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ขนมไหวพระจันทรครีมคัสตารดลาวาไข
เค็ม เย้ิมเขมหวานมัน

ของวาง / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

เมลอนปัง อรอยสไตลญ่ีป ุนทํางายๆ

เมลอนปัง อรอยสไตลญ่ีป ุนทํางายๆ

เมลอนปัง อรอยสไตลญี่ป ุนทํางายๆ คอนนิจิวะ รสรินทรมากับสูตร เมลอนปังสไตลญี่ป ุน
แทๆ เมลอนปีงเป็นขนมปัง ที่มีเอกลักษณเดนคือ มีครัสตคุกกี้กรุบกรอบหอมหวาน และมี
เน้ือขนมป่ังน ุมๆ ชุมเนย วันน้ีมากันสองรส สองสไตล หนาเนยรสชาติ ออริจินัล เดนที่กลิ่น
เนยหอมหอม แบบที่สองเป็นแบบชอกโกแลต ที่มีไส และครัสตเป็นชอกโกแลต จุกๆจุใจ
ลองทํากันนะคะ ไมยากเลย สวนผสมก็ไมมากดวย

ขึน้ชื่อวาเมลอนปัง แตสวนผสมไมมีเมลอนเลย แมแตนอยคะ ที่ชื่อวาเมลอนปัง มาจาก
แรกเริ่มเดิมทีน้ัน รานขนมปังแหงหนึ่งใน จังหวัดฮิโรชิมะ ทําออกมาเป็นรูปวงรีๆ คลายๆ
ลูกรักบ้ี เมื่ออบแลวรูปราง ชางละมายคลายกับเมลอน (ตระกูลเดียวกับแตงไทย) จึงไดชื่อ
วา เมลอนปัง ต้ังแตบัดน้ันเป็นตนมา ตอมาเมื่อความนิยมแพรหลาย มาถึงคันไซ จึงกลาย
พันธุเป็นรูปกลม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ซันไรซปัง เพราะกลมๆเป็นดวงอาทิตย แตก็ไมนิยมเทา
ไหรเพราะมีผิวแตกๆ เหมือนลูกเมลอน ผูคนจึงนิยมเรียกเมลอนปังมากกวาคะ

สูตรน้ีรสรินทรไดมาจากยูทูปแชแนล HidaMari Cooking นากินมากเลยคะ พรอมทําแลว
มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปอบเม
ลอนปังกันเลย เล็ทซึโก.

สูตรคุกก้ีครัสต

เนยจืด 70 กรัม

น้ําตาลทราย 70 กรัม

เปลือกเลมอน (นิด
หนอย)

น้ําเลมอน 1 ชอนชา

ไข 30 กรัม

แปงเคก 135 กรัม

ผงอัลมอนปน 30 กรัม

ผงโกโก 8 กรัม

สูตรแปงโดว

แปงขนมปัง 200 กรัม

น้ําตาลทราย 30 กรัม

เกลือ 3 กรัม

ยีสตแหง 3 กรัม

ไข+นม 85 กรัม

น้ําสะอาด 45 กรัม

เนยจืด 30 กรัม

ช็อกโกแลตชิพ x 6 8 กรัม

วิธีทําขนมปังเมลอนปัง

1. ทําแปงคุกกี้โดว โดยนวดเนยจืด ลงในอางผสมปาดใหละลาย ในอุณหภูมิหอง
2. เมื่อเนยละลายดีแลว ใสน้ําตาลลงไป คนใหน้ําตาลและเนยเขากัน
3. ขูดผิวเลมอนลงไปเล็กนอย ตามดวยน้ําเลมอน 1 ชอนชา
4.  ตอกไข 1 ฟองคนใหเขากัน ชั่งใหได 30 กรัม ใสลงไปในชาม น้ําตาลเนย คนให
เขากัน

5. ใสผงอัลมอนปน และรอนแปงเคก ลงไปในเนย คนใหเขากันจนเน้ือเนียน
6. แบงแปงเป็นสองสวน สวนหนึ่งเป็นหนาชอกโกแลต อีกหนาหนึ่งเป็นหนาเนย
7. สวนหนาเนย แบงแปงเป็น 6 กอนขนาดกอนละ 28 กรัม
8. สวนหนาชอกโกแลต ผสมผงโกโก ลงคนใหเขากัน แบงแปงเป็น 6 กอนขนาดกอน
ละ 28 กรัมเชนกัน

9. ใชพลาสติกแรพ กอนจะแผแปงเป็นแผนกลม นําเขาตูเย็นพักไว

10. วิธีทําแปงโดว ใสไขที่เหลือเขากับนม ชั่งใหได 85 กรัม พักไว
11. ใสแปง น้ําตาลทราย เกลือ และ ยีสตแหง ลงในอางผสม คนใหทั่วเทากัน
12. ใสไข ผสมนมที่ละลายไว ลงในแปง เติมน้ําสะอาด คนใหเขากัน
13. นวดใหแปงเนียน ไมติดมือ นวดไปเรื่อยๆ แรกๆแปงจะเหลว นวดจนแปงไมติดมือ
14. ผสมเนยจืดลงไป พับและนวดใหเนยเขาเน้ือแปง แรกๆแปงจะเหลว นวดจนแปงไม

ติดมือเชนกัน
15. นําแปงที่นวดเนียนแลว ลงอางผสม แรพดวยฟิลมถนอมอาหาร พักไว 1 ชั่วโมงให

แปงจึน้ 2 เทา
16. แบงแปงเป็นกอนเทาๆกัน 12 กอน คลุมดวยพลาสติก พักไว 15 นาที
17. นําแปงออกมานวดไลอากาศ ออกเล็กนอย ป้ังเป็นกอนกลม
18. นําแปงคุกกี้ที่แชออกมา คลุมสวนหัวของแปง เมื่อทําหมดแลว นํามาคลุกน้ําตาล

ทราย
19. สําหรับหนาชอกโกแลต นําชอกโกแลตชิพ 8 กรัม มาหอเป็นไส หอดวยแปงใหมิด

คลึงเป็นกอนกลม
20. นําคุกกี้หนาชอกโกแลตมาคลุมแปง จากน้ันนํามาคลุกน้ําตาลทรายเชนกัน
21. ใชปลายมีด กรีดแปงคุกกี้เป็นลายตาราง ของเมลอนปัง ทําใหหมดทุกชิ้น
22. พักแปงไวอีก 1 ชั่วโมงใหขึน้ 2 เทา กอนนําไปอบ

23. อุนเตาอบอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส อบประมาณ 15 นาทีจนแปงสุกเหลือง
กรอบ นาทาน

24. รับประทานใหอรอยนะคะ

 

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: HidaMari Cooking

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร
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