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ซาลาเปาไสผักเจ อรอยสุขภาพดีไดบุญ

ของวาง / สูตรอาหารจีน / สูตรอาหารไทย / เมนูหมู

ซาลาเปาทอดน้ํา อรอยกรอบนอกน ุมใน

ซาลาเปาทอดน้ํา อรอยกรอบนอกน ุมใน

ซาลาเปาทอดน้ํา อรอยกรอบนอกน ุมใน ซาลาเปาทอดน้ําขางลางกรอบ แตพอกัดคําเดียว
ก็ไดความชุมฉ่ําของหมูสับหมักที่ปรุงมาอยางดี สัมผัสน ุมเหนียวเคี้ยวมัน ย่ิงกินย่ิงอรอย
เหมาะกับเป็นมื้อเชา หรือของวาง กินกับน้ําชายามบายก็เขากันดี ทานกับน้ําจ้ิมพริกเผา ที่
มีความ เผ็ดเค็มและเปรี้ยว  ตามสไตลภัตตาคารจีนแทๆ ทํามาเทาไหรก็ไมพอทาน ไมพอ
ขายคะ ไปคะ เตรียมตัว มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ กางสูตรเด็ด สาวเทาเขา
หองครัว วันน้ีที่บานตองไดกิน ซาลาเปาทอดน้ํา เฮ…

 

สูตรแปงซาลาเปาทอดน้ํา

แปงสาลีเอนกประสงค 300 กรัม

น้ําสะอาด 225 กรัม

ยีสต 0.5 ชอนชา

เกลือ (แตงรส)

น้ําตาลทราย 1 ชอนชา

น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ

วิธีทําแปงซาลาเปาทอดน้ํา

1. ใสน้ําลงไปในถวย เติมน้ําสะอาด ยีสต น้ําตาล คนผสมใหเขากัน รอ 10 นาทีให
ยีสตขึน้

2. รอนแปงลงในชามผสม ใชมือทําเป็นหลุมกลางแปง เติมสวนผสมในขอ 1 ลงไป
3. ใชมือนวดแปงใหจับตัวเป็นกอน เติมน้ํามันพืช นวดไปเรื่อยๆจยกระทั่ง แปงเนียนดี
ไมติดมือ ประมาณ 15 นาที

4. พักลงในอางผสม เอาพลาสติกแรปไว หรือ จะปิดฝาก็ไดพักไวประมาณ 1 ชั่วโมง
ใหแปงขึน้เป็นสองเทา

5. หลังจากพักแปงรอบแรกแลว ใหนํามานวดไลอากาศออก โดยโรยแปงนวลบน
โตะเล็กนอย นวดตอจนไดแปงเนียน ไมติดมือ

6. ยืดออกยาวๆ ใชมีดตัดแบงเป็นกอนเทาๆกัน 40 ลูก (สูตรน้ีจะทําลูกเล็กคะ)

7. โรยแปงนวลไวกับแปงที่แบงแลว ใชผาขาวบางชุบน้ําหมาดๆ คลุมแปงไวอยาให
โดนลม

สูตรไสซาลาเปาทอดน้ํา

เน้ือหมูสับ 400 กรัม

น้ําสตอกหมู 100 กรัม

ซีอิว๊ขาว 1 ชอนโตะ

ซอสเม็กกี้ 1 ชอนโตะ

ซีอิว๊ดํา 1 ชอนชา

น้ํามันงา 1 ชอนโตะ

พริกไทยปน 0.25 ชอนชา

แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ

ผงพะโล (แตงสีและ
รส)

เกลือ (แตงรส)

วิธีทําไสซาลาเปาทอดน้ํา

1. นําเน้ือหมูสับมา นวดกับสวนผสม และเครื่องปรุงรส ใสเครื่องปรุงทั้งหมดลงใน
อางผสม (ยกเวนน้ําสตอก)

2. นวดใหเป็นเน้ือเดียวกัน เติมแปงขาวโพด ใหหมูประสานกันเป็นกอน สามารถป้ัน
ได

3. หมักหมูอยางนอย 1 ชั่วโมง จึงเอามาป้ันได เป็นไสหมูสับซาลาเปาทอดน้ํา

วิธีทําซาลาเปาทอดน้ํา

1. เอาแปงซาลาเปาที่เตรียมไว มาแผเป็นแผนกลม ใหตรงกลางมีความหนา กวา
ขอบดานเล็กนอย

2. ตักหมูสับหมัก ประมาณหนึ่งชอนชา ใสลงไปตรงกลางแปง จัดทรงใหเป็นทรง
กลม เพื่อป้ันได

3. จับจีบอยางเบามือ โดยรวบปลายขึน้มา ใชน้ิวโปงจับไส น้ิวโปงและชี้อีกมือจับจีบ
คอยๆจับจีบ ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่ง แปงซาลาเปาคลุมไสมิด ปิดทายดวยการจบจีบ
ดึงขึน้เป็นยอด ใหสวยงามอยูทรง

4. ป้ันซาลาเปาทอดน้ําไปเรื่อยๆ จนกวาไส หรือแปงหอจะหมด อยาลืมใชผาขาวบาง
ชุบน้ําหมาดคลุมไว

5. ต้ังกระทะไฟกลาง ใสน้ํามันสําหรับทอดลงไปนิดหนอย
6. จัดซาลาเปาที่ป้ันไว ลงในกระทะทรงแบน เรียงจนเต็มกระทะ สามารถจัดให
แตละลูกชิดกันได

7. เติมน้ําซุป ลงไปประมาณ 0.25 ถวย ปิดฝากระทะ
8. ทอดไปเรื่อยๆ ประมาณ 8 นาที จนดานลางซาลาเปาถูกทอด เป็นสีเหลืองทอง ปิด
ไฟ เตรียมจัดเสิรฟ

9. จัดเสิรฟโดย โรยตนหอมหั่นฝอย และ งาดําคั่ว ทานคูกับน้ําจ้ิมพริกเผา
10. ทานใหอรอยนะคะ

สูตรน้ําจิ้มพริกเผา

ซีอิว๊ขาว 1 ชอนชา

จิก๊โฉว 1 ชอนชา

น้ํามันงา 1 ชอนชา

น้ํามันพริกเผา 1 ชอนชา

น้ําสะอาด 1 ชอนโตะ

ใสสวนผสมทุกอยางลงในถวย ซีอิว๊ขาว จิก๊โฉว น้ํามันงา น้ํามันพริกเผา และน้ําสะอาด
คนใหเขากันไวทานกับซาลาเปา

เคล็ดลับรสรินทร

1. ไสซาลาเปาตองแหงนะคะ สามารถเปลี่ยนสวนไส เป็นไก หรืออยางอื่นก็สามารถ
ทําไดคะ ถาใสแฉะเน้ือซาลาเปาจะดานคะ

2. หากแปงที่นวดไว มีจุดสีเหลือง แปลวายีสตยัง ผสมกันไมดีคะ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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