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เนือ้บลุโกกย่ิางจนควันโขมง กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ของโกชจูงั 
รวมท้ังผกัสด และรสชาตขิองกมิจิ ก�าลังเป็นอกีสีสันใหม่ในครวัของวนันี้

เรื่องและสไตล์ : เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์ / ภาพ : พิพัฒน์ จำ�รัส / ผู้ช่วยสไตลิสต์ : นพวรรณ เชิดสุขใจ / สูตรอาหาร : เนตรอำ�ไพ ส�ระโกเศศ / 
สถานที่ : Triplet Cooking Studio ซอยหลังสวน โทร. 08-1922-1456

Spinach Ravioli  
Kimchi Soup with 
taKo
หมูส�มชั้น 200 กรัม
นำ้�   4 ถ้วยตวง
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ 
นำ้�มัน 2 ช้อนโต๊ะ 
กิมจิเปรี้ยว 300 กรัม
นำ้�กิมจิ   1 ถ้วยตวง
ผงปล�แห้ง (Bonito)  2  ช้อนช�
ร�วิโอลี่ผักโขมชีสริคอตต้�โฮมเมด
ปล�หมึกยักษ์ (Tako)
เห็ดเข็มทอง 
พริกป่นละเอียดเก�หลี)  2 ช้อนช�  
เกลือ พริกไทย ต�มชอบ
ขนมปังหมั่นโถว เนย  
ต้นอ่อนท�นตะวัน

ต้มหมูส�มชั้นให้เปื่อย โดยตั้ง 
นำ้�เดือดเเล้วหรี่ไฟจนนำ้�เหลือ 
ครึ่งหนึ่ง หรือประม�ณ 45 น�ที   
ตั้งหม้อใส่นำ้�มัน ผัดกระเทียม  
นำ�กิมจิเปรี้ยวลงผัด 2-3 น�ที  
เทนำ้�กิมจิเเละนำ้�ต้มหมูส�มชั้น 
ลงไปพร้อมผงปล�เเห้ง ใส่ร�วิโอลี่
ต้มเดือดอีกครั้ง แล้วต�มด้วย
ปล�หมึกยักษ์ที่ลวกไว้เเละเห็ด 
เข็มทอง เติมรสช�ติด้วยพริกป่น
เก�หลี เกลือ พริกไทย เสิร์ฟกับ
ขนมปังหมั่นโถวท�เนยหั่นเป็นชิ้น 
จี่บนกระทะ โรยด้วยพริกไทยป่น 
ตกเเต่งด้วยต้นอ่อนท�นตะวัน

C a s u a l  K o r e a n

Green Bibimbap Salad 
with crispy Rice in 

Gochujang dressing
สลัดบิบิมบับทวิสต์ม�จ�กอ�ห�ร 
ขึ้นชื่อของเก�หลี เลือกใช้ผักสลัด

