เบรกฟาสตบัน Breakfast Buns เมนูธรรมดา
สุดอรอยเลิศอรอยเด็ดไมแพรานดัง

เบรกฟาสตบัน Breakfast Buns เมนูธรรมดาสุดอรอยเลิศอรอยเด็ดไมแพรานดัง
เบรกฟาสตบัน (Breakfast Buns) แอดรสรินทรจะนําเสนอเมนูเบเกอรี่ นัน
่ คือเบรกฟาสตบัน ขนมปั งโรลนุมๆ

หอมๆ สูตรนี้พัฒนาสูตรจากเมนูของโรงแรมเซนตจอหนอรอยลงตัว สูตรนี้จับคูกับ หอมเนย นุมทานกับอะไรก็เขา
กัน เหมาะกับการเริ่มตนวันใหม ใครมากชิมก็ตองยกนิ้วให สูตรนี้เป็ นสูตรงายๆ ทําตามไดไมยากเลยคะ แอดรสริ
นทรรับประกันความประทับใจคะ เอาละคะ เกริ่นมาเริ่มหิวแลว ไปทํากันคะ มาทําเบรกฟาสตบันกัน ไปเปิ ดตํานาน
ความอรอยกันคะ มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูเบรก
ฟาสตบันกันเลยคะ

สูตรเบรกฟาสตบัน
แป งอเนกประสงค
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ไขสําหรับมาหน าขนมปัง
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ฟอง

วิธีทําเบรกฟาสตบัน

1. ใสแป งและเกลือลงในชาม ตอจากนัน
้ ผสมสวนผสมใหเขากัน ใสยีสตลงในนมคนใหเขากันยีสตทํางาน ตอ
จากนัน
้ ใสลงในแป งและผสมใหเขากัน
2. นวดแป งใหเขากันดี นํ าแป งโดวออกมาจากชามลงบนพ้ น
ื ผิวที่มีแป งเบา ๆ แลวปั้นเป็ นกอนกลม จากนัน
้ หอ
ดวยฟิลมยึดแลวใสในตูเย็นเป็ นเวลา 2 ชัว
่ โมงเพื่อพักแป ง
3. นํ าเนยออกมาจากตูเย็น แลวตามดวยแป ง นํ ามาพักไวราว 15 นาที ใหสวนผสมเย็นลงถึงอุณหภูมิหอง
(ตองเหมือนกัน)
4. กลิง้ แป งตามยาวจนแป งเป็ นแผนสี่เหลี่ยมยาวประมาณ 70 ซม. และกวาง 24 ซม.
5. สะบัดแป งสวนเกินออก และตรวจดูใหแนใจวาดานและมุมทงั ้ หมดตงั ้ ตรงและสมํ่าเสมอ
6. โดยใหดานที่สน
ั ้ กวาดานหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผาหันเขาหาคุณ ทาเนยใหทว
ั ่  2 ใน 3 ของแป งดานบนเทาๆ
กัน
7. พับสวนที่ 3 ที่ยังไมไดทาเนยลงไปตรงกลาง จากนัน
้ พลิกสวนที่พับ 2 ใน 3 จนเป็ นสวนที่ 3 ที่ทาเนยจาก
นัน
้ ปิดทับ
8. พลิกแป งเพื่อใหตะเข็บหรือเขารวมอยูทางขวาเสมอ จากนัน
้ มวนออกอีกครัง้ จากนัน
้ พับเหมือนเดิม
9. หอแป งดวยฟิลมยึดแลวใสกลับเขาไปในตูเย็นพักอีก 2 ชัว
่ โมง แลวทําซํ้าอีก 2 รอบ พักอีก 2 ชัว
่ โมง
10. ครัง้ สุดทาย ใหคลึงแป งออกมาใหมีขนาดเทากันแตพับจากดานบนไปก่ งึ กลางและดานลางก่ งึ กลาง (เพื่อให
ดูเหมือนหนังสือที่เปิ ดอยู) พับครึ่งเพื่อใหตอนนี้ปิดหนังสือจากนัน
้ หออีกครัง้  และพักไว 2 ชัว
่ โมงหรือคางคืนใน
ตูเย็น
11. ทาน้ํ ามันเล็กนอยในพิมพมัฟฟิ น ตัดแป ง1/2หนึ่งจากนัน
้ มวนออก 2 สี่เหลี่ยมหนาราวๆ 1 ซม. ยาว 30 ซม
. และกวาง 20 ซม.
12. มวนแตละอันออกเป็ น 2 สี่เหลี่ยมหนาราวๆ 1 ซม. ยาว 30 ซม. และกวาง 20 ซม. มวนแตละอันใหแนน
ตามยาว จากนัน
้ ทาดวยไขเพื่อปิดผนึกและหน
ั ่ เป็ นมวนหนา 3 ซม. จะไดราวๆ 20 ชิน
้
13. นํ ามวนกระดาษที่หน
ั ่ หงายข้ น
ึ ในพิมพที่เตรียมไว คลุมดวยฟิลมยืดหลวม ๆ แลวปลอยทงิ้ ไว 2 ชัว
่ โมงในที่
อุน ๆ จนกวาจะมีขนาดข้ น
ึ ฟูเป็ นสองเทา
14. เปิ ดเตาอบที่ 180°C/พัดลม 160°C/ ทาดวยไขที่ดานบนสุดของขนมปั งและอบประมาณ 15-20 นาที จน
เป็ นสีเหลืองทอง
15. เสิรฟตอนรอนๆ กับเนยและแยม หรือ ไขออมเลต ไสกรอก ก็อรอยฟินๆ ไปเลยคะ ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ Britain’s best baker

