บัวลอยกุหลาบ 5 สี สวยนากินสไตลไฟนไดน่ิ ง

บัวลอยกุหลาบ 5 สี สวยนากินสไตลไฟนไดน่ิ ง
บัวลอยกุหลาบ (Rice balls in sweet coconut milk) รสรินทรตจะนําเสนอเมนูขนมไทย นัน
่ คือบัวลอยกุ

หลาบ 5 สี จับบัวลอย เดิมๆ มาเติมสไตลชิคๆ เป็ นดอกกุหลาบ เอาไปเสิรฟเป็ นเมนูสุดวิจิตรไดเลยคะ อรอยจนคง
ทํา มงลงแนนอน เพื่อนๆสามารถ เปิ ดสูตรและทําตามไดเลยคะ ความอรอยของสูตรนี้เอาไปเลยคะ ระดับมิชิลินสตา
ร
แป งบัวลอยนุมเหนียวเคีย
้ วหนึบ หนีบอยางบรรจงเป็ นกลีบกุหลาบสวยงาม ตมจนสุกราดน้ํ ากะทิสด อรอยจนหยด
สุดทาย ลืมไมลง เอาละคะ เพื่อไมใหเป็ นการเสียเวลา มาทําบัวลอยกุหลาบ 5 สีกัน ของอรอยอยางนี้ตองหามพลาด
มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูบัวลอยกุหลาบ 5 สีกัน
เลยคะ

สูตรบัวลอยกุหลาบ
สวนผสมแป งบัวลอย
แป งขาวเหนียว
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สูตรบัวลอยกุหลาบ

สีผสมอาหารตามชอบ5สี(ไดแก,สีชมพู,สีฟา,สีมวง,สีสม,และสีเขียว)
แป งนวล (โรยถาดเล็กนอย)
สวนผสมนํ้ากะทิราดบัวลอย
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ใบเตย
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วิธีทําบัวลอยกุหลาบ
– วิธีทําแป งบัวลอย 5 สี

ทําแป งบัวลอย โดยใสแป งขาวเหนียว และแป งมันลงในชามผสม คอย ๆ ใสน้ํ ากะทิอุนลงไปทีละนอย
ใชมือนวดผสมแป งและน้ํ ากะทิใหเขากันดี นวดจนไดแป งจับตัวเป็ นกอนและปั้นได
แบงแป งเป็ น 5 กอนเทา ๆ กันจากนัน
้ ใสสีผสมอาหารตามชอบ
เริ่มทํากุหลาบ โดยปั้นแป งเป็ นลูกกลมขนาด 1.5–2 เซนติเมตร
แลวใชแหนบ (สําหรับหนีบชอมวง) จุมปลายดวยแป งนวลนิดหนอย จากนัน
้ นํามาหนีบทํากลีบกุหลาบ เริ่มจาก
กลีบลาง 5 กลีบไลข้ น
ึ ไป ใหกลีบแตละชน
ั ้ สับหวางกัน (ตามคลิป)
เมื่อทําบัวลอยกุหลาบเสร็จหลังจากนัน
้ ใหวางไวบนถาดที่โรยแป งนวลเพื่อไมใหแป งติด ทําจนหมดครบทุกสี พัก
ไว
ตมบัวลอย โดยตงั ้ น้ํ าดวยไฟกลางจนน้ํ าเดือด ใสบัวลอยลงไปตมจนสุก (สังเกตเมื่อบัวลอยสุกจะลอยข้ น
ึ มา)
รอใหบัวลอยลอยข้ น
ึ มาสักพักเพื่อใหสุกถึงขางในจึงตักข้ น
ึ
นํ าบัวลอยที่ตักข้ น
ึ มาแลว แชในอางน้ํ าเย็น จากนัน
้ พักไวในกระชอนใหสะเด็ดน้ํ า
– วิธีทํานํ ้ากะทิ
ทํานํ้ ากะทิราดบัวลอย โดยใสกะทิ นํ้ าตาลทราย นํ้ าตาลปี๊บ และเกลือลงในหมอตม ยกข้ น
ึ ตงั ้ ไฟกลาง คนจน
สวนผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน
ใสใบเตย แลวหมัน
่ คนตลอดเวลาระหวางตม เพื่อไมใหกะทิจับกันเป็ นกอนหรือแตกมัน
เมื่อกะทิเริ่มเดือด (แคพอเดือดปุด ๆ ไมตองเดือดพลาน) ยกลงไดเลย จัดบัวลอยลงในชาม ราดดวยน้ํ ากะทิ ตอ
จากนัน
้ จัดเสิรฟ ตอนรอนๆ ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ KookKik’s Diary จาก Youtube

วัตถุดิบบัวลอยกุหลาบ
แป งขาวเหนียว

แป งขาวเหนียว เป็ นแป งที่ทํามาจากเมล็ดขาวเหนียว มีลักษณะเป็ นผงสีขาว จับแลวสากมือเล็กนอย ลักษณะ
ของขนมทําจากแป งชนิดนี้จะเหนียวนุม มี 2 ลักษณะคือ แป งขาวเหนียวสด และแป งแหง แป งที่เป็ นที่นิยม
ปั จจุบันคือแป งแบบแหง สามารถหาซ้ อ
ื ไดทว
ั ่ ไป เก็บไวไดนาน ควรเลือกซ้ อ
ื แป งที่ไมมีกลิ่นอับ และมอด บรรจุ
หีบหอสะอาดเรียบรอย ไมมีรอยแตกแมลงกัดแทะ
แป งมันสําปะหลัง
แป งมันสําปะหลัง ทํามาจากหัวมันสําปะหลัง มีลักษณะเป็ นผงสีขาว เวลาจับแป งจะเนียน ล่ น
ื มือ เมื่อทําใหสุก
จะมีลักษณะเหนียวใส นิยมนํามาทําใหสวนผสมขนหนืด หรือผสมกับแป งชนิดอ่ น
ื ทําใหมีคุณสมบัติ เหนียวนุม
กะทิ
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
นํ ้าตาลปี๊บ
นํ้ าตาลมะพราว ไดจากจน
ั ่ มะพราว มีลักษณะเหลว มีสีเหลืองอมน้ํ าตาล มีกลิ่นหอม รสหวานนุม นํ้ าตาล
มะพราวที่ทําเป็ นกอนเรียกวา นํ้ าตาลปึก ถาทํานํ้ าตาลใสปี๊บเรียกวาน้ํ าตาลปี๊บ หากใชไมหมดใหเก็บใสภาชนะที่
มีฝาปิดสนิท
ใบเตย
ใบเตย ลักษณะใบยาว เรียว มีสีเขียวเขม มีกลิ่นหอม ใบเตยมี 2 ชนิดคือเตยหอม และเตยธรรมดา ใบเตย
หอมจะมีขนาดเล็กกวาเตยทว
ั ่ ไป กอนนําไปใชใหลางใหสะอาด แลวหน
ั ่ หยาบจะโขลก หรือปั่นใหละเอียดก็ได
แลวนํามากรอง เอากากออกไดน้ํ าใบเตยสีเขียวเขม

ประวัติบัวลอยกุหลาบ
เป็ นอาหารที่คูสํารับกับขาวไทยมาตงั ้ แตครัง้ โบราณ โดยทว
ั ่ ไปประชาชนจะทําขนมในงานเลีย
้ ง นับตงั ้ แตการทําบุญ
เลีย
้ งพระ งานมงคล และงานพิธีการ วัตถุดิบการทําที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่น
หอม รูปลักษณะ ชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานขนมแตละชนิดซ่ งึ ยังแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของขนมชนิดนัน
้ ๆ
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