ทับทิมกรอบ หวานหอมช่ น
ื ใจ อรอยแทๆสูตร
แบบงายๆ

ทับทิมกรอบ หวานหอมช่ น
ื ใจ อรอยแทๆสูตรแบบงายๆ
ทับทิมกรอบ (Water Chestnuts in Syrup and Coconut Milk) รสรินทรตจะนําเสนอเมนูขนมไทย นัน
่ คือ

ทับทิมกรอบ ขนมไทย หวานกรอบ หอมกะทิสดๆ คลายรอน คลายเหนื่อย ใครไดชิมตองพากันหลงรัก อากาศรอนๆ
รับสักถวยรับรอง อรอย ชื่นอกช่ น
ื ใจมากๆ สูตรนี้เป็ นสูตรงายๆ ทําตามไดไมยากเลยคะ รสรินทรรับประกันความ
ประทับใจคะ เพื่อไมใหเป็ นการเสียเวลา ไปลุยกันเลย มาทําทับทิมกรอบ กัน ไปเปิ ดตํานานความอรอยกันคะ มาคะ
ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูทับทิมกรอบ กันเลยคะ

สูตรทับทิมกรอบ
แหวหน
ั ่ เตาเล็ก

500

กรัม

แป งมัน

100

กรัม

สูตรทับทิมกรอบ
สีผสมอาหารสีแดง(หรือน้ํ าแดง)
หัวกะทิ

500

มิลลิลิตร

เกลือ(ใสตามชอบ)
นํ้ าตาลทราย (ใสตามชอบ)

วิธีทําทับทิมกรอบ
– วิธีทําตัวทับทิมกรอบ

หัน
่ แหวเป็ นเตาสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก จากนัน
้ นําไปลาง 2-3 นํ้ า
นํ าแหวที่หน
ั ่ แลวลงไปแชในสีผสมอาหารสีแดง 10- 15 นาทีเพื่อใหสีติดที่แหว
หลังจากแชแหวครบเวลา นํ าแหวไปเทน้ํ าออก จากนัน
้ ลางดวยน้ํ า 2-3 รอบ
นํ าแหวมาคลุกกับแป งมัน ใหแป งเคลือบตัวแหวทงั ้ หมด จากนัน
้ รอนแป งสวนเกินออก
ตัง้ น้ํ าใหเดือดจัดๆ จากนัน
้ ใสแป งลงไปตม ใหคอยๆ โรยทีละนิดนะครับ จากนัน
้ ก็ผสมใหแตกตัวออกจากกัน
ไมงน
ั ้ จะติดกันเป็ นกอนครับ จากนัน
้ ใหตมไปเรื่อยๆ จนแป งลอยตัวข้ น
ึ บนผิวน้ํ า
หลังจากแป งสุกใหตัดแป งไปแชในน้ํ าเย็นจัดทันที
– วิธีทํากะทิสําหรับทับทิมกรอบ
นํ ากะทิ นํ้ าตาลทราย เกลือ ใสหมอ ตอจากนัน
้ นําไปตงั ้ ไฟใหเดือด
สุดทายนําทับทิมกรอบใสถวย ราดดวยกะทิ ก็พรอมรับประทานจากนัน
้  ทานใหอรอยนะคะ

เคล็ดลับรสรินทร
โรยแป งใสแหวที่คลุกสีแลว โดยใหโรยทีละนอย ชอบแป งหนาโรย 3-4 รอบ คลุกๆ เขยาๆ แป งจะไดเคลือบ
แหวไดดี
อยาตมนาน ทับทิมกรอบจะเปื่ อย แป งจะหลุดไมนารับประทาน

อยาใหกะทิเดือดจัด จะแตกมันและไมสวย, ความหวาน ตองเผื่อไวดวย เราจะตองเอาไปใสในทับทิมกรอบ
ที่มีน้ํ าแข็งดังนัน
้ ทํากะทิใหเขมขนสักหนอย

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ ครัวบานสวนทวี – Baan Suan Tawee Cooking จาก youtube

