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ภายในเล่มได้รวบรวมสตูรในการปรุงตลอดจนเคล็ดลบั

ต่าง ๆ ในการทําอาหารจานกุ้ งเอาไว้อย่างครอบคลมุและครบ

ครัน จงึเหมาะสําหรับทํารับประทานเองได้ที�บ้านหรือจะทําขาย

เป็นอาชีพก็นับว่าเป็นสิ�งที�สามารถทําได้ง่าย ๆ ตามสูตรที�ได้

รวบรวมเอาไว้ในตําราเลม่นี �แล้ว  
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ก ุง้ผดัไขเ่ค็ม 
 

สว่นผสมและเครื�องปรงุ 
 กุ้ง  10-15  ตวั 

 ไข่เค็มเฉพาะไข่แดงยีให้พอแตก 2-3 ฟอง  

 ต้นหอมหั�นท่อน 1 ต้น  

 กระเทียมสบัละเอียด 2-3 กลีบ 

 พริกชี �ฟา้หั�นตามยาว 1 เม็ด 

 นํ �ามนัหอย 2 ช้อนโต๊ะ 

 ซอีิ�วขาว 1/2 ช้อนโต๊ะ 

 นํ �าตาล 1 ช้อนชา 

 นํ �าปลา 1 ช้อนชา 

 นํ �าพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ 

 พริกไทย 1/4 ช้อนชา 

 นํ �ามนัพืช 3  ช้อนโต๊ะ 

 




