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ฮองกง

ซาลาเปาไสหมูแดง หมูสับ สูตรเด็ดจากฮองกง

ซาลาเปาไสหมูแดง หมูสับ สูตรเด็ดจากฮองกง วันน้ีรสรินทรมากับสูตรแพคคู ซาลาเปา
แสนอรอย กับซาลาเปาหมูสับ และซาลาเปาหมูแดง แปงบางเบา น ุมฟู อูหูอรอยมากๆ
เชียวคะ ไสหมูสับแนนๆ เดงๆ หอมกลิ่นพริกไทยออนๆ ทานรอนๆ สูตรที่สองมากับ ไสหมู
แดงเย้ิมๆ สไตลฮองกงแทๆ กัดลงไปทีนึงไดกลิ่นเครื่องเทศ นึกวาไปน่ังอยูในรานต่ิมซํา
กลางจิมซาจุย เชียวละคะ เหมาะเป็นของวางทานกับน้ําชา หรือจะทานเป็นอาหารหลักก็
อรอยมากๆเลยคะ วาแลวก็ไมตองพูดพรํ่าฮัมเพลง มือซายควงตะหลิว มือขวาควงกระทะ
กางสูตรเด็ดๆ สาวเทาเขาครัว ตามมาเลยคะ

สูตรแปงซาลาเปา

แปงสาลีอเนกประสงค 750 กรัม

แปงต้ังหมิ่น 300 กรัม

น้ําตาลทราย 270 กรัม

ยีสต 3 ชอนโตะ

น้ําอุน 450 มิลลิลิตร

น้ํามะนาว 1.5 ชอนชา

น้ํามันพืช 6 ชอนโตะ

ผงฟุ 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

ซาลาเปาไสหมูสับ

สูตรไสหมูสับ

เน้ือหมูสับ 1000 กรัม

ตนหอมซอย 6 ตน

น้ําตาล 1 ชอนโตะ

เกลือ 1 ชอนชา

พริกไทยปน 1 ชอนชา

ซอสหอยนางรม 2 ชอนชา

น้ํามันงา 2 ชอนชา

แปงขาวโพด 3 ชอนชา

วิธีทําซาลาเปาไสหมูสับ

1. ผสมสวนผสมทุกอยางลงในอางผสม นวดสวนผสมใหเขากันเป็นเน้ือเดียวกัน แรฟ
ดวยพลาสติก หมักเน้ือหมูสับไวประมาณอยางนอย 1 ชั่วโมง

2. หอซาลาเปา โดยการนวลแลงลงบนโตะ เรียบและแหงเล็กนอย แผแปงใหบางดวย
ฝามือ แผใหแปงรัศมีประมาณ 4 น้ิว ใหตรงกลางหนาซักหนอย

3. ป้ันหมูสับเป็นกอนกลม วางลงไปตรงกลางแผนแปง ดึงแปงขึน้มาหอ คอยๆจีบทีละ
จีบ จนหุมไสจนหมดไดจีบสวยงาม

4. ป้ันใหเป็นทรงกลมสวย ดวยฝามือใหแตละดานเทาๆ กัน วางลงบนกระดาษที่ตัด
เป็น แผนสี่เหลี่ยมจตุรัส

5. พักซาลาเปาใหขึน้อีกประมาณ 15 นาที อยาใหขึน้ฟูมากเกินไป
6. ต้ังน้ําในซึง้ใหเดือดพลาน นําซาลาเปาไสหมูสับไปนึ่ง ใชเวานึ่งประมาณ 15 นาที
จนสุก

7. ปิดไฟและรอประมาณ 5 นาที ใหไอน้ําหยดหมดกอน คอยหยิบซาลาเปา ออกมา
พักไวบนตะแกรง

เคล็ดลับรสรินทร

1. หามเปิดฝาซึง้ในขณะนึ่งเด็ดขาด เพราะจะทําใหไอน้ําหยด ลงไปบนซาลาเปา ผิว
จะไมเรียบมันสวยงาม

2. หากนึ่งครั้งเดียวไมหมด ใหนําซาลาเปามานึ่งเป็นรอบๆ ที่เหลือใสไวในตูเย็น เพื่อ
หยุดการทํางานของยีสต

 