ต�มชอบ ถั่วลันเต�และถั่วงอก  
ซุกกินีลวกก่อนคลุกนำ้�มันง� 

และกระเทียม ร�ดนำ้�สลัดโกชูจัง  
โรยหน้�ด้วยข้�วเก�หลีหุงให้ติด

กระทะ เกรียมและกรอบ คล้�ยเวล�
โรยขนมปังกรูตองบนสลัดทั่วไป

เชฟเนตร หรือเนตรอำ�ไพ ส�ระโกเศศ จบก�รศึกษ�ด้�น Culinary และได้เป็นผู้ช่วยอ�จ�รย์ที่เลอ กอร์ดอง เบลอ ชิค�โก 
เมืองที่ได้ชื่อว่�มีร้�นอ�ห�รที่มีสีสันหล�กหล�ยไม่แพ้ที่ใดในโลก ที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันด�ลใจในก�รทำ�อ�ห�ร 
อย่�งจริงจัง จนเกิดร้�นอ�ห�รฝรั่งเศส Triplet Brasserie ของตัวเอง กระทั่งผันม�เป็น Triplet Cooking School ในปัจจุบัน 
ไพรเวตคุกกิ้งคล�สของเชฟเนตรให้ร�ยละเอียดก�รสอนที่เป็นขั้นตอน ชัดเจน และเข้�ใจง่�ย แต่กระนั้นก็ยังแบ่งเวล�ม�เป็น 
ที่ปรึกษ�ให้กับร้�นอ�ห�รอีกหล�ยแห่ง โปรเจ็กต์ล่�สุดคือก�รปรับเมนูใหม่ของร้�น Tudari ด้วยก�รนำ�เอ�รสช�ติดั้งเดิมของ
อ�ห�รเก�หลีม�นำ�เสนอให้ถูกป�กคนไทย และ Roi ค�เฟ่แห่งใหม่ที่ได้รับแรงบันด�ลใจอ�ห�รจ�กก�รเดินท�ง “เวล�คิด
เมนูใหม่ๆ จะต้องนึกถึงที่ม�ที่ไปของอ�ห�รแต่ละจ�นก่อน ถึงจะได้เมนูที่ลงตัวของมันเอง” อย่�งเช่นสลัดบิบิมบับ เลือกใช้
บุลโกกิม�ทำ�เป็นนำ้�สลัด ร�ดกับผักสลัด โดยไม่ทิ้งที่ม�ของบิบิมบับเดิมที่หม�ยถึงข้�ว “เลือกใช้ข้�วเก�หลีม�หุงให้เกรียม
ติดก้นกระทะ จนได้รสหอม เอ�ม�ใช้โรยคล้�ยๆ เวล�ท�นสลัดต้องมีขนมปังกรอบ นอกจ�กนี้เมนูอย่�งเบอร์เกอร์บัน  
หรือเต้�หู้ร�ดซอสและซุปกิมจิ ที่ทวิสต์รสช�ติจนเป็นที่ถูกใจครัวเก�หลีเวอร์ชั่นใหม่
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taStE QuESt
ไอเดียตกแต่งบ้�นที่ประหยัด

และง่�ยต่อก�รปรับต�มฤดูก�ล
เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้�น
และแหล่งพักผ่อนไอเดีย

ตกแต่งบ้�นที่ประหยัดและ
ง่�ยต่อก�รปรับต�มฤดูก�ล

เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้�น
และแหล่งพักผ่อนไอเดีย

ตกแต่งบ้�นที่ประหยัด

Bun BuRGER with BEEf 
BulGoGi and chili 
mayo
เนื้อบุลโกกิ

เนื้อบด                         150 กรัม
หอมใหญ่ซอยละเอียด    40 กรัม
ซอสบุลโกกิ 3 ช้อนโต๊ะ
(Bulgogi sauce)    
เกลือเเละพริกไทย เล็กน้อย      
หมั่นโถว 
นำ้�มันมะกอก 

