American

FRIED CHICKEN

Lesson : American Fried Chicken

ไกทอดอเมร�กัน
ไกทอดมีหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมอาหาร และช�้นสวนรูปทรงของไก
ที่ถูกนำไปทอด บทเร�ยนนี้ เปนเร�่องราวของไกทอดอเมร�กัน ซ�่งเปนไกทอดยอดนิยมที่มีตนกำเนิด
ในตอนใตของสหรัฐอเมร�กา (Southern Styled Fried Chicken) นั่นเอง
ในการทำไกทอดอเมร�กัน ช�้นสวนหลักของไกจะถูกนำไปคลุกหร�อชุบสวนผสมแปงแหง (Flour)
หร�อแปงเปยก (Batter) แลวทำใหสุกดวยการทอด สวนผสมของแปงที่เคลือบอยูรอบๆ ช�้นไกทำใหผิว
ดานนอกมีลักษณะบางกรอบ (Crisp) หร�อเปนแปงกรอบ (Crust) การแบงช�้นสวนของไก จะตัดแบง
บร�เวณขอ โดยทั่วไปจะไมเลาะกระดูกหร�อเลาะหนังไกออก

การแบงช�้นสวน
ไก 1 ตัว จะสามารถตัดแบงช�้นสวนในการทำไกทอดอเมร�กันไดทั้งสิ้น 8 ช�้นดวยกัน
(สวนที่เหลือจะไมใช) แบงเปน
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อกไก 2 ช�้น : อกไกเปนสวนบนของไก เนื้อจะมีลักษณะที่นุม ไขมันนอย ถือเปนสวนที่เร�ยกวา
White Meat (เนื้อสีออน) (ไกบางสายพันธุจะมีสวนอกที่ใหญ สามารถตัดแบงเปนสี่ช�้นได)
2 ปกไก 2 ช�้น : ปกไกเปนสวนบนของไกที่ตอจากอก มีขนาดที่เล็กกวาอก เนื้อนอย
ไขมันปานกลาง ถือเปนสวนของ White Meat (เนื้อสีออน)
3 สะโพกไก 2 ช�้น : สะโพกเปนช�้นสวนลางของไก เปนกลามเนื้อที่ทำงานหนัก เพราะตองรับ
น้ำหนักตัว เนื้อแนนและมีไขมันสูงกวาสวนบน ถือเปนสวนของ Dark Meat (เนื้อสีเขม)
ซ�่งใชเวลาทอดที่นานกวาสวน White Meat (เนื้อสีออน)
4 นองไก 2 ช�้น : นองถือเปนสวนลางของไกเชนกัน เปนสวน Dark Meat (เนื้อสีเขม)
1

