ขนมไขนกกระทา Sweet Potato Ball

ขนมไขนกกระทา Sweet Potato Ball
ขนมไขนกกระทา Sweet Potato Ball วันนี้แอดรินทรจะนําเสนอเมนูอาหารเรียกน้ํ ายอยสไตลไทย ซึ่งแอดรินท
รลองทํามาแลวอรอยมากๆเลยคะ อยากแชรสูตรเลย นัน
่ คือขนมไขนกกระทา รับรองหากใครไดชิม ตองยกนิ้วให
ขนมไขนกกระทา กรอบอรอยกรอบนอกนุมใน หอมมันหวาน วันนี้มาทงั ้ สองชนิดทงั ้ มันหวาน มันมวง กรอบนอก
หนึบใน ไมยุบ ไมเหี่ยว เด็ดที่สุดเลยคะวิธีทําและกรรมวิธี เพื่อนๆสามารถทําตามขน
ั ้ ตอนไดงายๆ แอดรินทรรับ
ประกันความประทับใจคะ ไปลุยกันเลยคะ ไปพิสูจนความอรอยกัน มาทําขนมไขนกกระทากัน ของอรอยอยางนี้
ตองหามพลาด มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนูขนมไข
นกกระทากันเลยคะ

สูตรขนมไขนกกระทา
– สําหรับสวนมันมวง
มันมวง 500 กรัม
แป งมัน 180 กรัม
แป งสาลีอเนกประสงค 70 กรัม
นํ้ าตาล 170 กรัม
ผงฟู 1 ขอนชา
เกลือ 1 ขอนชา

สูตรขนมไขนกกระทา
กะทิ 70 กรัม

– สําหรับสวนมันเหลือง
มันเหลือง / มันไข 500 กรัม
แป งมัน 180 กรัม
แป งสาลีอเนกประสงค 70 กรัม
นํ้ าตาล 170 กรัม
ผงฟู 1 ขอนชา
เกลือ 1 ขอนชา
กะทิ 70 กรัม

วิธีทําขนมไขนกกระทา

ชัง่ ตวงวัด สวนผสมเครื่องปรุงตางๆ ใหเรียบรอยสูตรจะไดไมคลาดเคลื่อนนะคะ
นํ ามันไปตมหนือนึ่งใหสุก ใชที่บย
ี้ ีใหเละ เป็ นเนื้อเนียนละเอียด
ในอางผสม ใหใสแป งสาลีอเนกประสงค แป งมัน นํ้ าตาลทราย ผงฟู เกลือ นวดเขาดวยกัน
คอยๆ หยอดกะทิลงในแป ง จนหมดที่ตวงไว นวดใหเหนียวจนกรัทงั ่ ปั้นได แรปพลาสติกพักไว
ทําขัน
้ ตอนขางตน เหมือนกันอีกครัง่ กับมันเหลือง ใหไดแป งมันเหลือง
เริ่มปั้น โดยการปั้นเป็ นลูกกลมๆ เสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว จนหมดแป งที่นวดไว
– วิธีทอด
ตัง้ กระทะน้ํ ามันทวม ใชไฟกลางพอน้ํ ามันรอน ใสขนมไขนกกระทาลงไป
รอจนกระทัง่ ตัวขนมลอยข้ น
ึ มาถึงจะเริ่มคน ใหสุกโดยทว
ั ่ กันและไมติดกัน
พยายามกดตัวขนมลงในกระทะ สังเกตฟองจะเป็ นฟองเล็กลง เหลืองทอง ตักข้ น
ึ มาสะเด็ดน้ํ ามัน
พักใหคลายความรอน จะไดขนมไขนกกระทา สองสีทงั ้ มันมวง และมันเหลือง กรอบนอกหนึบใน แสนอรอย
แลวคะ ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ อรอยพุง จาก https://www.youtube.com/watch?v=FgUgW72jAO4

กดติดตามคุณอรอยพุง ไดที่ปุมนี้เลยจา เมนูเด็ดรอเพื่อนๆอยู

วัตถุดิบขนมไขนกกระทา
sugar
นํ้ าตาล (Sugar) คือ สารประกอบคารโบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด (monosaccharide) และไดแซ็กคาไร
ด (disaccharide) ซึ่งมีรสหวาน โดยทว
ั ่ ไปจะไดมากจากออย มะพราว แตโดยทว
ั ่ ไปแลวจะเรียกอาหารที่มีรส
หวานวาน้ํ าตาลแทบทงั ้ สน
ิ้  เชน ทํามาจากตาลจะเรียกวาตาลโตนด ทํามาจากมะพราวจะเรียกวาน้ํ าตาลมะพราว
ทํามาจากงวงจากจะเรียกวาน้ํ าตาลจาก ทํามาจากงบจะเรียกวาน้ํ าตาลงบ ทํามาจากออยแตยังไมไดทําเป็ น
นํ้ าตาลทรายจะเรียกวาน้ํ าตาลทรายดิบ ถานํามาทําเป็ นเม็ดจะเรียกวาน้ํ าตาลทราย หรือถานํามาทําเป็ นกอน
แข็งคลายกรวดจะเรียกวาน้ํ าตาลกรวด ฯลฯ
baking powder
เบคกิง้ พาวเดอร หรือ ผงฟู เป็ นสวนผสมแหงของสารเคมีคือ เบคกิง้ โซดา+กรดออนๆ + แป ง เป็ นตัวที่ทําให
ขนมของเรานัน
้ ฟูข้ น
ึ เชนกัน เราจะเห็นวาในสวนผสมของผงฟูนัน
้ มีกรดออนๆ ผสมอยูแลวเมื่อเติมน้ํ าลงไป
กรดออนและดางออนๆ จากเบคกิง้ โซดาก็จะทําปฏิกริยาเกิดฟองแกสคารบอนไดออกไซดข้ น
ึ มา ดวยความที่มี
กรดเป็ นสวนผสมอยูแลว ดังนัน
้ จึงไมจําเป็ นตองอาศัยกรดจากวัตถุดิบอ่ น
ื ๆ ของอาหาร ขนมปั งที่ทํามาจากสวน
ผสมของสารเคมีแบบแหงวา Quick bread ยกตัวอยางเชน แพนเคก มัฟฟิ น หรือบิสกิต เป็ นตน
salt
เกลือ (Salt) หรือเกลือโซเดียมนัน
้ มีแรธาตุหลายชนิดที่เป็ นประโยชนตอรางกาย หากรับประทานในปริมาณที่
เหมาะสมก็อาจสงผลดีตอสุขภาพรางกาย ดังนี้ ป องกันภาวะความดันโลหิตต่าํ ,ป องกันภาวะขาดน้ํ า และปองกัน
การขาดไอโอดีน แตตองรับประทานในขนาดที่เหมาะสมตอวันมิเชนนัน
้ จะเดิดโทษตอรางกาย มากกวาไดประ
โยชน
milk
นม หรือ นํ้ านม (Milk) คือ ของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จําเป็ นสําหรับเด็กหรือสัตวเกิดใหม ที่ผลิตออกมาจาก
เตานมของสัตวเลีย
้ งลูกดวยนม อาทิเชน มนุษย วัว แพะ แกะ ควาย มา ลา อูฐ จามรี เรีนเดียร ลามา แมวน้ํ า
และยังรวมไปถึงเครื่องด่ ม
ื ที่ใชแทนนมดวย เชน นมถว
ั ่ เหลือง นํ้ านมขาว นมขาวโพด นมแอลมอนดเป็ นตน
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