cold Soft tofu with 
doEnjanG KanjanG 
dRESSinG
Doenjang 1 ช้อนโต๊ะ
(เต้�เจี้ยวเเบบเก�หลี)
หอมใหญ่สับละเอียด  ½ หัว
กระเทียมสับละเอียด  2 ช้อนโต๊ะ
ขิงสับละเอียด ½ ช้อนโต๊ะ 
Kanjang 2 ช้อนโต๊ะ
นำ้�มันง� 2 ช้อนโต๊ะ     
พริกป่นเก�หลี 1 ช้อนโต๊ะ
ส�เก ½ ถ้วย
เต้�หู้ชนิดเนื้อนิ่ม 300 กรัม
ต้นหอมซอย ง�ดำ� ผักไมโครกรีน
ผัดโดเอนจัง (Doenjang) หอมใหญ่ 
กระเทียม และขิง ด้วยไฟอ่อน  
ให้หอมใหญ่นิ่ม เเล้วใส่ซอสคันจัง 
ต�มด้วยนำ้�มันง� พริกป่นเก�หลี 
ส�เก ผัดให้เข้�กัน ใส่ต้นหอมซอย 
เสิร์ฟลงบนเต้�หู้เย็นเเบบเนื้อนิ่ม 
โรยตกเเต่งด้วยง�ดำ�เเละไมโครกรีน
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cuiSinE communE
เทรนด์อ�ห�รไม่ใช่ Eat to live อีกต่อไป  
แต่มันคือ Live to eat รสช�ติจึงไม่ใช่คำ�ตอบ
เดียวของร้�นอ�ห�ร แต่รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ 
ที่ใช่ ลองแวะไปชม ชิม และใช้ชีวิตที่ Open 
House บนชั้น 6 ที่เซ็นทรัล เอ็มบ�สซี  ด้วย
พื้นที่เปิดโล่งสูงเกือบ 10 เมตร พร้อมวิวตึก 
ระฟ้� กับค�เฟ่ครบทุกแขนง พื้นที่ภ�ยใน
เชื่อมโยงเข้�ด้วยกันด้วยชั้นว�งหนังสือ 
ไล่ม�ตั้งแต่ตำ�ร�อ�ห�รของ Ken Hom, 
หนังสือวินเทจไทยๆ อย่�งมูลบทบรรพกิจ 
จนถึงหนังสือดีไซน์ที่หอบข้�มนำ้�ข้�มทะเล 
ม�อย่�ง Irma Boom ซึ่งห�ไม่ได้ที่่ช็อปอื่น  
แต่ไฮไลต์หลบมุมอยู่ตรงด้�นหลังที่เป็น 
Co-Working Space ที่ส�ม�รถสั่งพิซซ่� 

BlacK and REd
Gulliver ร้�นช็อกโกแลตที่ชอบสร้�งสรรค์
รสช�ติที่หล�กหล�ยให้กับช็อกโกแลต 
สำ�หรับกล่องนี้ นำ�เชอร์รี่อบแห้งม�เพิ่มคว�ม
สดชื่นให้กับด�ร์กช็อกโกแลต ของท�นเล่น
สำ�หรับช�ย�มบ่�ย (กล่องละ 295 บ�ท  
ที่ Dean & Deluca)
Exotic cRacKERS
The Sunday’s Time ยกให้ The Fine 
Cheese Co. เป็นหนึ่งในห้�เว็บไซต์อ�ห�ร 
ที่ดีที่สุด สำ�หรับคนไทยที่คุ้นกับเชดดร์ชีส 
ม�กทีส่ดุ ลองแครก็เกอร์ตวันีท้ีม่ส่ีวนผสม
เผ็ดร้อนของพริกแดง ที่จะช่วยให้รสช�ติ 
ของเชดด�ร์สตรองม�กขึ้นไปอีก (กล่องละ 
145 บ�ท ที่ Dean & Deluca)
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G O U R M E T  S O C I E T Y

Kanjang 1/³ ถ้วยตวง
(ซอสถั่วเหลืองเก�หลี)
Korean Corn Syrup ½ ถ้วยตวง 
(นำ้�เชื่อมข้�วโพด)    
นำ้�มัน 1 ช้อนโต๊ะ
นำ้�  1 ถ้วยตวง
ส�เก ½ ถ้วยตวง
เเป้งข้�วโพด  1 ช้อนโต๊ะ

Chili Mayo Sauce 
ม�ยองเนส 50 กรัม
พริกชี้ฟ้�ซอยละเอียด  5 กรัม 
บีทรูทดอง

นำ้�ส้มส�ยชูหมักจ�กข้�ว 
(Rive Vinegar) 1/³ ถ้วยตวง
นำ้�ต�ล 4 ช้อนช�
เกลือ เล็กน้อย
กระเทียมหั่นเเว่น 1 กลีบ
พริกไทยดำ� 5-6 เม็ด
บีทรูทหั่นเส้น ½ ลูก 

