BEEF

Lesson : Beef Steak
สเต็กเนื้อ
คำวา “สเต็ก” หมายรวมถึงอาหารจานโปรตีนจากเนื้อสัตว ซ�่งอาจจะเปนเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก
หร�อแมกระทั่งเนื้อปลา
สำหรับสเต็กในบทเร�ยนนี้ จะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสเต็กที่มาจากเนื้อวัวเปนหลัก สเต็กเปนอาหาร
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถบงบอกไดถึงรสนิยม ฐานะ และความพิถีพิถันของผูรับประทาน
การปรุงสเต็กนั้นไมใชเร�่องยาก หากรูจักที่จะเลือกช�้นเนื้อที่ดี ปรุงดวยเทคนิคและเวลาที่เหมาะสม
การเลือกช�้นเนื้อ

(American cuts of Beef)
กระทรวงการเกษตรของสหรัฐอเมร�กา (USDA) ไดบัญญัติคำศัพทที่ใช ในการบงบอกถึงคุณภาพ
เนื้อวัว โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก เกรด Select / เกรด Choice / เกรด Prime โดยที่เกรด Prime (ไพรม)
นั้นเปนเกรดที่คุณภาพดีที่สุด โดยพิจารณาจากความนุม (tenderness) ความชุมฉ่ำ (Juiciness) และรสชาติ
(Flavor)
คุณภาพหลักๆ ของเนื้อมาจากอายุของวัวและสภาพของไขมัน โดยทั่วไป วัวออนจะมีเนื้อที่นุม
กวาวัวแก สวนของไขมันในทางเทคนิคเร�ยกวา Marbling (มารบลิง) อันไดแก ไขมันขาวๆ ที่แทรก
อยูตามเนื้อแดงนั่นเอง เปนสวนที่ทำใหเนื้อมีรสชาติดีและชุมฉ่ำ เนื้อที่จะไดรับเกรด Prime จ�งตองมาจาก
วัวออนที่มีมารบลิงอยูมากนั่นเอง
เนื้อวัวแตละสวนมีรสชาติ และความนุมที่แตกตางกัน สวนที่นิยมใช ในการทำสเต็ก ไดแก
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1. Loin (ลอยน)
เปนสวนสะโพกของวัว มีลักษณะเนื้อที่นุม เพราะจัดเปนกลามเนื้อที่ออกกำลังนอย ในสวนของลอยนเอง
ก็ยังยอยแบงเปน 3 สวนคือ
• Tenderloin (เทนเดอรลอยน) หร�อ Filet Mignon (ฟเลตมิยอง) เนื้อสะโพกสันใน มีลักษณะ
ที่นุมมาก เพราะเปนสวนกลามเนื้อที่แทบจะไมได ใชงานเลย จ�ดดอยคือมีไขมันอยูนอย ทำใหไมมีรสชาติ
มากเทาไรนัก
• Strip Loin (สตร�พ-ลอยน) หร�อ New York Strip (นิวยอรก-สตร�พ) เปนเนื้อชวงกลางลำตัว
กอนสะโพกตอจากซ�่โครงที่ถูกตัดมาจาก Short Loin เปนสวนที่นุม และมีมารบลิงหร�อไขมันมาก เนื่องจาก
เปนกลามเนื้อสวนที่ใชกำลังนอยมาก ถือเปนอีกสวนที่ไดรับความนิยมมาก
• Sirloin (เซอรลอยน) เนื้อสะโพกสันนอก แมจะไมนุมเทาเทนเดอรลอยน แตก็เปนสวนที่ไดรับ
ความนิยม
2. Rib Steak (ร�บ-สเต็ก) หร�อ Prime Rib (ไพรม-ร�บ)
เปนสวนเนื้อที่ติดมาพรอมกับซ�่โครงบร�เวณกลางตัวของวัว มีมารบลิง หร�อไขมันแทรกมาก ทำใหรสชาติ
