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สูตรสํารับชาววัง กาพยเหชมเครื่องคาว
หวาน

ของวาง / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย

โรตี โรตีแผนใหญใสไขใสนม

โรตี โรตีแผนใหญใสไขใสนม

โรตี โรตีแผนใหญใสไขใสนม โรตีแผนกลมสายนมสายไข วันน้ีรสรินทรจะชวนมาโพก
ผา ทําโรตีกันคะ โรตีเป็นอาหารของชาวมุสลิมที่ดีตอใจ แตรายกับรอบเอว (แง) แตเจออา
บังเข็นรถมา ก็อดไมไดที่จะเรียกซื้อสัก แผน สองแผน แหงละใครจะอดใจไหว โรตีกรอบๆ
รอนๆ หอมกลิ่นเนย ย่ัวยวน เพิ่มความหวานมันดวยนมขนเย้ิมๆ หรือ โรตีน ุมๆ ตีกับไข เนย
หอมๆ และรสหวานหอม ออนๆ ของกลวย ราดหนาดวยช็อกโกแลต ฟินๆเย้ิมๆ น้ําลายไหล
หรือยังคะ  โรตีนูมน ุมหอมๆ สุขใดจะหาเหมือน น้ําลายไหลจะแม

เอาหละคะสวนประกอบโรตีมีไมกี่อยาง แคหัดเหวี่ยงหัดฟาดใหคลองกันเสียหนอย (แต
ฟาดไมเป็นก็ไมเป็นไรคะ ใชมือแผๆไดเชนกัน) ไปลองหัดทํากันเลย เริ่ม มือซายควง
ตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปทําโรตีกินกันคะ

สูตรแปงโรตี

แปงสาลี
อเนกประสงค

1000 กรัม

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ

เกลือ 2 ชอนชา

ไขไก 1 ฟอง

น้ําสะอาด 500 มิลลิลิตร

เนยจืดละลาย 200 กรัม

วิธีทําแปงโรตี

1. นําแปงสาลีอเนกประสงคลงอางผสม ใสน้ําตาลทราย เกลือ คนจนสวนผสมเขา
กัน

2. ใสไขลงไป เพื่อใหแปงมีรสสัมผัสน ุมนวลขึน้ เติมน้ําเขาไปในอางผสม
3. คอยๆนวด จนเขากัน แปงมีความเนียนขึน้ไมติดมือ
4. แรปพลาสติก หรือ ใชฝาปิดไว พักแปงไว 15 นาที
5. นํามานวดอีกรอบ รอบน้ี แปงจะเนียนน ุม ไมติดมือ พักแปงเป็นรอบที่สอง อีก 15

นาที
6. แปงแปงเป็นกอนๆ ใชเนยทาแปง หรือใชน้ํามันละลายกับเนย เมื่อแบงเป็นกอนเอา
น้ํามันทา

7. เอาแปงโรตีแบงกอนและทาเนยใสกลอง พักไวอยางนอย 10 นาที กอนนําไปใช
ตอไป

วิธีทําโรตีเนยนม (โรตีแบบธรรมดา)

1. ทดสอบแปงวาใชงานไดหรือยัง โดยการเอาน้ิวกดดู ถายืดกลับแสดงวายังตองพัก
แปงอีก

2. เมื่อแปงไดที่แลว เอาน้ํามันทาที่โตะ เอาแปงมาแผๆ เป็นแผนกลม ใชมือหนึ่งควํ่า
มือหนึ่งหงายจับแปง

3. สะบัดแปงใหแผเป็นแผนฟิลม (มือใหมซอมสะบัดไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็เป็นคะ)

4. จับปลายแปงรวบ และหมุนขดเป็นกนหอย เอามือแตะเนย หรือน้ํามัน ทาใหทั่วกัน
ติด

5. พักแปงไว 10 นาทีกอนเอาไปทอด
6. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันลงไปนิดหนอย
7. ใชมือแผโรตีใหเป็นแผนบาง นําลงทอด เมื่ออีกฝ่ังเหลืองแลว กลับดาน
8. เมื่อใกลสุก ปาดเนยลงไปทอกสักหนอย ใหเหลืองทอง กรอบหอม
9. นําขึน้มา  ราดดวยนมขน หรือ โรยน้ําตาลตามชอบ

สูตรโรตีช็อกโกบานานา (สําหรับ 1 ท่ี)

แปงโรตี 1 กอน

กลวยหอม 0.5 ลูก

ไขไก 1 ฟอง

น้ํามันพืชสําหรับทอด

เนยจืด

ซอสชอคโกแลต เป็น
ทอปป้ิง

วิธีทําโรตีช็อกโกบานานา

1. ทดสอบแปงวาใชงานไดหรือยัง โดยการเอาน้ิวกดดู ถายืดกลับแสดงวายังตองพัก
แปงอีก

2. เมื่อแปงไดที่แลว เอาน้ํามันทาที่โตะ เอาแปงมาแผๆ เป็นแผนกลม ใชมือหนึ่งควํ่า
มือหนึ่งหงายจับแปง

3. สะบัดแปงใหแผเป็นแผนฟิลม (มือใหมซอมสะบัดไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็เป็นคะ)

4. จับปลายแปงรวบ และหมุนขดเป็นกนหอย เอามือแตะเนย หรือน้ํามัน ทาใหทั่วกัน
ติด

5. พักแปงไว 10 นาทีกอนเอาไปทอด
6. ซอยกลวยหอม ลงไปในชามผสม ตอยไขลงไป 1 ฟอง ตีผสมใหพอเขากัน
7. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันลงไปนิดหนอย
8. ใชมือแผโรตี หรือฟาด ใหเป็นแผนบาง นําลงทอดทั้งแผน
9. เมื่อแปงเริ่มสุกแลว ใสกลวยและไขลงไปตรงกลาง ละเลงใหไข พอสุก

10. พับแปง ใหเป็นสี่เหลี่ยม ทอดดานลางใหสุก ซักพักกลับดาน เติมน้ํามันอีกนิดหนอย
11. เมื่อใกลสุก ปาดเนยลงไปทอกสักหนอย ใหเหลืองทอง กรอบหอม
12. นําขึน้มา ราดดวยซอสช็อกโกแลต  หรือ ราดดวยนมขนตามชอบ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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