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คาโบนารา วิธีทําสปาเกตต้ีคาโบนาราแบ
บอิตาเลี่ยนแทๆ
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ขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขเค็ม เผยสูตร
เด็ดวิธีทํางายออกมางานพรีเมียม

ขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขเค็ม เผยสูตรเด็ดวิธีทํางายออกมางาน
พรีเมียม

ขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขเค็ม เผยสูตรเด็ดวิธีทํางายออกมางานพรีเมียม วันน้ีรสริ
นทรจะมาชวนทําขนมไหว พระจันทรกันนะคะ ซีรียน้ีจะมีหลากหลายไส หลากสไตลกัน
คะ จะวาไปเมื่อถึงเทศกาลไหวพระจันทร เมื่อไหร รสรินทรจะต่ืนตาต่ืนใจ กับแพกเกจจ้ิง
ของ ขนมไหวพระจันทรตามโรงแรม หรือ รานคาตางๆ ที่ออกมาทั้งในไทย และตาง
ประเทศ สวยงามอลังการเชียวคะ

ขนมไหวพระจันทรไสทุเรียน ไสยอดฮิตติดชารทอันดับหนึ่งในเมืองไทย ดวยความหวาน
มันของทุเรียนกวน และรสสัมผัสของเมล็ดแตงโมที่เขากันอยางดี ตัดเค็มดวยไขเค็ม มัน
เค็ม อื้อหืมถูกใจเป็นที่สุดเลยคะ ทั้งอรอย ทั้งฟิน ทําเองไดน่ีบอกลาขนมไหวพระจันทร
ราคาแพง ที่ซื้อตามทองตลาดไดเลยจาแม

วากันที่ประวัติขนมไหวพระจันทรกันสักหนอย ขนมไหวพระจันทรน้ี มีสวนชวยในการกู
กรุงศรี เอย เอกราชของชาวฮั่นนะคะ คือวาเมื่อกอนชาวจีนโดนปกครองโดยชาว
มองโกล ทีน้ีจะลุกฮือขึน้ตอตานจะสงสารยังไงหละ ก็เลยคิดทําขนมไสอรอยโดยสอดไส
สาสนลับนัดแนะกัน ผานขนมไหวพระจันทร และชนะมองโกลในที่สุด ชาวจีนจึงถือวา วัน
เพ็ญเดือนแปด ตามปฏิทินจันทรคติ คือวันไหวพระจันทร เพื่อรําลึกถึงวีรชนกูชาติกัน สืบ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคะ

เกริ่นมายาวยาว รสรินทรขอใหดาวนโหลดสูตรมาทําทีละขั้นตอนจากบนลงลางนะคะ
พรอมแลว มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว
ไปทําขนมไหวพระจันทรกันคะ

สูตรน้ําเชื่อมทําขนมไวพระจันทร

น้ําตาล 600 กรัม

น้ําสะอาด 300 กรัม

น้ํามะนาว 45 กรัม

เบคกิ้งโซดา 1 กรัม

น้ํา(ละลายเบคกิ้งโซดา) 0.25 ถวย

วิธีทําน้ําเชื่อมสําหรับขนมไหวพระจันทร

1. ต้ังหมอไฟกลาง ใสน้ํา น้ํามะนาว และ น้ําตาลทราย คนใหเขากัน
2. ต้ังน้ําใหเดือดพลาน หลังจากเดือดแลวคนใหแนาใจวาสวนผสมเขากัน น้ําตาล
ละลายไมเป็นเกร็ด

3. จากน้ันลดไฟ เป็นไฟออน เคี่ยวน้ําตาลดวยอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสประมาณ
20 นาที จะไดน้ําเชื่อมสีเหลืองออน

4. ต้ังเคี่ยวเพิ่มอีก 10 นาที ไฟ 130 องศาเซลเซียสจะไดน้ําเชื่อมสีเหลืองอําพัน ปิดไฟ
5. ละลายเบคกิ้งโซดากับน้ํา ใสลงไปในหมอ จะเกิดฟอง คนใหเขากัน พักใหเย็น
6. ถาเย็นแลวฟองหายแสดงวา น้ําเชื่อมขนเกินไปใหเจือจางลง
7. ทิ้งไว 7 วันกอนนํามาใชงาน จะไดน้ําเชื่อมขนเหนียวไมมีฟอง สีเหมือนน้ําผึง้สวย

