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ขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดลาวาไขเค็ม
เยิ้มเขมหวานมัน

ขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดลาวาไขเค็ม เยิ้มเขมหวานมัน

ขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดลาวาไขเค็ม เย้ิมเขมหวานมัน วันน้ีมากับสูตรปังๆ ไสไข
เค็มลาวาเย้ิมๆ ตัดไปแตละคําอื้มฟิน ฉีกกฏขนมไหวพระจันทรเดิมๆ มาลองสูตรใหมๆกัน
นะคะ รสรินทรไดสูตรมาจาก 曼食慢语 Amanda Tastes  มันนาทานมากๆคะ ความหวาน
ของไสคัสตารดไขหอมๆ ตัดเลี่ยนดวยไสไขเค็มลาวา เย้ิมๆเขากันละลายในปาก ขนาด
กําลังพอดี ทํากินหรือทําขายก็ เลิฟเลิฟ เลยคะ

วากันที่ประวัติขนมไหวพระจันทรกันสักหนอย ขนมไหวพระจันทรน้ี มีสวนชวยในการกู
เอกราชของชาวฮั่นนะคะ คือวาเมื่อกอนชาวจีนโดนปกครองโดยชาวมองโกล ทีน้ีจะ
ลุกฮือขึน้ตอตานจะสงสารยังไงหละ ก็เลยคิดทําขนมไสอรอยโดยสอดไส สาสนลับนัดแนะ
กัน ผานขนมไหวพระจันทร และชนะมองโกลในที่สุด ชาวจีนจึงถือวา วันเพ็ญเดือนแปด
ตามปฏิทินจันทรคติ คือวันไหวพระจันทร เพื่อรําลึกถึงวีรชนกูชาติกัน สืบเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบันคะ

เกริ่นพอสังเขป รสรินทรขอใหดาวนโหลดสูตรมาทําทีละขั้นตอนจากบนลงลางนะคะ
พรอมแลว มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว
ไปทําขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดลาวาไขเค็มกันคะ

สูตรไสลาวาไขเค็ม

ไขแดงเค็ม 6 ฟอง

นมผง 20 กรัม

ครีม 100 กรัม

น้ําตาลทราย 40 กรัม

ชีสแผน 2 แผน

วิธีทําไสลาวาไขเค็ม

1. นําไขเค็มแดงไปนึ่ง ประมาณ 5 นาทีจนไขแดงสุก
2. ผสมนมผง ครีม น้ําตาลทราย ผสมเขาดวยกัน ใหเขากันดี
3. เมื่อใสเนียนดีแลว หั่นชีสแผนใสลงไป ยีใหละเอียดเขากันดี
4. นําไขแดงที่นึ่งจนสุกแลว 4 ฟอง มาใสชาม ใชสอมยี จนเนียนละเอียด
5. ใสลงไปในชาม ครีมนม ที่ตีละเอียดแลว คนผสมใหเขากันดี
6. นําไปใสไมโครเวฟ 45 วินาที ใหสวนผสมละลายเขากัน
7. ปิดดวยฟิลมแรพ รอใหเย็นแลวนําเขาตูเย็น ใหไวเย็น จับตัวเป็นกอน

สูตรไสคัสตารด

ไขไก 6 ฟอง

ครีม 300 กรัม

กลิ่นวนิลา 1 ชอนชา

นมผง 60 กรัม

น้ําตาลทราย 100 กรัม

เนย 60 กรัม

แปงเคก 100 กรัม

ชีสแผน 2 แผน

วิธีทําไสคัสตารด

1. ตอกไขใสอางผสม ตีไขใหเขากัน รอนแปงเคกลงในอางผสม ตีใหเขากัน
2. ต้ังหมอไฟออน ใสครีมและเนย คนใหคอยๆละลาย
3. เมื่อรอนๆแลว คอยๆเทลงในชามไข คนไปเรื่อยๆจนเขากันดี โดยตองคนตลอด
4. จากน้ันใสชีสแผน และน้ําตาลทราย นมผง คนเบาๆ ใหเขากัน ชีสจะละลายเพราะ
ความรอน

