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โชคุปัง ขนมปังพรีเมียม สไตลญี่ป ุนทําไดที่
บาน

ของวาง / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่ / เมนูเน้ือ

เบอรเกอร ขนมปังน ุมๆเบอรเกอรเน้ือฉ่ําๆทํา
เองอรอยสะใจ

เบอรเกอร ขนมปังน ุมๆเบอรเกอรเน้ือฉ่ําๆทําเองอรอยสะใจ

เบอรเกอร ขนมปังน ุมๆเบอรเกอรเน้ือฉ่ําๆทําเองอรอยสะใจ วันน้ีมาทําขนมปังเบอรเกอร
เน้ือน ุมเหนียวเคี้ยวอรอยกันคะ ขอบคุณสูตรจาก All Cooking Stuff ขนมปังที่อบใหมๆ
หอมกรุนออกจากเตา มาทําเบอรเกอร ไมวาจะเป็น เน้ือ หมู ไก หรือปลา กินกับ อะไร ก็
แสนจะฟ๊ิน ฟิน วันน้ีเรามาลองสูตร  เบอรเกอรเน้ือ แบบไมยุงยากนัก แตอรอยระดับสิบดาว
เกินเบอรไปมาก

เบอรเกอรน่ีสืบสาวตนประวัติ คิดคนโดยชาวเยอรมัน ที่เมือง ฮัมบวรค  ออ แฮมเบอรเกอร
มีที่มาจากอยางน้ีน่ีเอง ไมมีสวนเกี่ยวของกับแฮม แตอยางใด ตอมาผูอพยพชาวเยอรมัน
นําเบอรเกอรไปยังสหรัฐอเมริกา และโดงดังที่น่ี ถือไดเป็นบานของเบอรเกอร เลยก็วาได
กอนจะสงวัฒนธรรมการกินแฮมเบอรเกอร ไปแพรหลายตราบจนทุกวันน้ี น่ีแหละคะเอวัง

กินที่จะทองรองมากไปกวาน้ี เราไปทําเบอรเกอรกันเลยดีกวา มาพรอม มือซายควง
ตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด่็ด สาวเทากาวเขาครัวกันคะ

สูตรเบอรเกอร ขนมปังเบอรเกอร

แปงขนมปัง 420 กรัม

น้ําตาลทราย 50 กรัม

ไข 2 ฟอง

นมสด 180 กรัม

น้ําเย็น 70 กรัม

เนยจืด 30 กรัม

ยีสต 6 กรัม

เกลือ 6 กรัม

วิธีทําแปงเบอรเกอร

1. ใสนมลงไปในอางผสม ตามดวยไข ตีใหเขากันดี จนละลายเขากัน
2. จากน้ันใสแปง ลงในอางผสม น้ําตาล และเกลือ นวดใหเขากันเนียนดี
3. สักพักใสน้ํา และยีสต นวดไปเรื่อยๆ จนแปงเนียน ไมติดมือ
4. คอยๆเติมเนยจืดลงไป นวดตอไปจรเนยเขาเน้ือแปงเนียน น ุมดี ไมติดมือ
5. นําไปพักไวในอางผาม แรพปิดดวยฟิลมถนอมอาหาร พักแปงไว 60 นาที ใหแปง
ขยายตัวเป็น 2 เทา

6. ทําพิมพ โดยการเอาแผนฟอลย ขนาด 12 x 15 มาพับใหมีขนาดแถบกวาง 1 น้ิว
พับใหเป็นวงกลม ไดพิมพเบอรเกอร

7. นําแปงที่พักไดที่แลว มาแบงเป็นกอนเทากัน กอนละ 80 กรัม นวดไลอากาศออก
ป้ันเป็นกอนกลม

8. เอาไปใสในพิมพ โดยมีกระดาษไขกั้นระหวางพิมพฟอลย กับแปงขนมปัง พักแปง
ไว 45 นาที

9. กอนนําเขาอบ ทาดวยไขแดง โรยดวยงา
10. วอรมเตาอบที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส กอนจะนําเบอรเกอรเขาอบ ประมาณ

15 นาทีใหสุก สีเหลืองนารับประทาน
11. พักใหเย็น เอามีดผาครึง่ ไดแปงแฮมเบอรเกอรแสนอรอย

 

สูตรเบอรเกอรเน้ือฉ่ําๆ

เน้ือวัวบด 1000 กรัม

เกล็ดขนมปัง 50 กรัม

นมสด 100 กรัม

เกลือ 1 ชอนชา

พริกไทยปน 1 ชอนชา

ไขไก 2 ฟอง

หัวหอมใหญสไลด

มะเขือเทศสไลด

ผักสลัด

มายองเนส

ชีสแผน

ซอสมะเขือเทศตาม
ชอบ

วิธีทําเบอรเกอรเน้ือ

1. นําเน้ือวัวบด ใสลงในอางผสม ตามดวยเกล็ดขนมปัง เพื่อทําใหเน้ือเขากันดี เกลือ
นวดไปใหสวนผามเขากันดี

2. ตามดวย ตอกไขใสลงไป ใสนม พริกไทยดํา ใชไมพายคอยๆ ตะลอมใหเขา สวน
ผสมทุกอยางเขากันดี

3. นวดเน้ือวัวอีกสักพัก ใหจับเป็นกอน แบงเน้ือวัวเป็น 5 สวนเทาๆกัน  จะไดประมาณ
ชิ้นละ 150 กรัม

4. นําไปกดลงในพิมพ หรือ ป้ันเป็นกอน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว
5. ต้ังกระทะยาง ทาน้ํามันเล็กนอย ใหรอนอุณหภูมิ ประมาณ 180 องศาเซลเซียส
นําเน้ือแพตต้ีลงไปยาง

6. ยางจนเน้ือสุกดี สงกลิ่นหอมหวล ฉ่ําๆ เน้ือเปลี่ยนสีเป็นน้ําตาลเขม มีรอยไหมนิด
หนอย

7. ถึงเวลาประกอบราง นําขนมปังเบอรเกอรมาวาง ตามดวยหอมใหญ วางเน้ือชิ้น
หนาๆ ฉ่ําๆลงไป ตามดวย ชีสแผน มะเขือเทศ ผักสลัด ราดมายองเนส ซอสมะเขือ
เทศ หรือ คัสตารด ตามชอบ ปิดประกบดวยขนมปังเบอรเกอรชั้นบน

8. ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: All Cooking Stuff

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร
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Watch on
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Watch laterWatch later ShareShare
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