ขาวเหนี ยวสังขยา สูตรนีพ
้ ่ช
ี อบเนื ้ อเนี ยนหวาน
กลมกลอมกําลังดี

ขาวเหนี ยวสังขยา สูตรนีพ
้ ่ช
ี อบเนื ้ อเนี ยนหวานกลมกลอมกําลังดี
ขาวเหนี ยวสังขยา (Sweet Sticky Rice with Thai Custard) วันนี้แอดรินจะนําเสนอเมนูขนมไทย นัน
่ คือ

ขาวเหนียวสังขยา ตัวสังขยามีเนื้อสัมผัสเนียนนุมรสชาติหวานหอม รับประทานกับขาวเหนียวมูนเขากันไดเป็ นอยาง
ดี อรอยเด็ด รสชาติไมเป็ นสองรองใคร วิธีทําและกรรมวิธี เพื่อนๆสามารถทําตามขน
ั ้ ตอนไดงายๆ ความอรอยระดับ
5 ดาวคะสูตรนี้เอาไปเลย เกริ่นความนากินมาซักพัก ไปลุยกันเลยคะ มาทําขาวเหนียวสังขยากัน แคคิดก็อดใจไม
ไหวแลว มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูขาวเหนียว
สังขยากันเลยคะ

สูตรขาวเหนี ยวสังขยา
สวนหน าสังขยา
ไขไกเบอร

4

ฟอง

ไขเป็ ดเบอรเล็กสุด

4

ฟอง

หัวกะทิ

300

มิลลิลิตร

นํ้ าตาลมะพราว

250

กรัม

สูตรขาวเหนี ยวสังขยา
เกลือปน

1/2

ชอนชา

ใบเตยหน
ั ่ ทอน

4-5

ใบ

ขาวเหนียวเขีย
้ วงู

500

กรัม

สารสม

1

กอน

หัวกะทิ

300

กรัม

นํ้ าตาลทราย

200

กรัม

เกลือปน

1.5

ชอนชา

ใบเตยหน
ั ่ ทอน

3-4

ใบ

สวนขาวเหนียวมูน

วิธีทําขาวเหนี ยวสังขยา
– การทําหน าสังขยา

สูตรนี้จะใชไขเป็ ดดวย เพราะจะทําใหเนื้อสังขยานิ่มพอดี
ตอกไขลงในชามผสม ตามดวยเกลือปน นํ้ ากะทิ และใบเตย
ใชมือขยําสวนคนจนกวาจะเขากัน ใบเตยจะทําใหไขไมคาวอีกดวย พอวัตถุดิบทุกอยางเขากันดีนําไปกรอง ลง
ในถาดรอน่ ึง
พักสังขยาไว 5-10 นาทีกอนนําไปน่ ึงใชชอน ตักฟองออกกอน
– วิธีน่ึ งสังขยา
ใสน้ํ าลงไป 1/2 ของลังถึง ใสใบเตยหน
ั ่ ทอนลงไป เปิ ดไฟใหเดือด
ปรับไฟลงเป็ นไฟออน นํ าสังขยาลงน่ ึงเป็ นเวลา 30 นาที การใชไฟออนจะทําใหสังขยาหน าเนียน
พักไวใหเย็น สามารตักไปเป็ นหน าขาวเหนียวสังขยา จัดเสิรฟพรอมขาวเหนียวมูน
-การหุงขาวเหนียว
ลางขาวเหนียวเขีย
้ วงู ดวยสารสม (จะชวยใหเมล็ดใส ขึ้นเงา) ใหลางโดยการเปิ ดน้ํ าใหทวมขาวเหนียว
จากนัน
้ น้ํ าขาวเหยียวลงไป คอยๆขัดขาวเหนียวกับสารสมอยางเบามือ จนกวาน้ํ าจะใส ลางสัก 2-3 นํ้ า
พักขาวเหนียวไว 4 ชัว
่ โมง
เทน้ํ าใสหมอราว 1/4 ของหมอ ใสใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอม เปิ ดไฟแรงจนน้ํ าเดือด
ใสขาวเหนียวลงไปในหวด นึ่ง 30 นาที แตตองมาพลิกขาวทุก 10 นาที
– ทํากะทิมูนขาวเนี ยว
คัน
้ กะทิคน
ั ้ แหง (กะทิคน
ั ้ แหงคือการคน
ั ้ กะทิโดยการไมใสน้ํ า) หากไมมีใหใชกะทิกลองแทนก็ได
ผสมกะทิ นํ้ าตาลทราย และ เกลือ คนจนกวาจะเขากันโดยไมตองตงั ้ ไฟ