โดยทั่วไป สวนของ Dark Meat (เนื้อสีเขม) จะใชเวลาทอดที่นานกวาสวน White Meat (เนื้อสีออน)
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การหมักและการแชน้ำเกลือ (Marinating / Brining)
การเพิ่มรสชาติและพัฒนาเนื้อสัมผัสของเนื้อไกใหมีรสและนุม
ทำไดโดยการหมัก (Marinating) และการแชน้ำเกลือ (Brining)
• การหมัก (Marinating) โดยทั่วไปจะหมักกับบัตเตอรมิลก
หร�อนมสด สามารถปรุงรสดวยสวนประกอบอื่นๆ เชน สมุนไพร
เคร�่องเทศ เกลือ พร�กไทย ผงปรุงรสตางๆ หร�อแมกระทั่ง ซอสพร�ก
บัตเตอรมิลกจะชวยทำใหเนื้อไกนุม เนื่องจากมีความเปนกรด
• การแชน้ำเกลือ (Brining) โดยทั่วไป จะไดแก น้ำสะอาดที่ผสมเกลือ บางสูตรจะมีสวนผสมของ
น้ำตาลทรายเล็กนอย เกลือที่อยูในน้ำหมักจะทำให โปรตีนในเนื้อสัตวคลายตัว ทำใหเนื้อไกมีความนุม
รวมถึงเพิ่มรสใหกับเนื้อไก
การคลุกแปง (Flour Coating)
หลังจากการหมักหร�อการแชน้ำเกลือ ช�้นไกจะถูกนำไปคลุกกับแปง
เมื่อเวลานำไปทอด จะทำใหผิวดานนอก มีลักษณะกรอบ เวลาที่ช�้นไก
อยูในน้ำมันที่รอน ความช�้นและรสชาติบางสวนจะถูกซ�มซับ ดวยตัวแปง
ที่เคลือบไวทำใหตัวแปงมีสีน้ำตาลออน และมีรสชาติที่กลมกลอมมากข�้น
แปงที่นิยมใช ไดแก แปงสาลี แตก็จะมีบางสูตรที่ผสม แปงขาวโพด
เพื่อเปนการลดกูลเตนโดยรวมในแปงและชวยเพิ่มความกรอบ บางสูตร
ก็จะใสคอรนมิลเพื่อเปนการเพิ่มเนื้อสัมผัสใหกับแปงและ ในบางสูตรก็จะใสผงฟเพื่อชวยเพิ่มอากาศและ
ทำใหแปงมีความกรอบเบาข�้น สวนเคร�่องปรุงรส และเคร�่องเทศที่นิยมใชนั้น ไดแก เกลือ พร�กไทยดำ
พร�กคาเยน ปาปร�กา ผงกระเทียม ออร�กาโน ผงปรุงรสเคจันและผงหอม เปนตน
การทอด (Frying)
น้ำมันที่เหมาะกับการทอดไก ควรมีจ�ดเกิดควันสูง
(High Smoke Point) หร�อทนความรอน ไดสูงนั่นเอง นอกจากนั้น
ตองเปนน้ำมันที่ไมมีกลิ่นเฉพาะตัว น้ำมันที่นิยมใช ในการทอดไก ไดแก
น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันขาวโพด น้ำมันคาโนลา น้ำมันรำขาว หร�อหลายๆ
คนก็จะใชชอรตเทนนิ่งในการทอด
อุณหภูมิที่เหมาะสมเปนเร�่องสำคัญ น้ำมันตองรอนพอที่จะทำใหผิวของไกทอดดานนอก
มีสีเหลืองทอง แตตองไมรอนเกิน เพราะกวาไกจะสุกดี ผิวที่ดานนอกอาจจะมีสีที่เขมเกิน โดยหลักการ
กอนที่จะใสช�้นไกลงไป น้ำมันควรจะรอนดี เพราะหลังจากที่ใสช�้นไกลงไปแลว อุณหภูมิจะลดลงประมาณ
20 องศาเซลเซ�ยส ซ�่งหลังจากที่เราไดผิวดานนอกที่กรอบและสีสวยดีแลว เราควรรักษาอุณหภูมิที่
ต่ำลงไวเพื่อใหมั่นใจวาดานในของไกจะสุกทั่วถึงดี
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ว�ธ�การทอดไกมี 3 รูปแบบหลักๆ ดวยกัน ไดแก
1. ทอดน้ำมันตื้น (Shallow Frying)
เปนการทอดในกระทะที่มีปากกวาง ใสน้ำมันลงไปใหสูงประมาณ 1 ½ นิ้วเทานั้น เวลาที่ใสไกลงไป
น้ำมันจะไมทวมช�้นไกดี แตจะตองสูงเกินคร�่งหนึ่งของช�้นไก เมื่อเวลาที่ใชทอดผานไปคร�่งหนึ่ง
ก็จะพลิกกลับดานช�้นไก การทอดในน้ำมันตื้น เปนว�ธ�ที่ไดรับความนิยมในครัวเร�อน
เพราะใชน้ำมันไมมาก
2. ทอดน้ำมันทวม (Deep Frying)
สวนใหญจะเปนการทอดในหมอทอดไฟฟาซ�่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได ขอดีคือ
ไมตองพลิกดาน ของไก และช�้นไกจะสุกและไดสีที่เทากันทั้งช�้น ขอเสียคือตองใชน้ำมันจำนวนมาก
3. ทอดสุญญากาศ (Broasting)
เปนว�ธ�การทอดไกดวยหมอทอดสุญญากาศ ซ�่งใช ในรานอาหารหร�ออุตสาหกรรมอาหารใหญๆ
เทานั้น เปนนวัตกรรมที่ทำใหไกที่ทอดนั้น มีเนื้อที่นุม และหนังที่กรอบ