หวานอรอย เมื่อปรุงสวนของไขมันจะละลาย ทำใหไดสัมผัสนุมและชุมฉ่ำ ถาไมชอบซ�่โครงสามารถเลือกเปน
Rib-Eye Steak (ร�บอาย-สเต็ก) ซ�่งมีลักษณะกลมโคงตามซ�่โครงนั่นเอง แตเราะซ�่โครงออกเร�ยบรอยแลว
3. T-Bone Steak (ทีโบนสเต็ก)
ถือเปนสเต็กช�้นใหญ ที่ประกอบดวยช�้นเนื้อสวนที่ดีที่สุดถึงสองสวนคั่นดวยกระดูกลักษณะตัว T
เนื้อดานที่ช�้นเล็กกวาจะเปนเนื้อสวนเทนเดอรลอยน สวนอีกดานที่ช�้นใหญกวาจะเปนสตร�พ-ลอยน
หลายคนอาจเคยไดยินสเต็กสวนนี้ในช�่อของ Porterhouse ซ�่งสิ่งที่แตกตางจาก T-Bone Steak นั้น
ก็คือปร�มาณของเทนเดอรลอยนที่มีมากกวา
เคล็ดลับเพอรเฟคสเต็ก (How to perfect steak)
1. นอกจากการยาง การปรุงสเต็กในกระทะก็เปนว�ธ�ที่ไดรับความนิยม กระทะตองมีขนาดที่ใหญพอ
จะเปนเหล็กกลา อลูมิเนียมหร�อกระทะเคลือบ non-stick ก็ได แตควรเลือกที่มีน้ำหนักและมีโครงสรางหนา
นำความรอนไดดี
2. ขนาดความหนาของเนื้อ ควรอยูที่ ¾ - 1 ½ นิ้ว เมื่อนำไปปรุง จะไมสุกเร็วเกินไป
3. พักช�้นเนื้อใหอยูที่อุณหภูมิหองกอนนำไปปรุง ประมาณ 20-30 นาที การนำเนื้อที่ยังเย็นอยูไปยาง
จะทำใหเนื้อเหนียว
4. ใชน้ำมันที่ทนความรอนสูง ถาตองการใสเนย ให ใสกอนที่จะนำเนื้อออกจากกระทะ เนื่องจากเนย
ไมสามารถทนความรอนสูงได
5. เนื้อที่ดีไมจำเปนตองปรุงมาก ปรุงดวยเกลือและพร�กไทยก็เพียงพอ ไมโรยเกลือไวกอนนาน เพราะเกลือ
จะดูดน้ำ เพื่อความสะดวกควรบดเกลือและพร�กไทยลงในจาน แลวนำช�้นเนื้อไปนาบกอนใสเนื้อลงในกระทะ
6. ตั้งกระทะใหรอนกอนที่จะใสช�้นเนื้อลงไป ความรอนจะชวยผนึกผิวดานนอกของเนื้อ เปนการชวยรักษา
ความชุมช�้นและรสชาติภายในเนื้อ
7. พักเนื้อเปนเวลา 5 นาที กอนเสิรฟเพื่อรับประทาน ช�้นเนื้อยังคงอุนอยูถึง 10 นาที การพักทำใหเนื้อ
รักษาน้ำที่อยูดานในไดดีข�้น ทำใหเนื้อนุมและไมแหง
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ระดับความสุกในการปรุงสเต็ก
การควบคุมระดับการสุกของสเต็ก สามารถทำไดดวยการจับเวลาในการปรุงสเต็กตอดาน
การวัดอุณหภูมิที่กลางของช�้นเนื้อ และการกดสัมผัสที่ผิวดานนอกของช�้นเนื้อ การจับเวลาอาจเกิด
ขอผิดพลาดไดจากขนาดของช�้นเนื้อที่แตกตาง และอุณหภูมิของช�้นเนื้อในเวลาที่ลงกระทะ สวนการ
สัมผัสนั้น จะแมนยำมากข�้นเมื่อมีประสบการณ ว�ธ�ที่ดีที่สุดก็คือการใชควบคูกันไป หร�อปรับใหเหมาะ
ตามสถานการณ
โดยทั่วไป สเต็กสามารถปรุงไดถึง 3 ระดับหลักๆ ไดแก Rare / Medium / Well-done
และสามารถแยกยอยใหละเอียดข�้นเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ

