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ซูเฟฟลแพนเคก เดงดึง๋นุมนวลชวนกินสูตร
ญี่ป ุนแทๆ

สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

มัฉฉะมูสเคก อรอยสวยเร่ิดครบเคร่ือง
สมบูรณแบบ

มัฉฉะมูสเคก อรอยสวยเริ่ดครบเครื่องสมบูรณแบบ

มัฉฉะมูสเคก อรอยสวยเริ่ดครบเครื่องสมบูรณแบบ สวัสดีคะวันน้ีมาทํา มูสเคกชาเขียว
กันนะคะ ถาจะใหคําจํากัดความของ เคกชิ้นน้ีบอกเลยวา มาสเตอรพีชสวยงามด่ังงาน
ศิลปะมากคะ  ความน ุมนวลของเคก หอมหวานราวอยูในฝัน ละมุนในปากของมูสครีม
ตัดดวยความขมนิดหนอย ของชาเขียว ฟินนาเล ตายไปเลยคะ กับสูตรน้ี ดูชั้นเกรเดียนการ
ไลสีเขียวของเคก กอนน้ีสิคะ ใครเห็นก็สะดุดตา อยากทานอยางแนนอนคะ ขอขบคุณ
สูตรจากคุณ 曼食慢语 Amanda Tastes ดวยนะคะ

สูตรมัฉฉะมูสเคก

สูตรชิฟฟอนเคก พิมพ 20 x

30 cm.

แปงเคก 60 กรัม

นมสด 60 กรัม

น้ําตาล 60 กรัม

น้ํามันพืช 25 กรัม

ไขไก 3 ฟอง

ผงชาเชียว 1 ชอนโตะ

เกลือ 1 หยิบมือ

สูตรครีมมูส

วิปป้ิงครีม 175 กรัม

นมสด 125 กรัม

น้ําตาล 70 กรัม

มาสคาโปนชีส หรือ ครีม
ชีส

100 กรัม

แผนเจลาติน 12 กรัม

ผงชาเชียว 1 ชอนโตะ

วิธีทํามัฉฉะมูสเคก

แยกไขแดง กับไขขาวออกจากกัน ทําอยางเบามือ ระวังแตกนะคะ
ใสน้ําตาลในอางผสมไขแดงที่แยกไว เล็กนอย ตีใหเขากันน้ําตาลละลายดี
คอยๆ รินน้ํามันพืช ลงในอางผสมทีละนอย ตีจนเขากันเน้ือเนียนดี ไมแบงชั้น
ใสผงมัฉฉะ (ชาเขียวลงในถวย) เทนมสดลงไป คอยๆเทนมลงไปทีละนอย คนให
ผงชาเขียวละลายจนหมด

คอยๆริน นมชาเขียว ลงในอางผสมที่มีไขแดงที่ตีไว คนผสมใหเนียนเป็นเน้ือ
เดียวกัน
รอนแปงเคกลงในอางผสม คอยๆตีแปงคนใหเขากัน
นําไขขาวทแยกไวมาทําเมอรแรงค โดยใสลงในอางผสม ใชเครื่องตีแปงป่ัน สปีด
ปานกลาง
คอยๆ หยอดน้ําตาลลงไป ตีให สวนผสมเขากันดี ต้ังยอดออน
คอยๆตักเน้ือ เมอแรงค ลงไปในชามชาเขียว คอยๆ ใชไมพายคนตะลอม ใหเขา
กันดี จะไดเน้ือเคกชิฟฟอนชาเขียว

เทแปงเคกชิฟฟอน ลงในพิมพขนาด 20 x 30 เซนติเมตร  ที่รองดวยกระดาษไข
แลว
คอยๆ ใชไมพายเกลี่ย ใหเน้ือเคกมีความหนาเทากัน ผิวหนาเรียบ
เคาะพิมพเล็ก นอยเพื่อไลอากาศออกจากเคก
วอรมเตาอบใหไดอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นําเขาไปอบเป็นเวลา 15 นาที
เมื่อครบเวลา เอาออกจากเตาอบ เอาออกจากพิมพ คึงเอาแผนกระดาษไขออก ก็
จะไดชิฟฟอนเคกชาเขียว แลวคะ

