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เมลอนปัง อรอยสไตลญี่ป ุนทํางายๆ

สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

โชคุปัง ขนมปังพรีเมียม สไตลญ่ีป ุนทําไดท่ี
บาน

โชคุปัง ขนมปังพรีเมียม สไตลญ่ีป ุนทําไดท่ีบาน

โชคุปัง ขนมปังพรีเมียม สไตลญี่ป ุนทําไดที่บาน ขนมปังขาว ที่น ูมน ุมไปดวย เนยนมสด ใช
วิธียูดาเมะ แบบฉบับญี่ป ุนทําใหขนมปัง น ุมขึน้เป็นทวีคูณ เปลือกบาง หอมอรอย สูตรน้ี
ตองบอกเลยคะวาพลาดไมได ตัวสูตรไดมาจากคุณ Apron เป็นกรรมวิธีทําแบบญี่ป ุนแทๆ
ขนมปังขาวๆ เน้ือน ุมๆ เนียนๆ เหนียวกําลังดี จะป้ิงทากับเยน หรือ แยม ทําแซนวิช หรือเมนู
อะไร ก็อรอยทั้งน้ันเลยคะ

ขนมปัง โชคุปัง น่ีเรื่องราวของเขายอนไปไดไกลเชียวคะ ต้ังแตสมัยเอโดะ สมัยต้ังแตชาว
ตะวันตกเขามาติดตอคาขายใหมๆ ครั้งกระนูน ชื่อน้ีมีตํานานเลาวามาจาก ชื่อรานทํา
ขนมปังเล็กๆแหงหนึ่งใกลๆ โรงเรียนสอนศิลปะ ทีน้ีรานน้ี ขายขนมปัง 2 ราคาคือ ขนมปัง
เการาคา 1 เซน ขนมปังอบใหมราคา 2 เซน แตเขียนแคราคานะคะ เพราะไมอยากเขียน
วาเกา วาใหม เดีย๋วพาลของเกาจะไมมีคนกินเสียเปลาๆ นานวันเขาเอ แบบ 1 เซนขายดี
เป็นเทน้ําเททิ้ง ยอดขายถลมทลาย ทิ้งหางแบบพรีเมียมมากนัก ก็เลยถามเจาเด็กนักเรียน
วาทําไมซื้อแตแบบ 1 เซน ไดความวา “ออ เคาเอาไปทํายางลบนะลุง” ตบเขาดังฉาด
วิญญาณนักการตลาดเขาสิง ลุงคิดไปเดียที่จะขายทั้งสองไดแลว วาแลวก็ต้ังชื่อ ขนมปัง
ราคา 1 เซน เป็นชื่อ ‘ขนมปังสําหรับลบ’  (消しパン = เคชิปัง) และขนมปังใหมราคา 2 เซน
เป็น ‘ขนมปังสําหรับกิน’ (食パン = โชคุปัง) เด็กนักเรียนก็เลยคิดวา ขนมปังสําหรับลบ คง
กินไมอรอยแหงแก แตก็ตองใชเพราะถูกดี แตหิวก็หิว งั้นเอามันไป 2 แบบเลย ดวยการ
ฉะน้ีคะ ฉลาดขิงๆ

เลาเกร็ดสนุกๆ แลวก็เขาไปอบขนมปังรอนๆกันคะ มาเลย มือซายควงตะหลิว มือขวาจับ
กระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปทําโชคุปังกินกันใหหนําใจ

สูตรโชคุปัง

สูตรแปงยูดาเนะ

แปงขนมปัง 25 กรัม

นมรอน(เดือด) 40 มิลลิลิตร

สูตรโชคุปัง

แปงขนมปัง 240 กรัม

เนยจืด 15 กรัม

วิปป้ิงครีม 30 มิลลิลิตร

นมสด 140 มิลลิลิตร

ยีสต 2.5 กรัม

น้ําผึง้ 1 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ

เกลือ 0.5 ชอนชา

วิธีทําโชคุปัง

1. ทําแปงยูดาเนะ (Yudane) โดยการนําแปงใสในชาม เทนมรอนๆ ลงไป คนใหแปง
ละลายจัดตัวกันดี

2. แรพดวยฟิลมถนอมอาหาร ใหแปงเย็นได แปงยูดาเนะ
3. มาทําสวนตัวโดวกันคะ นําน้ําผึง้ ผสมลงในนมสด คนใหเขากัน ใสยีสตลงไป คน
แลวพักไว 5 นาทีใหยีสตทํางาน

4. นําแปงขนมปัง มาใสในอางผสม ใสน้ําตาล เกลือ คนใหเขากัน
5. นํายูดาเนะโดว มาใสลงไปในอางผสมแปง ตามดวยวิปป้ิงครีม นมที่ผสมยีสต คน
ใหสวนผสมเขากัน

6. โรยแปงนวลบนโตะ นวดตอไปจนกวา แปงโดวจะเนียน ไมติดมือ
7. จับแผออก ใสเนยจืดลงไปตรงกลาง นวดตอไปเรื่อยๆจนเนย เขากับตัวแปงดี
8. ป้ันเป็นกอนกลม ใสในอางผสม แรพไวดวยฟิลมถนอมอาหารพักแปงไว 60 นาที
จนกวาแปงจะขึน้เป็น 2 เทา

9. โรยแปงนวล แบงแปงเป็น 2 กอนเทาๆ กัน นวดไลลม คลุมดวยพลาสติก พักแปงไว
อีก 15 นาที

10. นําพิมพขนมปังขนาด 10 x 10 น้ิว มาทาเนยเตรียมไว
11. พอครบ 15 นาที แผโดวขนม พับซายขวา มวนขนมปังเป็นกอน นําขนมปังลงพิมพ

ปิดฝาใหดี พักแปงอีก 60 นาที

12. หลังจากพักแปงดีแลว นําเขาอบที่อุนเตารอนแลว ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส
35 นาที

13. แกะออกมาจากพิมพ จะไดโชคุปังรอนๆ นารับประทานมากคะ
14. ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: Apron

ขอมูลอางอิง: adaymagazine

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 
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