วัตถุดิบทับทิมกรอบ
แหว

แหว หรือช่ อ
ื ใหมสมหวัง มีเสนใยอาหารสูง เขาไปขัดขวางการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอล ทําใหระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดลดลง ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน ชวยควบคุมระดับน้ํ าตาลในเลือด
ลดความเสียงจากโรคมะเร็ง และยังชวยในเรื่องระบบขับถาย บรรเทาอาการทองผูก ตามตําราแพทยแผนไทย
โบราณ เชื่อวาแหวเป็ นพืชที่มีฤทธิเ์ ย็น จะชวยแกรอนใน
แป งมัน
แป งมันสําปะหลัง ทํามาจากหัวมันสําปะหลัง มีลักษณะเป็ นผงสีขาว เวลาจับแป งจะเนียน ล่ น
ื มือ เมื่อทําใหสุก
จะมีลักษณะเหนียวใส นิยมนํามาทําใหสวนผสมขนหนืด หรือผสมกับแป งชนิดอ่ น
ื ทําใหมีคุณสมบัติ เหนียวนุม
หัวกะทิ
กะทิสด ไดจากการขูดมะพราวแลวนํามาคน
ั ้ จะได 2 สวนคือ หัวกะทิ หรือสวนที่เขมขน หางกะทิ คือสวนที่เจือ
จาง นิยมทําจากมะพราวขูดขาว คือมะพราวที่กะเทาะเนื้อจากกะลา แลวปอกเปลือกสวนที่เป็ นสีน้ํ าตาลออก
เมื่อนําไปขูดจะไดมะพราวที่ขาวสะอาด กราเลือกซ้ อ
ื ควรซ้ อ
ื รานที่ดี เพื่อใหไดกะทิสดใหมมีกลิ่นหอม ถา
มะพราวเกาจะมีกลิ่นเหม็นเปรีย
้ ว ประกอบอาหารจะมีกลิ่นและรสไม่ดี
นํ ้าตาลทราย
นํ้ าตาลทราย ทําจากออย มีรสหวานแหลม มีทงั ้ เม็ดละเอียด และเม็ดหยาบ นิยมใชน้ํ าตาลทรายขาว เพื่อให
อาหารมีสีสวย ใสไมขุนมัว โดยสามารถนํามาทํานํ้ าเชื่อมและใชประกอบอาหารไดเชนกัน

ประวัติทับทิมกรอบ
ทับทิมกรอบ เดิมเป็ นเพียงแคขนมหวานทว
ั ่ ไปของชาวบาน ในวันหนึ่ง พระวิมาดาเธอพระองคเจาสายสวลีภิรม
ณกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัชดา เป็ นพระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
หยิบสูตรทับทิมกรอบของชาวบานมาพัฒนาและไดปรับปรุงสูตรใหม แลวนําขึ้นทูลถวายเป็ นหนึ่งในพระกระยาหาร
แตดวยฝีมือการปรุงอาหารหวานของ พระวิมาดา ที่เลิศรส จึงทําใหเป็ นที่ถูกปากของสมเด็จพระพุทธเจาหลวงยิ่งนัก
และนับจากนัน
้ เป็ นตนมา ทับทิมกรอบสูตรชาววังก็ไดเผยแพรไปทว
ั ่  และสืบตอช่ อ
ื เสียงความอรอยร่าํ ลือมาจนถึง
ปั จจุบัน
แตในปัจจุบัน ก็ยังไมพบหลักฐานแนชัดวาทับทิมกรอบมาตนกําเนิดตงั ้ แตสมัยใด แตมีการบันทึกวาทับทิมกรอบเป็ น
ที่รูจักในสมัย รัชกาลที่ 5 (ร.5) ดังนัน
้ จึงมีการสันนิฐานไดวา ตนกําเนิดนัน
้ อยูในสมัย ร.5 นัน
่ เอง

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ
รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทง
ั ้ บานชมไมขาดปากเลยคะ
ขอบคุณท่ต
ี ิดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
Facebook: RosalynTH
ดูสูตรเด็ดอ่ น
ื ๆ หน าหลักรสรินทร