ระหวางน้ี มาทําเน้ือมูลชาเขียวกันคะ ตัดแผนเจลาตินเป็นแผนเล็กๆ แชแผนเจลา
ตินในน้ําใหน ุม
บีบเอาน้ําสวนเกินออก จะไดแผนเจลาตินพรอมเอาไปใชงานคะ
นํานมไปเขาไมโครเวฟ ใหอุน จากน้ันนําเจลาตินใสลงไป คนใหเขากัน ไมมีเศษ
เจลาติน
เทสวนผสมนมที่ละลายดีแลว ลงในมาสคาณโปนชีส หรือ ครีมชีส คอยๆตีใหเน้ือ
ครีม เป็นเน้ือเดียวกันเนียนละเอียด
คอยๆ ทะยอยใสน้ําตาลทีละนอย เทลงไป คนตลอดเวลา จนไมเหลือ เกร็ดน้ําตาล
เป็นเน้ือเนียนละเอียด
ใสวิปครีมลงในอีก อางผสมใชเครื่องตีแปง ตีวิปครีม จนขึน้ฟู

เทชีสทะทําพักไวเมื่อครู ลงในอางผสมที่มีวิปครีม ก็จะไดเน้ือมูส พรอมทําชั้นชาเขียวตอ
ไปคะ

ชามที่แรก ผงมัฉฉะ 1 ชอนชา + ครีมมูส 60 กรัม

ชามที่สอง ผงมัฉฉะ 0.75 ชอนชา + ครีมมูส 80 กรัม

ชามที่สาม ผงมัฉฉะ 0.5 ชอนชา + ครีมมูส 100 กรัม

ชามที่สี่ ผงมัฉฉะ 0.25 ชอนชา + ครีมมูส 100 กรัม

ชามที่หา ครีมมูส 120 กรัม

ใสน้ําลงไป 2 ชอนชาในแตละชาม เพื่อละลายชาเขียวกอน
จากน้ันตวงเน้ือครีมมูล ลงไปตามสัดสวนขางตน คนใหเขากันอยางดี เนียนเป็น
เน้ือเดียวกันทุกชาม
นําเน้ือ เคกชิฟฟอนที่พักไว มาตัดโดยใช พิมพวงกลม จากน้ันเทครีมมูส ชามที่ 5
ลงไปในพิมพ
จากน้ันคอยๆเท สวนผสมครีมมูส ชามที่4 ลงไปตรงกลาง คอยๆเทนะคะ

คอยๆ เทสวนผสม ชามที่ สาม สอง หนึ่ง ตามลําดับ โดยเรียจากสวนผสม ชาเขียว
จากนอยไปมาก
หลังจากเทดีแลว เป็นขั้นสวยงาม นําเขาตูเย็นอยางนอย 4 ชั่วโมง
เมื่อแชครบเวลาแลว จะไดมัฉฉะมูสเคกสวยงาม ใหคอยๆถอดพิมพออก โดยใช
ไดรเปาผม เปาเล็กนอย
คอยๆ ใชมีดคมๆ ตัดเป็นชิ้น จะไดมัฉฉะมูสเคก แสนอรอย สวนงามแลวคะ
ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube: 曼食慢语 Amanda Tastes

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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คาวหวาน สมัย
รัชกาลที่ 2

August 20, 2021

ไกทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพรอมเครื่อง
เคียง

August 19, 2021

ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
เองก็ไดที่บาน

August 19, 2021

10 สูตรซาลาเปา
ตํารับจีนแทๆ

August 18, 2021

เบเกอรี่

มัฉฉะมูสเคก อรอย
สวยเริ่ดครบเครื่อง
สมบูรณแบบ

August 31, 2021

ซูเฟฟลแพนเคก เด
งดึง๋นุมนวลชวนกิน
สูตรญี่ป ุนแทๆ

August 30, 2021
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ซํ้าใคร
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ขนมปังลายเสือดาว
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สายตา
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ขนมปังเนยสด สูตรน้ี
ทํางายงายหนาตาดี ๊
ดี

August 27, 2021
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[Eng Sub]Matcha mousse cake [Eng Sub]Matcha mousse cake 我Amanda我Amanda……
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