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ซาลาเปาซิ่วทอ รูปสวยมงคลบหอมหวาน
อรอย

ซาลาเปาซิ่วทอ รูปสวยมงคลบหอมหวานอรอย

ซาลาเปาซิ่วทอ รูปสวยมงคลบหอมหวานอรอย รสรินทรจะมากับเผยสูตรซาลาเปาซิ่วทอ
รูปรางนารักนาชัง และเป็นมงคล ซิ่วทอแปงน ุมฟู นวลเนียน เขากันไดดีกับไสถั่วแดง ที่มี
คุณประโยชนหลากหลาย กับความหมายที่เป็นมงคล ในความเชื่อชาวจีนนะคะ

ซิ่วทอ เป็นซาลาเปา ที่คนจีนป้ันเลียนแบบลูกทอ โดยเชื่อวาเป็นผลไมแหง อายุยืน เห็นไหม
ละคะวาเทพเจาจีน จะถือลูกทอ สื่อถึงคําอวยพรใหอายุยืน สุขภาพแข็งแรง หนาเทศกาล
ชาวจีนก็เลย จะนิยมทําไปไหวเจา อวยพรวันเกิดผูใหญ หรือนํามาใชในพิธีมงคลตางๆ
เพื่อความเป็นสิริมงคล

มาคะเทศกาลไหนๆ ทําเองก็ภูมิใจ กวาสั่งเขามา มาทําซาลาเปาซิ่วทอกัน มือซายควง
ตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัวกันคะ ไปทําซาลาเปา
ซิ่วทอ นารักๆกันเลย

สูตรแปงซาลาเปาซิ่วทอ

แปงสาลีอเนกประสงค 400 กรัม

น้ําสะอาด 220 กรัม

น้ําตาล 20 กรัม

เนยขาว 8 กรัม

ยีสตแหง 4 กรัม

ผงฟู 1 ชอนชา

สีผสมอาหารสีเขียว

สีผสมอาหารสีแดง

วิธีทําแปงซาลาเปา

1. รอนแปงสาลีอเนกประสงค ใสในอางผสม
2. ใสน้ําตาลทราย ลงใบในอางผสม คนใหเขากัน ทําแปงใหเป็นหลุม ใสยีสต ผงฟู
และน้ําอุนลงไป คอยๆตะลอมแปงอยางเบามือ

3. คนใหแปงกับน้ําเขากัน เริ่มจับตัวเป็นกอน ใสน้ํามะนาว และ เนยขาวไป นวดให
เขากันอยางเบามือ

4. นวดแปง ใหน ุมประมาณ 15 นาทีจนแปงขึน้รูป แปงจะเนียนและ ขึน้เงา
5. แรปชามผสมดวยพลาสติกแรป พักแปงไวประมาณ 90 นาที จนแปงฟูเป็น 2 เทา
6. หลังจากพักแปง นวดไลลมอีกครั้งพักไว  10 นาที
7. แบงแปงเป็นขนาดเทาๆกัน เป็นแปงซาลาเปา เอาผาขาวบางชุบน้ําหมาดๆ ปิดไว
อยาใหโดนลม

 

ถั่วแดง 500 กรัม

เบคกิ้งโซดา 1 ชอนชา

น้ํามันพืช 200 กรัม

น้ําตาลทราย 100 กรัม

น้ําตาลทรายแดง 200 กรัม

วิธีทําไสถ่ัวแดง

1. แชถั่วแดงขามคืน เมื่อปลอยไวขามคืนแลวถั่วแดงจะน่ิม สามารถใชมือบีบให
แตกได

2. ต้ังหมอไฟกลาง นําถั่วแดงลงไปตม ใสเบคกิ้งโซดา เมื่อเดือดแลว เคี่ยวตอไปให
ถั่วแดงสุกเป่ือย ยกขึน้ นําใบเตยออก

3. ใสสวนผสมเครื่องปรุงรส น้ําตาลทราย น้ําตาลทรายแดง เคี่ยวตอไปอีก 15 นาที
ใหถั่วเป่ือย

4. นําใสลงในโถป่ัน ป่ันไสถั่วแดงใหเนียนละเอียด
5. ต้ังกระทะไฟออน ใสน้ํามันลงไป นําสวนผสมที่ป่ันลงไปกวน กวนจนกระทั่งไสถั่ว
แดงจับตัวกันเป็นกอน สามารถป้ันไดแลวยกขึน้

6. พักไสซาลาเปาถั่วแดงใหเย็น ตักไสถั่วแดง 2 ชอนครึง่ ป้ันเป็นกอนกลม ทําจนไส
หมด เป็นไสซาลาเปาไสถั่วแดง

วิธีป้ันซาลาเปาซิ่วทอ

1. แบงแปงออกมา ใชเป็นใบของซิ่วทอ โดยผสมสีเขียว (ใชแบบเจลจะดี) นวดแปงให
เขากัน สีเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน

2. แบงออกมาทําใบ ป้ันเป็นแทงยาวๆ กดใหแบน แตงเป็นรูปใบไม ใชตะเกียบกด เป็น
ใบเลี้ยงใบไมใหสวยงาม

3. ทําไปเรื่อยๆ จนแปงที่แบงมาทําใบไมหมด ใชผาขาวบางชุบน้ําคลุมไว ไมใหแหง
4. หอซาลาเปา โดยการนวลแลงลงบนโตะ เรียบและแหงเล็กนอย แผแปงใหบางดวย
ฝามือ แผใหแปงเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 น้ิว ใหตรงกลางหนาซักหนอย

5. นําไสถั่วแดงที่ทําไว วางลงไปตรงกลางแผนแปง ตะลอมใหเป็นกอนกลม ดึงแปง
ขึน้มาหอ คอยๆจีบทีละจีบ จนหุมไสจนหมด จับตะลอมเป็นทรงกลม

6. กลับหัวซาลาเปาลง ดึงหัวซาลาเปาใหแหลมเป็นรูปลูกทอ ใชตะเกียบกดกลางลูก
ซาลาเปา ใหเป็นรูปลูกทอ

7. ละลายสีผสมอาหารสีแดง เขากับน้ําเล็กนอย ใชปลายแปรงสีฟันจุม ดีดสีไปทาง
ปลายลูกทอ ใหสวยงาม

8. นําใบไมที่ทําไว มาติดที่ฐาน ตกแตงซาลาเปาใหสวยงาม
9. ต้ังน้ําในซึง้ใหเดือดพลาน นําซาลาเปาไสถั่วแดงไปนึ่ง ใชเวลานึ่งประมาณ 15

นาทีจนสุก
10. ปิดไฟและรอประมาณ 5 นาที ใหไอน้ําหยดหมดกอน คอยหยิบซาลาเปา ออกมา

พักไวบนตะแกรง
11. ทานใหอรอยนะคะ

เคล็ดลับรสรินทร

1. เวลาแผแปงซาลาเปา ใหตรงแผนกลางแปงหนากวาตรงขอบ มิเชนน้ันซาลาเปา
จะแตก

2. การใสน้ํามันลงไปกวน จะเพิ่มความชุมชื้นใหไสและดูมันวาวนารับประทาน

เคล็ดลับรสรินทร – อุนซาลาเปาอยางไรใหอรอย

1. ไมโครเวฟ  ไมตองนํามาละลายหรือพักใหหายเย็น ใสลงไปในไมโครเวฟอุนได
ทันที

2. การนึ่ง วิธีน้ีเป็นวิธีอุนซาลาเปาที่ดีที่สุด ใหต้ังรังถึงน้ําเดือดพลาน นําไปอุน 5 นาที
ไดซาลาเปารอนๆ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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