Katsu Sauce

味噌カツ ソース

•
•
•
•
•
•
•
•

มิร�น
สาเก
ผงดาช�
น้ำสะอาด
น้ำตาลทราย
อากะมิโซ
ซอสวูสเตอร
งาขาว

3
3
¼
125
3
100
1
30

ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
มิลลิลิตร
ชอนโตะ
กรัม
ชอนโตะ
กรัม

…………………………………………………………..

ที่นาโกยา นิยมเสิรฟทงคัตสึกับซอสมิโซรสเขม โดยตั้งช�่อเมนูวา มิโซคัตสึ (Miso-Katsu)
ซอสมิโซตัวนี้มีว�ธ�การทำที่ไมยาก ปกติจะใชมิโซสีเขมที่มีช�่อวา ฮัชโชมิโซ (八丁味噌, Hatcho Miso)
แตในบานเราหาซ�้อคอนขางยาก จ�งขอปรับสูตรเพื่อมาใชเปน อากะมิโซ (赤味噌, Akamiso) ที่มีสี
และรสชาติเขมขนพอๆ กัน

ว�ธ�ทำ
1. ผสมผงดาช�กับน้ำสะอาดเพื่อใหเปนซุปดาช�
2. นำมิร�นและสาเกใสหมอ นำไปตั้งไฟเพื่อกำจัดแอลกอฮอลในสาเกและมิร�น
3. ใสซุปดาช�ลงไป ตามดวยน้ำตาลทราย คนใหน้ำตาลทรายละลาย
4. ใสมิโซและซอสวูสเตอรลงไป เคี่ยวดวยไฟออนเปนเวลา 5 นาที คนตลอดเวลา ระวังอยาใหซอสไหม
นำออกจากความรอน พักไว
5. คั่วงาขาวใหหอมดี บดใหละเอียด ใสซอสลงไปผสมใหเขากัน พรอมเสิรฟราดหนาทงคัตสึ
สามารถโรยหนาเพิ่มดวยงาขาวคั่วหร�อตนหอมได (ถาตองการ)
Tonkatsu
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คัตสึดง

Katsudon

カツ丼

สำหรับ 1 ที่

• ผงดาช�
¼ ชอนชา
• น้ำสะอาด
90 มิลลิลิตร
• โชยุ
1 ½ ชอนโตะ
• มิร�น
1
ชอนโตะ
• น้ำตาลทราย
1
ชอนโตะ
• ไขไก
1-2 ฟอง
• ตนหอม (หั่นทอน) 1
ตน
• หอมหัวใหญ (ซอย) 50
กรัม
• ขาวสวยญี่ปุน 200 กรัม
• สาหรายญี่ปุน โรยหนา (optional)

……………………………………………………………….

คัตสึดง ก็คือขาวหนาหมูทอดสไตลญี่ปุนนั่นเอง เสนหของคัตสึดงอยูที่เนื้อไขนุมๆ และรส
อันหอมหวานจากหัวหอมและน้ำซุปที่ราดบนขาวสวยญี่ปุนรอนๆ
คนญี่ปุน มักทำคัตสึดงเวลาที่มีหมูทอดทงคัตสึเหลือเก็บไว เกล็ดขนมปงอาจจะไมกรอบดี
เหมือนตอนทอดใหมๆ ก็ไมเปนปญหาแตอยางใด เพราะตัวทงคัตสึจะตองถูกราดและปรุงในน้ำซอสอยูแลว
ก็ถือวาเปนเคล็ดลับจากภูมิปญญาของชาวญี่ปุนไดเหมือนกัน

ว�ธ�ทำ
1. หั่นทงคัตสึเปนช�้นพอดีคำ
2. ใสน้ำ ผงดาช� โชยุ มิร�น น้ำตาลทรายและหอมหัวใหญ (ซอย) ลงในกระทะ นำไปตั้งไฟจนเดือดดี
3. ใสทงคัตสึวางลงไป ลดไฟลง ปดฝาเปนเวลา 3 นาที
4. ตอกไขใสชาม ตีพอไขแดงแตกแตไมตองเนียนเขากันดี ราดลงไปบนหนาทงคัตสึ โรยดวยตนหอม
(หั่นทอน) คร�่งหนึ่ง ปดฝา ลดไฟลงต่ำประมาณ 20 ว�นาที
5. ตักขาวใสชาม เอียงกระทะเทหนาทงคัตสึลงบนขาวใหสวยงาม โรยหนาดวยตนหอม (หั่นทอน)
ที่เหลือและสาหรายญี่ปุน เสิรฟเพื่อรับประทานทันที
หมายเหตุ
การทำคัตสึดงนั้น ปกติจะใชกระทะแบบพิเศษ
ที่เร�ยกวา “Oyako nabe pan” และทำครั้งละ 1 ที่เทานั้น
ถาไมมีกระทะแบบนี้ อาจใชกระทะเคลือบใบเล็กแทนก็ได
แตถาตองการจะประหยัดเวลาก็สามารถเพิ่มสูตร
และทำพรอมๆ กันในกระทะใบใหญเลยก็ไดเชนกัน
Tonkatsu
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คัตสึซันโด Katsu Sando

カツサンド

สำหรับ 1 ที่

อีกรูปแบบของการรับประทานทงคัตสึ โดยเสิรฟในรูปแบบของแซนดว�ช ตัวไสจะเปนทงคัตสึ
แบบดั้งเดิม เมนช�คัตสึหร�อมีลเฟยทงคัตสึก็ไดตามความตองการ ปกติจะใชขนมปงแผนที่ไมปง แตถาจะปง
ก็สามารถทำไดเชนกัน

ขนมปง
ทงคัตสึ
เนย (อุณหภูมิหอง)
กะหล่ำปลี (ซอย)
มายองเนสญี่ปุน
มัสตารดญี่ปุน

………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•
•
•
•
•
•

2
แผน
1
ช�้น
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ (optional)
สำหรับเสิรฟ (optional)

ว�ธ�ทำ
1. ทาเนยบนขนมปง ตามดวยมายองเนส
เล็กนอยและกะหล่ำปลีซอย
2. วางช�้นทงคัตสึลงไป ปายมัสตารดบางๆ
(ถาตองการ) ราดดวยซอสทงคัตสึ
3. ทาเนยที่ขนมปงอีกแผน แลววางทับดานบน
ตัดขอบของขนมปง ตัดเปนสองหร�อสามช�้น
ตามแตตองการ พรอมรับประทาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAUTION
บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project
ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย
บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ
หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

Tonkatsu
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