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ชีสเคกชาเขียว เนียนน ุมฉ ุมฉ่ําอรอยไมซํ้า
ใคร

สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

ซูเฟฟลแพนเคก เดงดึง๋นุมนวลชวนกินสูตร
ญ่ีป ุนแทๆ

ซูเฟฟลแพนเคก เดงดึง๋นุมนวลชวนกินสูตรญ่ีป ุนแทๆ

ซูเฟฟลแพนเคก เดงดึง๋นุมนวลชวนกินสูตรญี่ป ุนแทๆ สูตรน้ีนะคะ กําลังดังเลยละคะ เป็น
แพนเคกซูเฟล สไสลญี่ป ุนแทๆ น ุมๆ เดงดึง๋ ละลายในปาก อูววฟินนน มากคะซิส ออนทอ
ปดวย เนยสด หอมมัน ราดดวยน้ําผึง้แทๆ หอมหวล ตัดรสเบอรรี่ เปรี้ยวหวาน อยางลงตัว
งานน้ีไมงาย ไมยาก ไมตองลําบากไปตอคิว ทําเองก็ไดที่บานงายๆเลยคะ อรอยนากินมา
กมาก ทําแลวตองกินเลยนะคะ ไมงั้นมันแฟบคะ

มาเลยอารัมภบท ถึงความนากินก็น้ําลายหก ลุยกันดีกวาคะ มือซายควงตะหลิว มือขวา
จับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปทําซูเฟลแพนเคก สูตรญี่ป ุนของ
คุณ Soy and Pepper กันคะ

สูตรซูเฟฟลแพนเคก

สูตรแปงแพนเคก

ไขแดง 2 ฟอง

นมสด 1 ชอนโตะ

กลิ่นวานิลลา 0.5 ชอนชา

แปงสาลีอเนกประสงค 30 กรัม

ผงฟู 0.5 ชอนชา

สูตรเมอรแรงค

ไขขาว 3 ฟอง

ครีมออฟทารทาร 0.25 ชอนชา

หรือ น้ํามะนาว 1 ชอนชา

น้ําตาลไอซิ่ง 50 กรัม

แปงขาวโพด 2 ชอนชา

วิธีทําซูเลแพนเคก

แยกไขแดง และไขขาวออกจากกัน ทําอยางเบามือนะคะ ใจเย็นๆ
เราจะใชไขแดงสองฟองคะ สําหรับทําแปงแพนเคก ใสลงไปในอางผสม ตามดวย
นม ตีใหเขากันดวยตะกรอ
แตงกลิ่นดวยกลิ่นวานิลลา ตีใหเขากัน รอนแปงสาลีอเนกประสงค 3 ชอนโตะลง
อางผสม เติมผงฟู
ตีแปงผสมในอางผสม จนเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน

มาทําสวนไขขาวซูเฟลกันคะ แนะนําใหมีเครื่องตีแปงนะคะ ถาใชมือก็ไดคะ แต
กวาจะไดกินอาจกลามขึน้เสียกอน
นําไขขาวลงอางผสม 3 ฟอง ใสครีมออฟทารทา หรือ น้ํามะนาวนะคะ ตีใหต้ัขึน้ฟู
ดวยสปีดกลาง
คอยๆหยอด น้ําตาลไอซิ่งลงไป ทีละนอยนะคะ ป่ันไปเรื่อยๆ จนเมอรแรง ต้ังยอด
คะ เงางามเนียนสวยคะ

ใสแปงขาวโพดลงไป คอยๆคนผสม จนเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน ปาดอยางเบามือนะ
คะ
คอยๆ หยอดสวนเมอรแรงคลงในแปงไขแดง ใสลงไปทีละนอย ใชไมพายคอยๆ
ปาด คอยๆตะลอมใหเนียนเป็นเน้ือเดียวกัน
นําถุงพลาสติก หรือ ซิปลอกมาทําเป็นที่บีบ โดยใชสวมลงไปในแกว คอยๆตัก แปง
ลงถุง
หมุนถุง และจัดทรงใหเป็นกรวย มัดปากถุงใหแนน ตัดปากถุงเล็กนอยเพื่อบีบ
ต้ังกระทะไฟออน ใสน้ํามันลงทานิดหนอย บีบแปงลงไปวนใหเป็นทรงกลม
กระบอกใจเย็นๆ คอยๆบีบนะคะ
ใสน้ําเขาไปอบ ปิดฝา อบซัก 2 นาที เติมแปงเพิ่ม อบอีก 6 -8 นาที เปิดฝา กลับดาน
โดยใชตะหลิวคอยๆ แซะกลับดาน

ปิดฝาหยอดน้ําอบอีก 6 – 8 นาที ใหอีกฝ่ังสุกทั่วกัน
ตักขึน้มาเตรียมเสิรฟ ตกแตงดวยผลไมตระกูลเบอรรี่ สตรอเบอรรี่ บลูเบอรรี่ หรือ
ราสเบอรรี่
ตอนน้ี ซูเฟลแพนเคกของเรา จะน ุมฟู พลัฟฟ่ี เดงดึง๋นากินมากเลยคะ
โรยดวยน้ําตาลไอซิ่ง ตามดวยน้ําผึง้ และเนย ถาชอบหวานมัน สามเมารถเพิ่ม วิป
ป้ิงครีมไดคะ
ทานใหอรอยนะคะ

หมายเหตุ

การทําเมอรแรงค เป็นหัวใจของการทํา แพนเคกญี่ป ุนสูตรน้ีนะคะ ตองทําตาม
สูตร และขั้นตอนอยางถูกตอง เมอรแรงคตองขึน้ต้ังยอด และขึน้เงานะคะ ถึงจะ
เรียกวาใชงานไดดี ชวงแรกอาจตองลองผิดลองถูก สักหนอยคะ แตพอทําไดครั้ง
นึงและก็จะทําไดตลอดคะ
ตองวอรมกระทะดวยไฟออน กอนลงบีบแปงนะคะ เพื่อควบคุมความรอนและ
ระยะเวลา ของการทอด แพนเคกแตละชิ้น ไดอยางแมนยําคะ
ตองใชน้ําในการอบ และตองปิดฝาทุกครั้ง ไอน้ําจะชวยทําใหแปงสุกเร็วขึน้ และ
สุกโดยทั่วกัน

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: Soy and Pepper

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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https://www.youtube.com/watch?v=xp998tfr5IQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=xp998tfr5IQ
https://www.youtube.com/channel/UCuMblWshkhriw-lvpZBrIdg
https://store.line.me/stickershop/product/5353487/en
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/29/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/29/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/28/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/28/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/27/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%94/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/27/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%94/
https://www.facebook.com/RosalynTH/
https://www.facebook.com/messages/t/RosalynTH
https://www.rosalynth.com/home/
https://www.rosalynth.com/home/