ซอสบุลโกกิ 
ผัดหอมใหญ่ เติมนำ้�ต�ลทร�ย 
เกลือ พริกไทย เมื่อเปลี่ยนเป็นสี
ออกนำ้�ต�ล (ค�ร�เมลไรซ์) ให้ใส่
ลูกเเพร์ กระเทียม ขิง พริกเเห้ง  
ต�มด้วยซอสคนัจงั (Kanjang)  
นำ้�เชื่อมข้�วโพด นำ้�มัน นำ้� เเละ
ส�เก จ�กนั้นเคี่ยวจนเกือบงวด  
ใส่เเป้งข้�วโพดที่ละล�ยนำ้�ไว้ลงไป 
เมื่อเดือดเเป้งสุก นำ�ไปปั่นให้เนียน 
กรองเอ�เเต่นำ้�ซอสม�ต้มให้เดือด
อีกครั้ง จะได้กลิ่นหอมของขิง 
เเละคว�มข้นที่ต้องก�ร
  
ชิลลี่มาโย่ 
นำ�ม�ยองเนสเเละพริกชี้ฟ้�ม�ผสม
ให้เข้�กัน

เนื้อบุลโกกิ 
ผสมเนื้อบด หอมใหญ่ บุลโกกิที่
เตรียมไว้ เกลือ พริกไทย ให้เข้�กัน 
ปั้นเป็นก้อน อ�จนำ�ไปเเช่เย็นก่อน
เพื่อให้เนื้อเก�ะกันม�กขึ้น แล้วนำ�
ไปทอดในกระทะจนเนื้อสุกหอม 
บีทรูทดอง - นำ้�ส้มส�ยชูหมักข้�ว 
นำ้�ต�ล เกลือ พริกไทยดำ�เม็ด 
กระเทียม ใส่ลงในกระทะ ตั้งไฟ 
จนเดือด เเล้วใส่บีทรูทที่หั่นเป็น
เส้นๆ ลงไปประม�ณ 30 วิน�ที  
ปิดไฟ พักไว้ 2-3 ชั่วโมง หรือ  
1 คืน ให้รสช�ติของนำ้�ที่ใช้ดอง 
ซึมเข้�ไปในเนื้อบีทรูท 

เตรียมเบอร์เกอร์ด้วยก�รว�ง 
เนื้อลงบนหมั่นโถวที่จี่บนกระทะ  
ใส่นำ้�มันมะกอก มะเขือเทศสด  
บีทรูทดอง เเตงกว�ดอง พริกดอง 
เเละซอสชิลลี่ม�โย เสิร์ฟพร้อม 
กับหอมแขกชุบแป้งทอด

ซอสบุลโกกิ
หอมใหญ่สับ 1 หัว
นำ้�ต�ล 2 ช้อนโต๊ะ
เกลือเเละพริกไทย เล็กน้อย
เนื้อลูกเเพร์ขูด ½ ลูก
กระเทียมสับ 1 ช้อนช�
ขิงสับ ½ ช้อนช�
พริกเเห้งเม็ดเล็ก 1 เม็ด

หรือสป�เกตตีของ Peppina ม�รับประท�น
ขณะกำ�ลัง Face Time คุยง�นในห้องประชุม
ได้อย่�งสบ�ยๆ จ�กนั้นข้�มฝ�กม�สย�ม 
ดิสคัฟเวอรี่ ที่ขณะนี้กล�ยเป็นฮับของ
ไลฟ์สไตล์และดไีซน์ แวะขึน้ไปที ่My Kitchen  
ที่ได้ Nendo ซึ่งวิน�ทีนี้คือ  Design Icon  
คนใหม่ของฝั่งเอเชีย ม�สร้�งประสบก�รณ์
ใหม่ของก�รกินในบรรย�ก�ศสุดลำ้� ด้วย 
โทนสีข�วทั้งหมด พร้อมคัดสรรร้�นอ�ห�ร 
ที่ปฏิเสธไม่ได้อย่�ง Nara และ Café Chilli 
เป็นต้น และที่นี่คือเจ้�แรกที่มีระบบก�ร 
สั่งอ�ห�รและเก็บเงินผ่�นระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ลำ้�พอๆ กับง�นดีไซน์ของ Nendo