เคล็ดลับไกทอด
1. เลือกใชน้ำมันที่มีรสเปนกลางและไมมีกลิ่นที่สำคัญตองเปนน้ำมันที่สามารถทนความรอนได
2. ไมทอดไกจำนวนมากเกินไปใน 1 ครั้ง เพราะจะทำใหอุณหภูมิน้ำมันลดลงอยางรวดเร็ว
สงผลใหตัวแปงอมน้ำมันและแฉะ
3. ในชวงแรกของการลงทอด ไมควรขยับไกไปมา เพราะจะทำใหแปงที่คลุมอยูดานนอก
หลุดออกจากตัวไก
4. พักไกหลังจากที่ทอดเสร็จแลวเปนเวลาประมาณคร�่งหนึ่งของเวลาที่ใชทอด ชวยใหน้ำในไก
ไมไหลออกมาในเวลาที่หั่นช�้นไก ซ�่งจะสงผลใหเนื้อไกไมแหง
ในบทเร�ยนไกทอดอเมร�กันนี้ เราจะไดเร�ยนรูถึงว�ธ�การทอดไกแบบดั้งเดิม และอีก 2 ว�ธ�ทอด
แบบ 2 ขั้นตอน ซ�่งถูกพัฒนาข�้นมาเพื่อความสะดวกที่แตกตาง รวมถึงการชุบแปงทอดในรูปแบบ
ที่แตกตางดวย
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ไกทอดอเมร�กันแบบดั้งเดิม

Classic American Fried Chicken

ไกหมักกับบัตเตอรมิลก คลุกในแปงทอดปรุงรสในสไตลอเมร�กัน แปงทอดสูตรนี้จะมีสวนผสมของ
แปงขาวโพดชวยทำใหกรอบแตไมแข็งมากเกิน ปรุงรสดวยเคร�่องเทศมากมาย ทอดในรูปแบบดั้งเดิม
ในน้ำมันตื้น (Shallow Frying) จนสุกดี
•

ไก (ขนาด 1.2-1.5 กิโลกรัม) 1

สวนผสมในการหมัก
• บัตเตอรมิลก
• เกลือ
แปงทอด
• แปงสาลีอเนกประสงค
• แปงขาวโพด
• เกลือผสมกระเทียม
• ผงหอม
• พร�กไทยดำ
• ปาปร�กา

ตัว

1 ½ ถวย
1
ชอนชา
1½
½
1½
1
1
1

ถวย
ถวย
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา

ว�ธ�ทำ
1. ตัดไกเปน 8 ช�้นตามมาตรฐาน
2. ผสมบัตเตอรมิลกกับเกลือ แลวนำไกลงหมัก พักในตูเย็นเปนเวลา 4 ชั่วโมง หร�อขามคืน
3. ผสมสวนประกอบของแปงทอดใหเขากันดี นำไกออกจากบัตเตอรมิลก นำลงไปคลุกเคลากับแปง
พักช�้นไกในสวนผสมของแปงเปนเวลา 20-30 นาที
(ขั้นตอนนี้ ชวยใหแปงติดไกไดดีข�้น และเปนการปรับอุณหภูมิไกที่ออกจากตูเย็นใหคายความเย็น)
4. ใสน้ำมันลงในกระทะใหมีความสูง 1 ½ นิ้ว ตั้งน้ำมันที่ 170 องศาเซลเซ�ยส นำไกลงทอด อุณหภูมิ
ของน้ำมันจะลดลง รักษาอุณหภูมิไวที่ 150 องศาเซลเซ�ยส พลิกดานของไกเมื่อเวลาผานไปคร�่งทาง
ทอดจนไกสุกดี (สวนของนองและสะโพกใชเวลาอยูที่ 16-18 นาที สวนอกและสวนปกอยูที่ 14-16 นาที
อยูที่ขนาดช�้นของไก) การทดสอบความสุกของไกทำได โดยใชมีดจ�้มไปที่กลางช�้นไก น้ำดานใน
ที่ไหลออกมาตองมีลักษณะที่ใสไมขุน หร�อมีเลือดผสม
5. พักไกบนตะแกรงประมาณ 8-10 นาที พรอมรับประทาน
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ไกทอดอเมร�กันอบ