เวลายางตอดาน

Blue

นอยกวา 1 นาที

Rare

2 นาที

Medium Rare

3 นาที

Medium

4 นาที

Medium Well

5 นาที

Well Done

6 นาที

สีของเนื้อดานใน อุณหภูมิภายใน ความรูสึกเมื่อสัมผัส
นุมมาก
เนื้อดานใน
10-29 ํC
ไมมีแรงตาน
ยังแดงสด 100%
นุมมาก
เนื้อดานใน
30-51 ํC
มีแรงตานออนๆ
ยังแดงสด 75%
เนื้อดานใน
ยังแดงสด 50%
เนื้อดานใน
ยังแดงสด 25%
เนื้อตรงกลาง
เปนสีชมพูเล็กนอย
เนื้อเปนสีน้ำตาล
ทั่วดี

57-63 ํC

นุม
มีแรงตานออนๆ

63-68 ํC

แนนเล็กนอย
มีแรงตาน
แนน
มีแรงตาน
แนนมาก
กดแลวเดงกลับทันที

72-77 ํC
77 ํC+

FILET MIGNON STEAKS WITH GREEN PEPPERCORN SAUCE
ฟเลตมิยองสเต็กกับกร�นเปปเปอรคอรนซอส

เนื้อสเต็กสวนที่นุมที่สุด นำมาปรุงใหสุก
ในระดับที่ตองการ รับประทานกับกร�นเปปเปอรซอส
ที่เกิดจากการนำเอาน้ำสตอกเนื้อและคร�มมาเคี่ยว
ในกระทะที่ใชยางเนื้อ เพื่อใหไดรสชาติที่เขมขน
และตัดรสดวยพร�กไทยสดที่มีรสชาติเผ็ดออนๆ

Beef Steak
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•
•
•
•
•

เทนเดอรลอยน (120 g)
น้ำมันมะกอก
เกลือ
พร�กไทยดำ
เนย (Optional)

4 ช�้น
สำหรับยาง
ปรุงรส
ปรุงรส
2 ชอนโตะ

กร�นเปปเปอรคอรนซอส (สูตรสำหรับ 4 ช�้น)
• หอมแดง
3
หัว
• น้ำสตอกเนื้อ
400 มิลลิลิตร
• คร�ม
1
ถวย
• บรั่นดี
3
ชอนโตะ
• เมล็ดพร�กไทยออน
4
ชอนโตะ
ว�ธ�ทำ
1. นำช�้นเนื้อออกจากตูเย็น พักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที
2. ระหวางพักเนื้อใหเตร�ยมซอส โดยนำน้ำสตอกเนื้อใสหมอตั้งไฟ เคี่ยวใหลดลงคร�่งหนึ่ง
ประมาณ 10 นาที พักไว
3. ตั้งกระทะใหรอนดี โรยเกลือและพร�กไทยบนช�้นเนื้อทั้งสองดาน ใสน้ำมันมะกอกเล็กนอย
ลงในกระทะ นำเนื้อลงยางบนกระทะ พอไดสีที่สวยก็พลิกดาน ยางดานละประมาณ 4 นาที
(สำหรับระดับ Medium) กอนนำสเต็กออกจากกระทะ สามารถใสเนยลงไป (ถาตองการ)
ตักเนยละลายราดบนช�้นเนื้อเล็กนอย นำสเต็กออกมาพักบนจาน
4. ในกระทะใบเดิม เทน้ำมันในกระทะออกใหเหลือแคเคลือบกระทะบางๆ สับหอมแดงใสลงไปผัด
ประมาณ 2 นาที จนนุมและใสดี ใสบรั่นดี ตามดวยเมล็ดพร�กไทย น้ำสตอก และคร�ม ลดไฟ
เคี่ยวจนซอสขนช�้น ประมาณ 6 นาที
5. จัดสเต็กใสจาน ราดดวยซอสพร�กไทยออน

Beef Steak
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RIB EYE STEAK WITH BÉARNAISE SAUCE
ร�บอายสเต็กซอสแบรเนส
สเต็กสวนที่มีความนุมนอยกวา Tenderloin
แตถูกชดเชยดวยรสชาติซ�่งเกิดจากไขมันที่แทรกอยู
ตามเนื้อ ทำให Rib Eye Steak เปนสเต็กอีกสวนหนึ่ง
ที่ไดรับความนิยมทานคูกับซอสแบรเนสซ�่งเปน Warm
Emulsified Sauce มีลักษณะคลายซอสฮอลแลนเดซ
(Hollandaise) แตซอสแบรเนสจะมีหอมแดงและทารากอน
อยูดวย ซอสฮอลแลนเดซนิยมทานกับไข หร�อปลานึ่ง
หร�อลวกงายๆ แตซอสแบรเนส จะนิยมใชทานกับเนื้อยาง
หร�อปลายางเนื่องจากเปนซอสที่มีรสเขมขนกวา
(Flavorful)

•
•
•
•
•
•

ร�บอายสเต็ก (220 g)
น้ำมันมะกอก
เกลือ
พร�กไทยดำ
กระเทียม
ใบไทม

4
ช�้น
สำหรับยาง
ปรุงรส
ปรุงรส
2
กลีบ
3-4 ชอ

ซอสแบรเนส (สูตรสำหรับ 4 ช�้น)
• ไขแดง
• น้ำสมสายชูไวนขาว
• ไวนขาว
• หอมแดง (สับ)
• ใบทารากอน (tarragon)
• พร�กไทยดำ
• พารสลียอิตาเลียน (สับ)
• เกลือ
• พร�กคาเยน
•