5. ใสไขแดงเค็มที่ยี ที่เหลือลงไปคนไปเรื่อยๆ จากน้ันใสกลิ่นวานิลลาลงไป คนตอ
6. เมื่อเขากันดีแลว ต้ังกระทะเปิดไฟออน คนไปเรื่อยๆ จนไสเริ่มจับตัวเป็นกอน
7. ยกขึน้แรพดวยฟิลมถนอมอาหาร นําเขาตูเย็น

สูตรแปงขนมไหวพระจันทร

น้ําผึง้ 72 กรัม

นมขนหวาน 72 กรัม

เนย 72 กรัม

แปงเคก 200 กรัม

แปงขาวโพด 40 กรัม

วิธีทําขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดไขเค็มลาวา

1. ใสเนยลงไปในอางผสม ใชไมพายปาดจนละลาย ตามดวยน้ําผึง้ นมขนหวาน คน
ใหเขากัน

2. รอนแปงเคก และแปงขาวโพดลงไปผสมกันในชาม นวดใหเขากันมีเน้ือเนียน
ละเอียด

3. ใชฟิลมถนอมอาหารหอไว พักในตูเย็น 1 ชั่วโมง

วิธีหอไสและอบขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดไขเค็มลาวา

1. แบงไสคัสตารตที่เริ่มจับตัวเป็นกอนแลว กอนละ 28 กรัม ป้ันทั้งหมด เป็นกอนกลม
2. ใสไสคัสตารด เขาตูเย็นอีกครั้ง
3. เอาไสลาวาไขเค็มออกมา ตัดแบงเป็นชิ้นเทากันใหรวดเร็ว ถาชาไสจะละลาย
ประมาณชิ้นละ 8 กรัม

4. ใสเก็บไปในชองฟรีซ อีกครั้ง
5. หลังจากไสทั้งสองแข็งดีแลว ใหเอาใสไขแดงเค็ม มาหอกับไสคัสตารด ใหไสครีบ
คัสตารคหุมจนหมด

6. ใสใสกลับไปในตูเย็นอีกครั้ง
7. นําแปงขนมไหวพระจันทรออกมาจากตูเย็น แบงเป็นกอน กอนละ 15 กรัมทําจน
หมด

8. นําแปงมาแผใหแบน นําไสที่เตียมไวหอเป็นไส หอใหมิดป้ันเป็นกอนกลม ทําจนเห
มด

9. นําแปงเคกเป็นแปงนวลนิดหนอย ปัดแปงที่ขนมไหวพระจันทรกอนนําไปอัดใน
พิมพขนมเพื่อไมใหติด

10. กดแปงกับพิมพ และเคาะออกมาใหสวยงาม

11. อุนเตาอบ ความรอนประมาณ 220 -230 องศาเซลเซียส
12. พรมน้ําลงบนขนมไหวพระจันทรนิดหนอย เพื่อไมใหขนมแหงเวลาใสลงไปในเตา

อบ
13. นําเขาอบประมาณ 5 นาที ระหวางน้ัน ใหเอาไขแดง 1 ฟองผสมน้ํา 1 ชอนชาคน

ใหเขากัน เพื่อมาปัดหนาขนมใหเงา
14. นําขนมไหวพระจันทรออกมา ปัดหนาขนมดวยไขแดงใหทั่ว
15. นําเขาอบอีกครั้งประมาณ 8 นาทีจนแปง เหลืองทองสวยงาม ไดขนมไหวพระจัน

ทรไสคัสตารดลาวาไขเค็ม
16. ทานใหอรอยนะคะ

พิธีไหวพระจันทร

1. เริ่มพิธีต้ังแต 1 ทุมจนถึงเที่ยงคืน
2. ต้ังของบูชาไวหนาบานโดยใหผูหญิงเป็นคนจัดโตะบูชา โดยของบูชามี ขนมอี ๋
ขนมโก ขนมเป๊ียะ ถั่วตางๆ และที่สําคัญขนมไหวพระจันทร พระเอกของเรา ต้ัง
โตะบูชาขนาบดวยโคมจีน

3. หลังจากพิธีจบลง ใหแบงขนมไหวพระจันทรกินกันในครอบครัว เพื่อเป็นสัญลัก
ษณืแหงความกลมเกลียว สามัคคี

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร

ขอขอบคุณขอมูลจาก

youtube: 曼食慢语 Amanda Tastes

facebook: amandatastes
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