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ครัวซองช็อกโกแลต อรอยแทๆทําไดไมแพ
เชฟฝรั่งเศส

ของวาง / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

ทารตไข ตํารับดั้งเดิมจากโปรตุเกส

ทารตไข ตํารับดั้งเดิมจากโปรตุเกส

ทารตไข ตํารับด้ังเดิมจากโปรตุเกส หอมกรุนจากเตา แปงฟูกรอบ หอมเนยนมไข เมื่อกัด
ไปถึง ไสก็จะตองตกตะลึง ถึงกลิ่นหอม ปนหวานอันรัญจวน ของไขสดๆ ไดลองลิ้มชิมรส
ไปสักคํา ก็ฟินขึน้สวรรคเจ็ดชั้นฟา สิบหาชั้นดินไปเลยละคะ  กรอบ หอม อรอยสุดๆ สูตรน้ี
ไดมาจาก MoLaLa Cook นะคะขอบคุณมากเลยคะ สูตรดานลางจะเป็น 2 สูตร ทําได 10

ชิ้นคะ วิธีทําแหะๆ รสรินทรทําแลว จัดวาทาทายพอสมควร กับทารตไข อรอย อรอยสักสิบ
ชิ้น แตพอไดชิมรสแลว จักวาคุมคาเวลา และกินไปหมดเลยคะ (สงสารรอบเอวจัง ฮาๆ)

ขนมทารตไขเน่ียนะคะ รสรินทรเคยไปเที่ยวมาเกา โฮโห เป็นขนมประจําชาติ ขายทุก
ตลาด ทุกตรอกซอย ราวกับเป็นขนมประจําชาติก็มิปาน แตก็เชนเคยคะ มหาอํานาจขนม
แถบตะวันออกไกลตองยกให โปรตุเกส โดยแมชีแหงอารามเจโรนิมอส ขนมที่ชาว
โปรตุเกสเรียก “ปาสเตส เดอ นาตา” (pasteis de nata)  ตอมา ทาวทองกีบมา เอย..มั่ว ชาว
อังกฤษหัวใส นายแอนดรู สโตว (Andrew Stow)ไดนําขนมน้ีมาเผยแพรในมาเกา โดย
ดัดแปลงใหเขากับปากชาวมาเกา ขายดีเป็นเทน้ําเททิ้ง กลายเป็นรานระดับตํานาน ชื่อ
ราน ลอรด สโตว คา เรื่องทารตไขทั้ง มาเกา ทั้งโปรตุเกส ก็เอวังดวยประการฉะน้ี

มาคะ พรอมหรือยังที่จะทําทารตไขสไตลโปรตุเกส มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ
ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปอบทารตไขกินกันคะ

สูตรทารตไข ตํารับโปรตุเกส

แปงสาลีอเนกประสงค 300 กรัม

เนยจืด 60 กรัม

เกลือ 4 กรัม

น้ําตาล 6 กรัม

น้ําสะอาด 120 มิลลิลิตร

เนยจืด (สําหรับทําชั้น) 160 กรัม

สูตรไสไข

ไขไกทั้งฟอง 40 กรัม

ไขแดง 4 ฟอง

น้ําตาลทราย 90 กรัม

วิปป้ิงครีม 300 มิลลิลิตร

นมสด 150 มิลลิลิตร

วิธีทําทารตไข โปรตุเกสดั้งเดิม

ตัดเนยเป็นชิ้นๆ น้ําหนัก 80 กรัม มาวางบนกระดาษไข หอใหไดขนาด 10 x 15

เซนติเมตร
 คอยๆใชไมนวดแปงกด ใหเนยมีขนาดความหนาเทาๆกัน พักไวในตูเย็น 30 นาที
ทําแปงโดว โดยการนําเนยจืด ใสลงในอางผสม ตามดวยรอนแปงสาลี
อเนกประสงค ลงไปในอางผสม
เติมเกลือไปเพื่อปรุงรส ใชน้ิวมือ ยีเนย แปงและเกลือ ใหเขากัน จนเหมือนเกล็ด
ขนมปัง
จากน้ันเติมน้ํา ใชไมคนแปงใหเขากัน เริ่มนวดจนกระทั่ง แปงไมติดมือ
แรพดวยฟิลมถนอมอาหาร พักไวในตูเย็น 30 นาที
หลังจาก 30 นาที นําแปงมาแผ เป็นแผนสี่เหลี่ยม ขนาดเป็นสองเทาของเนย
นําเนยที่แชจนแข็งมาวางไวที่ดานลางของแปง

พับใหแปงหุมเนยมิด ใชฟิลมถนอมอาหารหอใหมิด พักไวในตูเย็น 30 นาที
หลังจากพักแปงเสร็จ แผแปงออก พับปลายแผนแปง เขาหากึง่กลางแปง พับจาก
กึง่กลางเขามาอีกทบ
นําแปงไปแรพ อีกครั้ง นําเขาตูเย็น พักแปงอีก 30 นาที
หลังจากพักเสร็จแลวนํา แปงมารีดอีกครั้ง พับปลายแผนแปง เขาหากึง่กลางแปง
พับจากกึง่กลางเขามาอีกทบ เหมือนเดิม
นําแปงไปแรพ อีกครั้ง นําเขาตูเย็น พักแปงอีก 30 นาที เชนเดิม
นําแปงมารีดออกอีกรอบ พยายามรีดใหเป็นแผนบางเทาๆกัน
มวนแปงทารต ใหแนนคอยๆ มวนอยาใหขาด

หอฟิลมพลาสติก และนําไปเขาตูเย็นอีกครั้ง
ทําสังขยาไข นําไขทั้งฟอง มาใสลงในชามผสม ตีใหเขากัน ใสไขแดงสองฟอง
ใสน้ําตาลทราย นมสด คนใหเขากัน จนเน้ือเนียนละเอียดดี
เติมวิปป้ิงครีม คนใหเขากันดี ปิดดวยฟิลมพลาสติก เขาไปพักในตูเย็นอีก 1 ชั่วโมง
ระหวางน้ันมาทําแปงตอ ตัดแปงเป็นกอนๆ แตละกอนกวาง 2 เซนติเมตร
นําลงไปกดในพิมพ เป็นรูปถวย กดใหแนบสนิทดี คอยๆกดจากตรงกลาง ไลไป
ขอบ

เมื่อทําเสร็จหมดทุกถวยแลว แรพดวยพลาสติก นําเขาตูเย็นอีก 10 นาที
หลังจากเขาตูเย็นพักเสร็จแลว นําสังขยาไข มากรอกลงในแปง กรอกประมาณ
80% ของถวย เพราะเมื่อสุกจะฟูเต็มถวย
วอรมเตาอบ ที่อุณหภูมิ 210 องศาเศลเซียส นําขนมทารตไขไปอบประมาณ 25

นาที
นําออกมาพักจนเย็น รับประทานไดคะ
ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: MoLaLa Cook

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 
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