Baked American Fried Chicken

ไกทอดสูตรนี้ใช 2 เทคนิค 2 ขั้นตอนในการทำใหสุกสมบูรณ ช�้นไกที่ถูกหมักดวยบัตเตอรมิลก
นำไปคลุกเคลากับแปงถึงสองรอบเพื่อเอาใจคนที่ชอบแปงกรอบหนาๆ แถมแปงสูตรนี้ จะมีสวนผสมของ
ผงฟูเพื่อเพิ่มความเบาโปรงใหกับตัวแปง หลังจากนั้น จ�งนำไปทอดดวยความรอนสูงจนไดแปงดานนอก
ที่กรอบ และมีสีเหลืองทองตามความตองการ กอนนำไปเขาอบตอเพื่อใหเนื้อไกดานในสุกดี
ขอดีของสูตรนี้ คือไกทอดจะมีสีที่ไมเขมเกิน และสามารถทำไวกอนลวงหนาถึงขั้นตอนของการทอด
โดยพักใหเย็นลงหลังจากทอดเสร็จแลวจ�งแชเย็นเก็บไว เมื่อตองการรับประทาน ก็นำมาอบใหดานในสุกดี
•

ไก (ขนาด 1.2-1.5 กิโลกรัม) 1

สวนผสมในการหมัก
• บัตเตอรมิลก
• เกลือ
แปงทอด
• แปงสาลีอเนกประสงค
• แปงขาวโพด
• ผงฟู
• เกลือผสมกระเทียม
• ผงหอม
• พร�กไทยดำ
• ปาปร�กา

ตัว

1 ½ ถวย
1
ชอนชา
1½
½
1
1½
1
1
1

ถวย
ถวย
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา

ชอนชา
ชอนชา

ว�ธ�ทำ
1. ตัดไกเปน 8 ช�้นตามมาตรฐาน
2. ผสมบัตเตอรมิลกกับเกลือ แลวนำไกลงหมัก พักในตูเย็นเปนเวลา 4 ชั่วโมง หร�อขามคืน
3. ผสมสวนประกอบของแปงทอดใหเขากันดี นำไกออกจากบัตเตอรมิลก นำลงไปคลุกเคลากับแปง
เคาะแปงสวนเกินออก พักไว 5 นาที แลวนำไกกลับไปชุบในบัตเตอรมิลก และแปงอีกครั้ง พักช�้นไก
ในสวนผสมของแปงเปนเวลา 20-30 นาที
(ขั้นตอนนี้ ชวยใหแปงติดไกไดดีข�้น และเปนการปรับอุณหภูมิไกที่ออกจากตูเย็นใหคายความเย็น)
4. ใสน้ำมันลงในกระทะใหมีความสูง 1 ½ นิ้ว ตั้งน้ำมันที่ 180 องศาเซลเซ�ยส นำไกลงทอด อุณหภูมิ
ของน้ำมันจะลดลง รักษาอุณหภูมิไวที่ 160 องศาเซลเซ�ยส ทอดจนผิวดานนอกมีสีที่สวยตามตองการ
(สวนของนองและสะโพกใชเวลาอยูที่ 10 นาที สวนอกและปกอยูที่ 8 นาที อยูที่ขนาดช�้นของไก)
5. เปดเตาอบที่ 170 องศาเซลเซ�ยส วางไกบนถาดอบรองตะแกรง อบตออีก 20 นาที หร�อจนสุกดี
การทดสอบความสุกของไกทำไดโดยใชมีดจ�้มไปที่กลางช�้นไก น้ำดานในที่ไหลออกมาตองมีลักษณะ
ที่ใสไมขุน หร�อมีเลือดผสม
6. พักไกบนตะแกรงประมาณ 8-10 นาที พรอมรับประทาน
American Fried Chicken
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ไกลวกทอด

