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ยอดนิยม
สูตรเด็ด โรตี
มะตะบะ ทำได้ง่ายๆ
ที่บ้าน
August 21, 2021

สูตรสำรับชาววัง
กาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวาน สมัย
รัชกาลที่ 2
August 20, 2021

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่เค็ม เผยสูตรเด็ดวิธีทำง่ายออกมางาน
พรีเมียม

ไก่ทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพร้อมเครื่อง
เคียง

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่เค็ม เผยสูตรเด็ดวิธีทำง่ายออกมางานพรีเมียม วันนี้รสริ

นทร์จะมาชวนทำขนมไหว้ พระจันทร์กันนะคะ ซีรีย์นี้จะมีหลากหลายไส้ หลากสไตล์กัน

August 19, 2021

ค่ะ จะว่าไปเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ เมื่อไหร่ รสรินทร์จะตื่นตาตื่นใจ กับแพกเกจจิ้ง
ของ ขนมไหว้พระจันทร์ตามโรงแรม หรือ ร้านค้าต่างๆ ที่ออกมาทั้งในไทย และต่าง
ประเทศ สวยงามอลังการเชียวค่ะ

ข้าวกล่องเซเว่น 5
เมนูยอดฮิตลองทำ
เองก็ได้ที่บ้าน

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียน ไส้ยอดฮิตติดชาร์ทอันดับหนึ่งในเมืองไทย ด้วยความหวาน

August 19, 2021

เค็ม อื้อหืมถูกใจเป็นที่สุดเลยค่ะ ทั้งอร่อย ทั้งฟิ น ทำเองได้นี่บอกลาขนมไหว้พระจันทร์

10 สูตรซาลาเปา
ตำรับจีนแท้ๆ

มันของทุเรียนกวน และรสสัมผัสของเมล็ดแตงโมที่เข้ากันอย่างดี ตัดเค็มด้วยไข่เค็ม มัน
ราคาแพง ที่ซื้อตามท้องตลาดได้เลยจ้าแม่

August 18, 2021

ว่ากันที่ประวัติขนมไหว้พระจันทร์กันสักหน่อย ขนมไหว้พระจันทร์นี้ มีส่วนช่วยในการกู้
กรุงศรี เอ๊ย เอกราชของชาวฮั่นนะคะ คือว่าเมื่อก่อนชาวจีนโดนปกครองโดยชาว

มองโกล ทีนี้จะลุกฮือขึ้นต่อต้านจะส่งสารยังไงหละ ก็เลยคิดทำขนมไส้อร่อยโดยสอดไส้

สาสน์ลับนัดแนะกัน ผ่านขนมไหว้พระจันทร์ และชนะมองโกลในที่สุด ชาวจีนจึงถือว่า วัน
เพ็ญเดือนแปด ตามปฏิทินจันทรคติ คือวันไหว้พระจันทร์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนกู้ชาติกัน สืบ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

เกริ่นมาย๊าวยาว รสรินทร์ขอให้ดาวน์โหลดสูตรมาทำทีละขั้นตอนจากบนลงล่างนะคะ

พร้อมแล้ว มือซ้ายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวน์โหลดสูตรเด็ด สาวเท้าก้าวเข้าครัว
ไปทำขนมไหว้พระจันทร์กันค่ะ

สูตรน้ำเชื่อมทำขนมไว้พระจันทร์
น้ำตาล

600

กรัม

น้ำสะอาด

300

กรัม

น้ำมะนาว

45

กรัม

เบคกิ้งโซดา

1

กรัม

น้ำ(ละลายเบคกิ้งโซดา)

0.25

ถ้วย

วิธีทำน้ำเชื่อมสำหรับขนมไหว้พระจันทร์
1. ตั้งหม้อไฟกลาง ใส่น้ำ น้ำมะนาว และ น้ำตาลทราย คนให้เข้ากัน

2. ตั้งน้ำให้เดือดพล่าน หลังจากเดือดแล้วคนให้แนาใจว่าส่วนผสมเข้ากัน น้ำตาล
ละลายไม่เป็นเกร็ด

3. จากนั้นลดไฟ เป็นไฟอ่อน เคี่ยวน้ำตาลด้วยอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสประมาณ
20 นาที จะได้น้ำเชื่อมสีเหลืองอ่อน

4. ตั้งเคี่ยวเพิ่มอีก 10 นาที ไฟ 130 องศาเซลเซียสจะได้น้ำเชื่อมสีเหลืองอำพัน ปิดไฟ
5. ละลายเบคกิ้งโซดากับน้ำ ใส่ลงไปในหม้อ จะเกิดฟอง คนให้เข้ากัน พักให้เย็น
6. ถ้าเย็นแล้วฟองหายแสดงว่า น้ำเชื่อมข้นเกินไปให้เจือจางลง

