........................
OKONOMIYAKI
&
TAKOYAKI

........................

Lesson : Okonomiyaki & Takoyaki
โอโคโนมิยากิ และ ทาโกยากิ
มีตนกำเนิดจากวัฒนธรรมอาหารที่เร�ยกวา โคนะมง (粉物) ซ�่งเปนวัฒนธรรมอาหารของ
เมืองโอซากา มีความหมายสื่อถึงอาหารที่มีแปงเปนสวนประกอบหลัก อาหารแบบโคนะมงจ�งตองมี
สวนประกอบของแปงเสมอ นอกจากนั้น ยังตองมีขั้นตอนการทำที่งายและรวดเร็ว แถมมีราคาไมแพง
เพื่อตอบรับกับว�ถีช�ว�ตที่เรงร�บของชาวโอซากา

โอโคโนมิยากิ

Okonomiyaki

คำวา “โอโคโนมิ (お好み)” นั้น มีความหมายวา ตามใจชอบ สวนคำวา “ยากิ (焼き)” นั้น
ก็มีความหมายวา ยาง ช�่อเร�ยกของโอโคโนมิยากิจ�งสื่อถึง การนำสวนประกอบที่ชอบมาทอดหร�อยาง
รวมกันนั่นเอง
ปกติโอโคโนมิยากิจะปรุงบนกระทะแผนรอน ในลักษณะเดียวกับเทปนยากิ ในกรณีที่ปรุงที่บาน
สามารถใชกระทะธรรมดาไดเชนกัน โอโคโนมิยากิแบงตามภูมิภาคออกเปน 2 สไตลหลักๆ คือ โอโคโนมิยากิ
สไตลโอซากาและโอโคโนมิยากิสไตลฮิโรช�มา ซ�่งโอโคโนมิยากิทั้งสองชนิดก็มีสวนประกอบที่คลายคลึงกัน
แตกตางกันที่สัดสวนของสวนประกอบและว�ธ�การปรุง

大阪風お好み焼き
Osaka Styled Okonomiyaki

広島風お好み焼き
Hiroshima Styled Okonomiyaki
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โอโคโนมิยากิสไตลโอซากา

Osaka Styled Okonomiyaki

大阪風お好み焼き

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แปงเคก
ผงฟู
ผงดาช�
เกลือ
โชยุ
หมูสามชั้นสไลด
ตนหอม
กะหล่ำปลี
หมึกยักษ
กุง

100 กรัม
¼ ชอนชา
½ ชอนชา
ปรุงรส
1
ชอนชา
100 กรัม
1
ตน
200 กรัม
60 กรัม
4
ตัว

………………………………………………………………….

โอโคโนมิยากิสไตลโอซากานั้น สวนประกอบหลักจะถูกนำมาผสม
กับตัวแปงและนำไปยางบนกระทะพรอมๆ กัน สามารถใชเนื้อหมู กุง
หมึกยักษ หอยเชลล ปูอัด หร�ออะไรก็ได แลวแตความตองการ
ดังความหมายของช�่อนั่นเอง

•
•
•
•
•
•
•
•

ข�งดอง (Beni Shoga)
เกล็ดแปงเทมปุระ (Tenkasu)
ไขไก
น้ำมันรำขาว
ซอสโอโคโนมิยากิ
มายองเนสญี่ปุน
อาโอโนร� (Aonori)
ปลาแหงปน (Katsuobushi)

1
ชอนโตะ
¼ ถวย
2
ฟอง
สำหรับทอด
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ

ว�ธ�ทำ
1. ทำน้ำสตอกดาช� โดยนำผงดาช�ละลายในน้ำรอน 140 มิลลิลิตร พักใหเย็นลง
2. ผสมแปงเคก ผงฟู และเกลือในชามผสม ใสน้ำสตอกดาช�ที่เย็นแลว และโชยุลงไป ใชตะเกียบ
คนใหเขากันดี
3. ซอยกะหล่ำปลีเปนเสนยาว และซอยใหเปนช�้นเล็กๆ อีกที ซอยตนหอม และข�งดอง
ใสลงในสวนผสมแปง
4. หั่นกุงเปนสี่เหลี่ยมเตา หั่นหมึกยักษเปนช�้นเล็กๆ ใสตามลงไป พรอมกับเกล็ดเทมปุระ และไขไก
5. ใชตะเกียบคนสวนผสมเบาๆ ใหทุกอยางกระจายทั่วดี (ถาคนมากเกิน เนื้อสัมผัสจะแนน)
6. หั่นหมูสามชั้นสไลดเปนช�้นยาวประมาณ 2 นิ้ว พักไว
7. อุนกระทะใหรอนดี ใสน้ำมันลงไปเล็กนอย ใชกระดาษซับเกลี่ยใหน้ำมันเคลือบทั่วกระทะดี
8. เทสวนประกอบลงบนกระทะ (เหลือสวนผสมไวประมาณ 2 ชอนโตะ) เกลี่ยใหสวนผสมมีลักษณะ
เปนแผนกลม จัดเร�ยงหมูสไลดวางลงไปใหทั่วดี ใชสวนผสมแปงที่เหลือทาบางๆ บนช�้นหมู
เพื่อปองกันไมใหเนื้อหมูกระดาง หาฝาปดเพื่อชวยใหสุกไดทั่วถึงข�้นเปนเวลา 2 นาที
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9. ใชตะหลิวสองอัน พลิกกลับดานโอโคโนมิยากิ ปดฝาอีกครั้ง ยางตอจนหมูสุกดี และมีสีน้ำตาลออนๆ
10. พลิกกลับดานอีกครั้งเพื่อใหดานเนื้อหมูกลับข�้นมาอยูดานบน ลดไฟ ทอดตออีกสักครู
เพื่อใหมั่นใจวาสวนประกอบดานในสุกดี
11. ทาซอสโอโคโนมิยากิใหทั่วๆ ตามดวยมายองเนส อาโอโนร� และปลาแหงปน พรอมรับประทาน

โมดันยากิ

Modanyaki
モダン焼き

โมดันยากิ เปนโอโคโนมิยากิสไตลโอซากาอีกรูปแบบ โดยคำวา โมดัน (モダン) นั้น
มาจากการออกเสียงคำวา Modern ในภาษาญี่ปุนนั่นเอง มีลักษณะและว�ธ�การทำ
ที่ไมแตกตางกัน เพียงแตเพิ่มสวนประกอบของเสนยากิโซบะเทานั้น

โอโคโนมิยากิสไตลฮิโรช�มา

Hiroshima Styled Okonomiyaki

広島風お好み焼き

•
•
•
•
•
•
•

กะหล่ำปลี
150 กรัม
ถั่วงอก
70 กรัม
แปงเคก
¼ ถวย
เสนยากิโซบะ
1
หอ
ซอสโอโคโนมิยากิ 2
ชอนชา
เกลือ
ปรุงรส
พร�กไทย
ปรุงรส

Okonomiyaki & Takoyaki

……………………………………………….

โอโคโนมิยากิสไตลฮิโรช�มานั้น ตัวแปงจะถูกนำมาทอดใหเปน
แผนบางๆ คลายเครป กอนที่จะวาง เคร�่องตางๆ ลงไป และมักจะมี
สวนประกอบของเสนยากิโซบะและไขดวยเสมอ

•
•
•
•
•
•
•

ไขไก
ปลาแหงปน (Katsuobushi)
เกล็ดแปงเทมปุระ (Tenkasu)
หมูสามชั้นสไลด
ตนหอม (ซอย)
อาโอโนร� (Aonori)
ซอสโอโคโนมิยากิ