– การมูนขาวเหนียว
ใสขาวเหนียวรอนๆ ลงไปในน้ํ ากะทิที่จัดเตรียมไว คอยๆคนโดยใชไมพาย คนไปในทางเดียวกัน พักขาว
เหนียวไว 20 นาที
กลับและคนขาวใหเขากันดีอีกรอบ ปิ ดฝา ทิง้ ไวอีก 20 นาที
เมื่อครบเวลา ขาวเหนียวจะอิ่มกะทิ เมล็ดเรียงตัวสวย และเงางาม ทานใหอรอยนะคะ

เคล็ดลับรสรินทร
การน่ ึงสังขยาตองใชไฟเบา คอยๆน่ ึง และไมใหน้ํ าหยดลงไป จะทําใหสังขยามีหน าเนียนนุม นารับประทาน
ตองลางขาวเหนียวเขีย
้ วงู ดวยสารสม การลางดวยสารสมจะชวยใหเมล็ดใส ขึ้นเงา ขัดขาวเหนียวอยาง
เบามือและรวดเร็ว ขาวเหนียวจะไดไมเปื่ อยและหัก
ถาเป็ นไปไดใหใชกะทิคน
ั ้ แหง กะทิคน
ั ้ แหงคือการคน
ั ้ กะทิโดยการไมใสน้ํ า

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ แมซี น องมดดี้ Channel จาก Youtube

วัตถุดิบขาวเหนี ยวสังขยา
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 ้าตาลมะพราว
นํ้ าตาลมะพราว ไดจากจน
ั ่ มะพราว มีลักษณะเหลว มีสีเหลืองอมน้ํ าตาล มีกลิ่นหอม รสหวานนุม นํ้ าตาล
มะพราวที่ทําเป็ นกอนเรียกวา นํ้ าตาลปึก ถาทํานํ้ าตาลใสปี๊บเรียกวาน้ํ าตาลปี๊บ หากใชไมหมดใหเก็บใสภาชนะที่
มีฝาปิดสนิท
ขาวเหนี ยวเขี ้ยวงู
ขาวเหนียวเขีย
้ วงู เป็ นพันธุขาวเหนียวที่มีคุณภาพดีนิยมนํามาทําขาวเหนียวมูน อุดมไปดวยสารอาหารที่มี
ประโยชนหลายอยาง เชน มีสารตอตานอนุมูลอิสระ ชวยลดคลอเลสเตอรอล เมื่อรับประทานเป็ นประจําจึงชวย
ป องกันการเกิดโรคตางๆ ไดเป็ นอยางดี เชน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ โรคปอด
นํ ้าตาลทราย
นํ้ าตาลทราย ทําจากออย มีรสหวานแหลม มีทงั ้ เม็ดละเอียด และเม็ดหยาบ นิยมใชน้ํ าตาลทรายขาว เพื่อให
อาหารมีสีสวย ใสไมขุนมัว โดยสามารถนํามาทํานํ้ าเชื่อมและใชประกอบอาหารไดเชนกัน

ประวัติขาวเหนี ยวสังขยา
สังขยา หรือที่เรียกในภาษามลายูวา เซอรีกายาหรือกายา เป็ นขนมน่ ึงทําจากกะทิและน้ํ าตาล พบในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหลายประเทศ สังขยาในไทยเป็ นขนมที่จัดอยูในกลุมที่ไดรับอิทธิพลจากโปรตุเกส นิยมรับประทานกับขาวเห
นียว หรือใสในฟักทอง เผือกหรือมะพราว แลวนําไปน่ ึง เป็ นคนละชนิดกับสังขยาที่ปรุงดวยการกวนและมักกินกับ
ขนมปัง

พจนานุกรมใหความหมายอยางตรงไปตรงมาวาคือการเอากะทิมาเคลากับขาวเหนียว และมูน หมายถึงการกองๆ
สุมๆ อาจคิดไดวาเป็ นการเอาขาวเหนียวมาวางเป็ นกองๆ บนวัตถุดิบอ่ น
ื ๆ ซึ่งอาจเป็ นกะทิ เกลือ นํ้ าตาล ถัว
่  หรือมะ
มวง ก็ได
แตหลักฐานที่ชัดเจนกวาคือ กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภา
ลัย รัชกาลที่ 2 ประโยควา “ขาวเหนียวใสสีโศก” สันนิษฐานวากลาวถึงสีเขียวเขมจากใบเตยคน
ั ้  เอาไวกินกับไขตงั ้
สังขยา

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