Fried Poached Chicken

อีกหนึ่งสูตรของไกทอดที่ใช 2 เทคนิค 2 ขั้นตอน โดยการนำช�้นไกไปตมในน้ำสตอกโดยใชไฟออน
เพื่อใหไกสุกชาๆ กอนที่จะนำมาเคลากับแปงทอดปรุงรสที่มีสวนผสมของคอรนมิล แลวนำไปทอดดวย
ความรอนสูง โดยใชระยะเวลาไมนาน การใสคอรนมิลในแปงทอดเปนอีกทางเลือก สำหรับคนที่ชอบ
แปงทอดแบบที่มีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบผสมอยูดวย
ขอดีของไกทอดสูตรนี้คือ การเพิ่มรสชาติของเนื้อไกได โดยใชเวลาสั้นกวาการหมักดวย
บัตเตอรมิลก และสามารถทำขั้นตอนแรกไวลวงหนากอนไดเชนกัน
•
•

ไก (ขนาด 1.2-1.5 กิโลกรัม) 1
บัตเตอรมิลก
½

น้ำสตอก
• กระเทียม
• หอมใหญ (ซอย)
• ใบกระวาน
• เม็ดพร�กไทยดำ
• เกลือ
• ข�ง
แปงทอด
• คอรนมิล
•
•
•
•
•
•
•

American Fried Chicken

1
¼
1
1
1
5

½
แปงสาลีอเนกประสงค 1 ½
แปงขาวโพด
½
ผงฟู
1
เกลือผสมกระเทียม 1 ½
ผงหอม
1
พร�กไทยดำ
1
ปาปร�กา
1

ตัว
ถวย
ชอนโตะ
หัว
ใบ
ชอนชา
ชอนชา
แวน
ถวย
ถวย
ถวย
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา
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ว�ธ�ทำ
1. ตัดไกเปน 8 ช�้นตามมาตรฐาน จัดเร�ยงลงในหมอ พรอมกับสวนประกอบของน้ำสตอก
ใสน้ำลงไปใหทวมดี นำไปตั้งไฟ พอน้ำเดือด ใหลดไฟลงไมใหเดือดพลาน ชอนฟองออก ตมตอ
เปนเวลา 3 นาที ปดฝาหมอ ยกหมอออกจากความรอน พักไกในน้ำสตอก พักใหเย็นลงประมาณ
30 นาที นำไกออกจากน้ำสตอก พักบนตะแกรงใหดานนอกของช�้นไกแหงลง
2. นำช�้นไกไปเคลากับบัตเตอรมิลก
3. ผสมสวนประกอบของแปงทอดใหเขากันดี นำไกออกจากบัตเตอรมิลก นำลงไปคลุกเคลากับแปง
พักช�้นไกในสวนผสมของแปงเปนเวลา 20-30 นาที
4. ใสน้ำมันลงในกระทะใหมีความสูง 1 ½ นิ้ว ตั้งน้ำมันที่ 180 องศาเซลเซ�ยส นำไกลงทอด อุณหภูมิ
ของน้ำมันจะลดลง รักษาอุณหภูมิไวที่ 160 องศาเซลเซ�ยส ทอดจนผิวดานนอกมีสีที่สวยตามตองการ
การทดสอบความสุกของไกทำไดโดยใชมีดจ�้มไปที่กลางช�้นไก น้ำดานในที่ไหลออกมาตองมีลักษณะที่ใส
ไมขุน หร�อมีเลือดผสม
5. พักไกบนตะแกรงประมาณ 3-4 นาที พรอมรับประทาน

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