
หนาหลัก สูตรอาหาร  เก่ียวกับเรา 

PREVIOUS ARTICLE

ซาลาเปาไสหมูแดง หมูสับ สูตรเด็ดจาก
ฮองกง

NEXT ARTICLE

ซาลาเปาชาโคลลาวาไขเค็ม ไสทะลักเค็ม
มันเนียนน ุม

ของวาง / สูตรอาหารจีน / สูตรอาหารไทย

ซาลาเปาไสครีมคัสตารต ของวางหอมหวาน
กลมกลอม

ซาลาเปาไสครีมคัสตารต ของวางหอมหวานกลมกลอม

ซาลาเปาไสครีมคัสตารต ของวางหอมหวานกลมกลอม สูตรน้ีหวานกลมกลอม ไมเลี่ยน
นะคะ หอมเขมขนมันดวยเนย นมไข มากับแปงซาลาเบาบางๆ เน้ือฟูน ุม สูตรแปงจาก
ฮองกง ทานคูกับน้ําชา หรือเป็นของหวานตบทายมื้ออาหารนะคะ ฟินเวอรทีเดียวคะ 

พรอมแลวก็ มือซายจับตะหลิว มือขาวถือกระทะ กางสูตรเด็ด สาวเทาเขาครัว ไปทํา
ซาลาเปาไสครีมคัสตารตกันเลยคะ

สูตรแปงซาลาเปา

แปงสาลีอเนกประสงค 750 กรัม

แปงต้ังหมิ่น 300 กรัม

น้ําตาลทราย 270 กรัม

ยีสต 3 ชอนโตะ

น้ําอุน 450 มิลลิลิตร

น้ํามะนาว 1.5 ชอนชา

น้ํามันพืช 6 ชอนโตะ

ผงฟู 2 ชอนโตะ

น้ําเย็น 2 ชอนโตะ

วิธีทําแปงซาลาเปา

1. รอนแปงสาลีอเนกประสงค และแปงต้ังหมิ่น ใหเขากัน  ใสในอางผสม
2. ใสน้ําตาลทราย ลงใบในอางผสม คนใหเขากัน ทําแปงใหเป็นหลุม ใสยีสต และน้ํา
อุนลงไป คอยๆตะลอมแปงอยางเบามือ

3. คนใหแปงกับน้ําเขากัน เริ่มจับตัวเป็นกอน ใสน้ํามะนาว และ น้ํามันลงไป นวดให
เขากันอยางเบามือ

4. นวดแปง ใหน ุมประมาณ 15 นาทีจนแปงขึน้รูป แปงจะเนียนและ ขึน้เงา
5. แรปชามผสมดวยพลาสติกแรป พักแปงไวประมาณ 90 นาที จนแปงฟูเป็น 2 เทา
6. ละลายผงฟู ้เขากับน้ําเย็น คอยๆพนมและนวดแปง จนกระทั้งหมดและเขากันดี
เพื่อใหไดแปงที่น ุมฟู พักแปงอีกครั้งหลังจากเติมผงฟู เป็นเวลา 10 นาที

7. แบงแปงเป็นขนาดเทาๆกัน เป็นแปงซาลาเปา เอาผาขาวบางชุบน้ําหมาดๆ ปิดไว
อยาใหโดนลม

เคล็ดลับรสรินทร

1. สูตรน้ีจะใชแปงต้ังหมิ่นเป็นสวนผสมดวยนะคะ ซึง่เป็นแปงที่มีกลูเต็นต่ํา จะทําให
แปงซาลาเปาของเรา ฟูนูมน ุม แตถาหากหาซื้อไมได ก็สามารถใชแปงเคก
ทดแทน พอไดนะคะ ผลลัพธที่ได จะไดเน้ือแปงซาลาเปา ที่เบากวาน ุมกวา เมื่อ
เทียบกับใชแปงสาลี อเนกประสงคเพียงอยางเดียว

2. หากเกิดจุดสีเหลืองที่แปง น่ันหมายความวาผงฟู ยังละลายไดไมดีนะคะ

ซาลาเปาไสครีม

ไขไก 7 ฟอง

นมผง 125 กรัม

นมสดชนิดจืด 1 ถวย

นมขนหวาน 150 กรัม

แปงคัสตารด 50 กรัม

มาการีน 250 กรัม

เนยจืด 125 กรัม

น้ําตาลทราย 0.25 ถวย

แปงสาลี
อเนกประสงค

50 กรัม

แปงขาวโพด 75 กรัม

ใบเตย 2 ใบ

วิธีทําไสครีม

1. รอนแปงขาวโพด แปงสาลี นมผง แปงคัสตารต ลงในอางผสม คนใหเขากัน
2. เติมน้ําตาล มาการีน นวดไปเรื่อยๆ จนแปงรอนไมติดมือ
3. ใสสวนผสมที่มีความชื้น นมสด และนมขนหวาน ตีใหเขากันดวยตะกรอ
4. ใสใบเตยและ ตีใหเขากันจน สวนผสมมีกลิ่นหอม
5. นําไปตุนโดยการต้ังหมอน้ําดวยไฟออน นําจานผสมขึน้ต้ัง คอยๆใสเนยสดไป คน
ไปตลอดเวลา

6. คนไปเรื่อยๆ ประมาณ 40 นาที จนไดไสครีมที่ขน และขึน้เงาสวยงาม
7. ยกอางผสมขึน้ คีบใบเตยออก ตีสวนผสมดวยตะกรอไฟฟาจนเนียน ยกลงพักให
เย็นเก็บใสตูเย็น

วิธีทําซาลาเปาไสครีมคัสตารต

1. หอซาลาเปา โดยการนวลแลงลงบนโตะ เรียบและแหงเล็กนอย แผแปงใหบางดวย
ฝามือ แผใหแปงเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 น้ิว ใหตรงกลางหนาซักหนอย

2. ตักไสครีมคัสตารตที่ทําไว วางลงไปตรงกลางแผนแปง ตะลอมใหเป็นกอนกลม
ดึงแปงขึน้มาหอ คอยๆจีบทีละจีบ จนหุมไสจนหมดไดจีบสวยงาม

3. ป้ันใหเป็นทรงกลมสวย ดวยฝามือใหแตละดานเทาๆ กัน วางลงบนกระดาษที่ตัด
เป็น แผนสี่เหลี่ยมจตุรัส

4. พักซาลาเปาใหขึน้อีกประมาณ 15 นาที อยาใหขึน้ฟูมากเกินไป
5. ต้ังน้ําในซึง้ใหเดือดพลาน นําซาลาเปาไสครีมคัสตารตไปนึ่ง ใชเวานึ่งประมาณ

15 นาทีจนสุก
6. ปิดไฟและรอประมาณ 5 นาที ใหไอน้ําหยดหมดกอน คอยหยิบซาลาเปา ออกมา
พักไวบนตะแกรง

7. ทานใหอรอยนะคะ

เคล็ดลับรสรินทร อุนซาลาเปาอยางไรใหอรอย

1. ไมโครเวฟ  ไมตองนํามาละลายหรือพักใหหายเย็น ใสลงไปในไมโครเวฟอุนได
ทันที

2. การนึ่ง วิธีน้ีเป็นวิธีอุนซาลาเปาที่ดีที่สุด ใหต้ังรังถึงน้ําเดือดพลาน นําไปอุน 5 นาที
ไดซาลาเปารอนๆ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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