1
ฟอง
1
ชอนโตะ
10 กรัม
60 กรัม
¼ ถวย
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
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ว�ธ�ทำ
1. ผสมแปงเคก กับน้ำสะอาด 6 ชอนโตะ ในชามผสม พักแปงเปนเวลา 5 นาที เพื่อใหแปงดูดน้ำมากข�้น
2. ซอยกะหล่ำปลีเปนเสนบางๆ พักไว
3. ทาน้ำมันบางๆ ลงบนกระทะใบแรก พอกระทะรอนดี ใชกระบวยตักแปงที่พักไวลงไป
(เหลือแปงไวประมาณ 2 ชอนโตะ) เกลี่ยแปงใหเปนแผนวงกลม โรยปลาแหงปนบางๆ ตามดวยกะหล่ำปลี
ถั่วงอก เกล็ดเทมปุระ และหมูสามชั้นสไลด ยางตัวแปงเปนเวลา 5 นาที โรยเกลือ และพร�กไทย
ตักแปงที่เหลือพรมใหทั่วๆ
4. ใชตะหลิวสองอัน พลิกกลับดานโอโคโนมิยากิ
5. ในเวลาเดียวกัน ใสน้ำมันเล็กนอยในกระทะอีกใบ นำเสนยากิโซบะลงไป ปรุงรสดวยซอสโอโคนามิยากิ
2 ชอนชา ผัดใหเขากันดี ฉาเสนบนกระทะเพื่อใหไดสีและไดกลิ่นหอมจากกระทะ เกลี่ยเสนโซบะ
ใหมีลักษณะกลมขนาดเทากับตัวแปง
6. ใชตะหลิวยกสวนประกอบโอโคโนมิยากิจากอีกกระทะมาวางลงบนเสนโซบะ
7. ในกระทะใบที่วางอยู ใสน้ำมันลงไปเล็กนอย ตอกไขลงไป ยีใหไขแตกและเกลี่ยใหกระจายเปนลักษณะ
วงกลมเทาๆ ขนาดของโอโคโนมิยากิ
8. ยกโอโคโนมิยากิมาวางบนไขตอนที่ไขยังไมสุกดี ยางตอเล็กนอย กอนที่จะพลิกกลับดานไขข�้นมา
อยูดานบน
9. ทาซอสโอโคโนมิยากิบางๆ ใหทั่ว โรยดวยสาหรายปน ตามดวยตนหอมซอย

ทาโกยากิ

Takoyaki

ทาโกยากิ เปนอาหารประเภทโคนะมงอีกชนิดหนึ่ง ซ�่งไดรับ
ความนิยมไมตางจากโอโคโนมิยากิ คำวา “ทาโก (たこ)” แปลวา
หมึกยักษ สวน “ยากิ (焼き)” มีความหมายวา การยาง
จ�ดเดนที่สรางความแตกตางใหกับทาโกยากิคือ ลักษณะ
ของแปงที่เปนทรงกลมซ�่งเกิดจากการยางในกระทะหลุมที่ใชสำหรับ
การทำทาโกยากิโดยเฉพาะ
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100 กรัม
¼ ชอนชา
½ ชอนชา
1
ชอนชา
1
ฟอง
120 กรัม
2
ชอนโตะ
12 กรัม
70 กรัม
20 กรัม
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ
สำหรับเสิรฟ

…………………………………………………………………………………………..

• แปงเคก
• เกลือ
• ผงดาช�
• โชยุ
• ไขไก
• หมึกยักษ
• ปลาแหงปน (Katsuobushi)
• ข�งดอง (Beni Shoga)
• กะหล่ำปลี
• ตนหอม
• ซอสโอโคโนมิยากิ
• มายองเนสญี่ปุน
• อาโอโนร� (Aonori)
• ปลาแหงปน (Katsuobushi)