Beef Steak
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ฟอง
2
ชอนโตะ
3
ชอนโตะ
15 กรัม
1
ชอนโตะ
1
ชอนชา
1
ชอนโตะ
ปรุงรส
ปรุงรส
แคลิฟายบัตเตอร (Clarified Butter) 135 กรัม
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ว�ธ�ทำ
1. นำช�้นเนื้อออกจากตูเย็น พักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 20-30 นาที
2. ทำซอสแบรเนส โดยนำน้ำสมสายชูไวนชาว ไวนขาว หอมแดง ทารากอน และเม็ดพร�กไทยบด
ใสลงในหมอ ตั้งไฟความรอนสูง จนสวนประกอบแทบระเหยหมดเหลือประมาณ 1 ชอนชา
พักใหเย็นลง
3. ถายสวนผสมใสในชามที่ทนความรอนได ใสไขแดงและน้ำ 2 ชอนโตะ ตามลงไป นำชามไปวาง
บนหมอน้ำรอน ลดความรอนไมใหน้ำเดือดพลาน ระวังอยาใหน้ำสูงแตะกนชามผสม
ใชตะกรอไฟฟาตีสวนผสม (ขั้นตอนนี้คือการ Emulsify) ตีจนสวนผสมมีสีที่ออนลงและฟูข�้น
4. อุนแคลิฟายบัตเตอร ใสลงในสวนผสมไขแดงทีละนอย ตีใหเขากันดี ปรับรสดวยเกลือ
และพร�กคาเยน ใสพารสลียอิตาเลียนลงไป ตีใหกระจายทั่วดี
5. ตั้งกระทะใหรอนดี โรยเกลือและพร�กไทยบนช�้นเนื้อทั้งสองดาน ใสน้ำมันมะกอกเล็กนอย
ลงในกระทะ นำเนื้อลงยางบนกระทะ บุบกระเทียม และใสใบไทมลงไปเพื่อกลิ่นหอม ใหกับน้ำมัน
พอไดสีที่สวยก็พลิกดานยางดานละประมาณ 4 นาที (สำหรับระดับ Medium) ตักน้ำมันราด
บนช�้นเนื้อเปนระยะ นำสเต็กออกมาพัก
6. จัดสเต็กลงบนจาน เสิรฟกับซอสแบรเนส
T-BONE STEAK WITH RED WINE SAUCE
ทีโบนสเต็กซอสไวนแดง

เอาใจคนที่ชอบความหลากหลายกับช�้นสเต็ก
ที่มีทั้ง Strip Loin และ Tenderloin ในช�้นเดียวกัน
ทำให ไดทั้งรสชาติของเนื้อที่เขมขน และความนุมจาก
Tenderloin ทานคูกับซอสไวนแดง ที่ชวยตัดความมัน
ของช�้นเนื้อไดดี
Beef Steak
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•
•
•
•

ทีโบนสเต็ก
น้ำมันมะกอก
เกลือ
พร�กไทยดำ

ซอสไวนแดง
• ไวนแดง
• น้ำสมสายชูไวนแดง
• พร�กไทยดำ
• น้ำสตอกเนื้อ

4
ช�้น
สำหรับยาง
ปรุงรส
ปรุงรส
3
1
1
190

ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
มิลลิลิตร

ว�ธ�ทำ
1. นำช�้นเนื้อออกจากตูเย็น พักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 20-30 นาที
2. ตั้งกระทะใหรอนดี ทาน้ำมันบางๆ ที่ช�้นเนื้อ โรยเกลือและพร�กไทยบนช�้นเนื้อทั้งสองดาน
นำเนื้อลงยางบนกระทะ ดานละประมาณ 4 นาที (สำหรับระดับ Medium) นำสเต็กออกมาพัก
บนจาน
3. นำไวนแดง น้ำสมสายชู และพร�กไทยดำลงในกระทะ เคี่ยวประมาณ 20 ว�นาที ใสน้ำสตอกลงไป
เคี่ยวตอ 3-4 นาทีจนขนข�้น
4. จัดสเต็กใสจาน เสิรฟกับซอสไวนแดง

HERBED BUTTER
เนยสมุนไพร

เนยที่ถูกผสมดวยสมุนไพรหลากหลายชนิด
เพื่อชวยเสร�มรสชาติใหกับเนื้อสเต็ก ทานคูกับไกหร�อ
ปลาก็เขากันไดดีทีเดียว

Beef Steak
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เนย (อุณหภูมิหอง)
แอนโชว�
ไชวส (Chives)
กระเทียมบด
พารสลียอิตาเลียนสับ
มัสตารดดิญอง
พร�กไทยดำบดหยาบ

125
2
2
1
2
1
½

กรัม
ตัว
ชอนโตะ
กลีบ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา

ว�ธ�ทำ
1. นำสวนประกอบทุกอยางมาผสมใหเขากัน หอดวยกระดาษไขโดยมวนใหเปนแทงยาว
หมุนปลายทั้งสองดานใหแนนเหมือนหอลูกอม นำไปแชเย็นเปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. เมื่อตองการใช ใหตัดเปนแวนหนาตามความตองการ วางบนสเต็กรอน

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

Beef Steak
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