วัตถุดิบเบรกฟาสตบัน
แป งอเนกประสงค

แป งสาลีอเนกประสงค เป็ นแป งสามัญประจําครัวที่มีติดทุกบาน ทําจากขาวสาลี มีโปรตีนปานกลาง 10 ถึง 12
เปอรเซ็นต แป งอเนกประสงคเหมาะสําหรับขนมอบทุกประเภท เชน ขนมปัง บิสกิต พิซซา คุกกี้ มัฟฟิ น ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใชในซอสเกรวี่ และเป็ นตัวทําใหซอสขน
ยีสตแหง
ยีสตแหง ยีสตจะถูกเติมลงไปในขนมปั งเพื่อใหขนมปั งพองฟู เพราะยีสตจะกินน้ํ าตาลที่อยูในแป งและผลิตกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมา ทําใหขนมปั งมีรูปรางเป็ นกอน ยีสตที่ใชในการทําขนมปั งมีหลายรูปแบบ ทัง้ แบบ
สด และ แบบผงเป็ นตน การใชยีสตที่ถูกตองจะตองทําการปลุกยีสตเสียกอน โดยการละลายน้ํ าในอุณหภูมิประ
มาณ 38 องซาเซลเซียส การใชยีสตจึงทําไดยากกวา แตใหผลดีที่จะใหเนื้อขนมปั งและรสชาติดีกวาการใชผงฟู
ยีสตที่ใชโดยทว
ั ่ ไป คือ Saccharomyces cerevisiae
เนยจืด
“เนย” (butter) คือผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันนมไมนอยกวา 80% (ของน้ํ าหนัก) มีลักษณะเป็ นกอนแข็งเมื่อ
แชเย็น และจะเริ่มนิ่มหรือออนตัวลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ น
ึ คะ เนยเกิดจากการเขยา (churning) ครีมหรือนม เพื่อ
แยกไขมันออกมาจากนม กระบวนการนี้จะไดไขมันเนย และบัตเตอรมิลก ซึ่งเจาไขมันเนยตัวนี้จะถูกนําไป
ผานกระบวนการในอุณหภูมิต่าํ จนแข็งตัวกลายเป็ นเนยในแบบที่เราคุนเคยกันนัน
่ เองคะ โดยทว
ั ่ ไปแลวเนยจะ
ทําจากนมวัว แตก็จะมีแบบที่ทําจากนมแพะ นมแกะ นมควาย ฯลฯ ซึ่งก็จะใหรสชาติและกลิ่นที่แตกตางกันไป

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ
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ั ้ บานชมไมขาดปากเลยคะ
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