ว�ธ�ทำ
1. ทำน้ำสตอกดาช� โดยละลายผงดาช�ในน้ำรอน 340 มิลลิลิตร แลวพักใหเย็นลง
2. ผสมแปง และเกลือ ในชามผสม ใสน้ำสตอกดาช�ที่เย็นแลวลงไป ใสโชยุ และไขไกลงไป ตีใหเขากันดี
นำสวนผสมใสลงในเหยือก
3. หั่นหมึกยักษเปนช�้นขนาด 1 เซนติเมตร สับกะหล่ำปลี ข�งดอง และตนหอมเปนช�้นเล็กๆ
4. ตั้งกระทะทาโกยากิใหพอรอนดี พรมน้ำมันลงไป ใชกระดาษซับออกใหเหลือน้ำมันเคลือบกระทะบางๆ
ใสแปงลงในหลุม ใสหมึกยักษลงไปในหลุม เทตัวแปงลงไปเพิ่มใหทวมออกจากหลุม
5. โรยกะหล่ำปลีสับ ปลาแหงปน ตนหอมซอย ข�งซอย ใชไมเข�่ยแปงบร�เวณขอบหลุมกลับเขาไป
บร�เวณกลางหลุม คอยๆ กลิ้งแปงจนเปนทรงกลม
6. ยางจนทาโกยากิมีสีที่สวย ตักใสจาน ทาดวยซอสโอโคโนมิยากิ ตามดวยมายองเนส แลวโรยดวย
สาหรายปน และปลาแหงปน

หมายเหตุ
เราสามารถใสแปงโมจ� ช�ส กิมจ� กุงแหง เบคอน หมูแฮม ไสกรอก กุง หร�อปูอัด
แลวแตความตองการ เพียงแตตองไมลืมวาทาโกนั้น มีความหมายวาหมึกยักษ ถาไมมี
สวนประกอบของหมึกยักษ เราไมสามารถใชช�่อทาโกยากิได
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สารบัญสวนประกอบ
สำหรับคนญี่ปุน เมนูโอโคโนมิยากิ และทาโกยากินั้น เปนเมนูที่นิยมทำรับประทานที่บาน
และสวนประกอบที่ใชลวนเปนสวนประกอบที่หาไดไมยาก แตสำหรับคนไทย อาจจะไมคุนเคยเทาไรนัก

ผงดาช�
Hondashi

น้ำสตอกสไตลญี่ปุน หร�อที่เร�ยกกันวาดาช�นั้น เปนสวนประกอบพื้นฐาน
ของอาหารญี่ปุน สวนประกอบของดาช� ไดแก สาหรายคอมบุ และปลาคัตสึโอ
ตากแหง เพื่อความสะดวก แมบานญี่ปุนสวนใหญจะใชผงดาช�สำเร็จรูป ในการ
ปรุงน้ำสตอกดาช� ผงดาช� หร�อฮอนดาช� สามารถหาซ�้อได ในซุปเปอรมารเก็ต
บร�เวณที่ขายสวนประกอบสำหรับทำอาหารญี่ปุน
ほんだし

มายองเนสญี่ปุนจะมีสีและรสชาติที่เขม ทำจากไขแดงและน้ำสมสายชูหมัก
จากขาวหร�อแอปเปล สวนมายองเนสแบบอเมร�กัน จะทำจากไขทั้งฟอง
และน้ำสมสายชูกลั่น จ�งมีสีและรสชาติที่ออนกวา ถาไมมีมายองเนสแบบญี่ปุน
สามารถใชแบบอเมร�กันไดเชนกัน
มายองเนสญี่ปุน
Mayonaise