7. ทิ้งไว้ 7 วันก่อนนำมาใช้งาน จะได้น้ำเชื่อมข้นเหนียวไม่มีฟอง สีเหมือนน้ำผึ้งสวย

สูตรแป้ งขนมไหว้พระจันทร์
แป้งสาลีบัวแดง

750

กรัม

น้ำเชื่อม

375

กรัม

น้ำมันถั่วลิสง

175

กรัม

น้ำด่าง

5

ช้อนชา

เกลือ

5

กรัม

วิธีทำแป้ งขนมไหว้พระจันทร์
1. นำน้ำเชื่อมมาเทใส่ชามผสม ตามด้วยน้ำมันถั่วลิสง น้ำด่าง คนให้เข้ากัน ตาม
ด้วยแป้งสาลี ทยอยใส่ทีละครึ่ง ใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน พอได้ที่พักไว้ 1 คืน

2. ชั่งแป้งเป็นก้อน ก้อนละ 50 กรัม ปั้นเป็นลูกกลมพักไว้ เป็นแป้งขนมไหว้พระจันทร์

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่แดง

สูตรขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่เค็ม
สูตรไส้ทุเรียนกวน
ทุเรียนกวน

800

กรัม

เมล็ดแตงโมอบ

100

กรัม

ไข่เค็มแดง

10

ฟอง

บรั่นดี (สำหรับดับคาว)

วิธีทำไส้ทุเรียนกวน
1. ทาไข่แดงด้วยบรั่นดี เพื่อดับคาว นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ให้ไข่
สุก พักให้เย็น

2. ผสมทุเรียนกวน เข้ากับเมล็ดแตงโมอบ นวดให้เข้ากันอย่างเบามือ ระวังเมล็
แตงโมแหลก

3. แบ่งไส้ทุเรียนเป็นก้อน ก้อนละ 80 กรัม เมื่อได้แล้ว ใส่ไข่แดงเค็มเป็นไส้ ปั้นเป็น
ก้อนกลม พักไว้เป็นไส้ขนมไหว้พระจันทร์

วิธีทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่เค็ม
1. แผ่แป้งขนมไหว้พระจันทร์เป็นแผ่นให้บาง นำไส้ทุเรียนกวนใส่ตรงกลาง หุ้มให้
มิด

2. ใส่ลงในพิมพ์ กดให้แน่นแล้วเคาะออก นำขนมมาเรียงในถาด ที่ทาเนยขาวบางๆ
3. นำเข้าเตาอบที่ไฟบน 200 องศาฟาเรนไฮต์ ไฟล่างที่ 200 องศาฟาเรนไฮต์
ประมาณ 10 นาทีจนมีสีเหลืองอ่อน

4. นำขนมออกมา ทาหน้าด้วยไข่แดงที่ผสมกับน้ำเล็กน้อย โดยใช้แปรงขนอ่อน

5. นำเข้าไปอบอีกครั้งที่ไฟบน 200 องศาฟาเรนไฮต์ ไฟล่างที่ 150 องศาฟาเรนไฮต์
อีกประมาณ 10 นาที

6. นำขนมออกจากเตาอบ แซะออกจากถาดมาวางบนตะแกรง พักให้เย็น
7. พักเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก 3 วันเพื่อรสสัมผัส และรสชาติที่ดี
8. ทานให้อร่อยนะคะ

พิธีไหว้พระจันทร์
1. เริ่มพิธีตั้งแต่ 1 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน

2. ตั้งของบูชาไว้หน้าบ้านโดยให้ผู้หญิงเป็นคนจัดโต๊ะบูชา โดยของบูชามี ขนมอี๋

ขนมโก๋ ขนมเปี๊ยะ ถั่วต่างๆ และที่สำคัญขนมไหว้พระจันทร์ พระเอกของเรา ตั้ง
โต๊ะบูชาขนาบด้วยโคมจีน

3. หลังจากพิธีจบลง ให้แบ่งขนมไหว้พระจันทร์กินกันในครอบครัว เพื่อเป็นสัญลัก
ษณืแห่งความกลมเกลียว สามัคคี

อยากรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทร์ตอนใหม่ๆ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจรสรินทร์ นะคะ
รับรองว่า คุณจะทำอาหารได้อร่อยจนคนทั้งบ้านชมไม่ขาดปากเลยค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร์ Rosalyn นะคะ
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