 

สูตรแปงขนมไหวพระจันทร

แปงสาลีบัวแดง 750 กรัม

น้ําเชื่อม 375 กรัม

น้ํามันถั่วลิสง 175 กรัม

น้ําดาง 5 ชอนชา

เกลือ 5 กรัม

วิธีทําแปงขนมไหวพระจันทร

1. นําน้ําเชื่อมมาเทใสชามผสม ตามดวยน้ํามันถั่วลิสง น้ําดาง คนใหเขากัน ตาม
ดวยแปงสาลี ทยอยใสทีละครึง่ ใชไมพายคนใหเขากัน พอไดที่พักไว 1 คืน

2. ชั่งแปงเป็นกอน กอนละ 50 กรัม ป้ันเป็นลูกกลมพักไว เป็นแปงขนมไหวพระจันทร

ขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขแดง

สูตรขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขเค็ม

สูตรไสทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน 800 กรัม

เมล็ดแตงโมอบ 100 กรัม

ไขเค็มแดง 10 ฟอง

บรั่นดี (สําหรับดับคาว)

วิธีทําไสทุเรียนกวน

1. ทาไขแดงดวยบรั่นดี เพื่อดับคาว นําเขาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ใหไข
สุก พักใหเย็น

2. ผสมทุเรียนกวน เขากับเมล็ดแตงโมอบ นวดใหเขากันอยางเบามือ ระวังเมล็
แตงโมแหลก

3. แบงไสทุเรียนเป็นกอน กอนละ 80 กรัม เมื่อไดแลว ใสไขแดงเค็มเป็นไส ป้ันเป็น
กอนกลม พักไวเป็นไสขนมไหวพระจันทร

วิธีทําขนมไหวพระจันทรไสทุเรียนไขเค็ม

1. แผแปงขนมไหวพระจันทรเป็นแผนใหบาง นําไสทุเรียนกวนใสตรงกลาง หุมให
มิด

2. ใสลงในพิมพ กดใหแนนแลวเคาะออก นําขนมมาเรียงในถาด ที่ทาเนยขาวบางๆ
3. นําเขาเตาอบที่ไฟบน 200 องศาฟาเรนไฮต ไฟลางที่ 200 องศาฟาเรนไฮต
ประมาณ 10 นาทีจนมีสีเหลืองออน

4. นําขนมออกมา ทาหนาดวยไขแดงที่ผสมกับน้ําเล็กนอย โดยใชแปรงขนออน
5. นําเขาไปอบอีกครั้งที่ไฟบน 200 องศาฟาเรนไฮต ไฟลางที่ 150 องศาฟาเรนไฮต
อีกประมาณ 10 นาที

6. นําขนมออกจากเตาอบ แซะออกจากถาดมาวางบนตะแกรง พักใหเย็น
7. พักเก็บไวที่อุณหภูมิหองอีก 3 วันเพื่อรสสัมผัส และรสชาติที่ดี
8. 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
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ยอดนิยม

สูตรเด็ด โรตี
มะตะบะ ทําไดงายๆ
ที่บาน

August 21, 2021

สูตรสํารับชาววัง
กาพยเหชมเครื่อง
คาวหวาน สมัย
รัชกาลที่ 2

August 20, 2021

ไกทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพรอมเครื่อง
เคียง

August 19, 2021

ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
เองก็ไดที่บาน

August 19, 2021

10 สูตรซาลาเปา
ตํารับจีนแทๆ

August 18, 2021
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ซาลาเปาซิ่วทอ รูปสวย
มงคลหอมหวานอรอย
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โรตีมะตะบะ กรอบหอม
เคร่ืองเทศเนนไสเต็มคํา
August 20, 2021

โรตี โรตีแผนใหญใสไขใส
นม
August 20, 2021
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