マヨネーズ

หมึกยักษ
Tako

หมึกยักษ หร�อ ทาโก ในภาษาญี่ปุนเปนวัตถุดิบที่นิยมมากในประเทศญี่ปุน
และเปนสวนประกอบที่จำเปนตองมีในทาโกยากิ เพราะถาเราไมใส เราจะไมสามารถ
เร�ยกวาทาโกยากิได หมึกยักษ เมื่อเทียบกับปลาหมึกทั่วไป จะมีรสชาติที่ออนกวา
แตเนื้อสัมผัสแนนกวา มีผิวดานนอกเปนสีมวงเขม โดยปกติ ในบานเราจะขาย
แบบที่ตมแลว หร�อแบบที่แชแข็ง ถาไมมีสามารถทดแทนไดดวยปลาหมึกธรรมดา
หร�อเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ ตามตองการ
たこ

ข�งดอง
Beni Shoga

ข�งดองในสไตลญี่ปุนนั้นจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ การ� (ガリ) และ
เบนิโชกะ (紅生姜) การ�มีลักษณะเปนข�งแผนบาง ดองกับน้ำสมสายชูและ
น้ำตาลทราย มีสีเหลืองอมชมพู นิยมเสิรฟเพื่อรับประทานคูกับซูช� สวนเบนิโชกะ
เปนข�งดองลักษณะเปนเสนเล็กๆ มีสีแดงที่ไดจากการดองกับน้ำสมสายชูหมักบวย
ซ�่งสีแดงของน้ำสมสายชูหมักบวยนั้นไดมาจากสีของใบช�โสะแดง นิยมเสิรฟโรยหนา
ยากิโซบะ โอโคโนมิยากิ ทาโกยากิ หร�อขาวหนาชนิดตางๆ โดยข�งดองทั้ง 2 ชนิด
นั้น สามารถหาซ�้อไดตามซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป ถาไมมีเบนนิโชกะ สามารถใช
การ�แทนไดเชนกัน
紅生姜
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เทนคาสุ
Tenkasu

ซอสโอโคโนมิยากิ

Okonomiyaki Sauce

เกล็ดแปงเทมปุระ หร�อเทนคาสุ คือแปงเทมปุระที่นำไปทอดเปนเกล็ดเล็กๆ
สามารถหาซ�้อสำเร็จรูปไดตามซุปเปอรมารเก็ตที่ขายสวนประกอบอาหาร
ญี่ปุน หร�อสามารถทอดเองก็ได ใชเปนสวนประกอบของ โอโคโนมิยากิและ
ทาโกยากิ เพื่อชวยใหเนื้อสัมผัสของตัวแปงเบาข�้น หร�อในบางครั้งก็นำมา
โรยหนาโซบะหร�ออุดง ก็ได

天かす

ญี่ปุนจะมีซอสวูสเตอรเช�ย (Worcestershire Sauce) ของตัวเอง ซ�่งมีลักษณะ
ที่ตางจากซอสวูสเตอรเช�ยของอังกฤษ ปกติจะมีความเขมขนสามระดับ ตัวที่
เขมขนสูงสุดใชเปนซอสรับประทานกับหมูทอดทงคัตสึ ซอสโอโคโนมิยากินั้น
มีความใกลเคียงกับซอสทงคัตสึ แตมีการปรับรสชาติและสวนประกอบเล็กนอย
ถาหาไมได สามารถใชซอสทงคัตสึแทนได

お好み焼きソ-ス

อาโอโนร� เปนสาหรายสีเข�ยวชนิดหนึ่ง สวนใหญจะมาในรูปแบบผง
อุดมดวยแรธาตุและสารอาหารมากมาย นิยมใช โรยหนาโอโคโนมิยากิ
ทาโกยากิ และยากิโซบะ
อาโอโนร�
Aonori

青のり

คัตสึโอบูช� เปนช�่อเร�ยกภาษาญี่ปุนของปลาแหงที่เกิดจากการนำ ปลาทูนา
ชนิดหนึ่งไปหมัก รมควัน และตากแหง เมื่อนำมาไสเปนแผนบางๆ จะนิยมนำมา
โรยหนาอาหาร หร�อใชเปนสวนประกอบในการทำน้ำสตอกดาช�
ปลาแหงปน
Katsuobushi

かつおぶし

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

07