ขอขอบคุณสูตรและรูปประกอบซาลาเปาไสหมูสับจาก : whattocooktoday.com

ซาลาเปาไสหมูแดงฮองกง

ซาลาเปาไสหมูแดง หรือ ชา ซิ้ว เปา ( Cha Siu Bao หรือ Char Siew Bao) 叉烧包 เป็น
ซาลาเปาสูตรยอดนิยม ที่หาสั่งทานไดทั่วไปตามรานอาหารจีน มีตนกําเนิดจากมณฑล
กวางตง (กวางตุง) เป็นซาลาเปาสไตลกวางตุง เสิรฟในรานต่ิมซํา

สูตรหมูแดง

เน้ือหมูสามชั้น 900 กรัม

กระเทียมสับ 4 ชอนโตะ

เตาหูย้ีแดง 4 กอน

น้ําผึง้ 2 ชอนโตะ

เหลาจีน 2 ชอนโตะ

ซีอิว๊ขาว 2 ชอนโตะ

น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ

ซีอิว๊ดํา 2 ชอนชา

ผงพะโล 2 ชอนชา

พริกไทยปน 1 ชอนชา

น้ําตาลทราย 200 กรัม

วิธีทําหมูอบชาซิ่ว

1. ใสซอสเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในชามผสม คนใหเครื่องปรุงผสมเคลากันดี
2. นําเน้ือหมูสามชั้น หั่นเป็นชิ้นยาวๆ ลงไปหมักพรอมกระเทียม ใสในตูเย็นหมักไว
ขามคืน ใหสวนผสมเขาเน้ือ

3. ต้ังเตาอบ 200 องศาเซลเซียส นําหมูเขาไปอบประมาณ 15 นาที
4. เอาออกจากเตาอบ กลับดาน แปรงดวยน้ําซอสที่ ละลายออกมาใหทั่ว นําเขาอบ
อีก 15 นาที

5. เอาออกจากเตาอบ พักไวใหเย็น หมูจะไหมเกรียมนิดหนอย ไมตองตกใจ ในแหละ
ของอรอย

สูตรไสหมูแดง

น้ํามันพืช 1.5 ชอนโตะ

น้ําสะอาด 450 มิลลิลิตร

หัวหอมใหญสับ 3 หัว

หมูแดงหั่นเตา 750 กรัม

ซีอีว๊ขาว 3 ชอนโตะ

ซอสหอยนางรม 3 ชอนโตะ

แปงขาวโพด 5 ชอนโตะ

สีผสมอาหารนิดหนอย
(สีแสด)

0

เกลือ (แตงรส)

วิธีทําไสหมูแดง

1. ต้ังกระทะใหรอนไฟกลาง ใสหอมใหญผัดใหพอสุก ใสหมูแดง
2. ปรุงรสดวย ซีอิว๊ขาว ซอสหอยนางรม น้ําตาล สีผสมอาหาร น้ํามันงา คนใหเขา
กัน ชิมรสตามชอบ

3. ละลายแปงขาวโพด กับน้ําคนเขาดวยกัน ปรับไฟลง นําไปผัดจนกระทั่งไวจับตัว
เป็นกอน สามารถป้ันได

4. ตัดออกจากกระทะ พักไวใหเย็น เป็นไสหมูแดงซาลาเปา

วิธีทําซาลาเปาไสหมูแดง

1. หอซาลาเปา โดยการนวลแลงลงบนโตะ เรียบและแหงเล็กนอย แผแปงใหบางดวย
ฝามือ แผใหแปงรัศมีประมาณ 4 น้ิว ใหตรงกลางหนาซักหนอย

2. ตักไสหมูแดงที่ผัดไว วางลงไปตรงกลางแผนแปง ตะลอมใหเป็นกอนกลม ดึงแปง
ขึน้มาหอ คอยๆจีบทีละจีบ จนหุมไสจนหมดไดจีบสวยงาม

3. ป้ันใหเป็นทรงกลมสวย ดวยฝามือใหแตละดานเทาๆ กัน วางลงบนกระดาษที่ตัด
เป็น แผนสี่เหลี่ยมจตุรัส

4. พักซาลาเปาใหขึน้อีกประมาณ 15 นาที อยาใหขึน้ฟูมากเกินไป
5. ต้ังน้ําในซึง้ใหเดือดพลาน นําซาลาเปาไสหมูแดงไปนึ่ง ใชเวานึ่งประมาณ 15

นาทีจนสุก
6. ปิดไฟและรอประมาณ 5 นาที ใหไอน้ําหยดหมดกอน คอยหยิบซาลาเปา ออกมา
พักไวบนตะแกรง

7. ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณสูตรและรูปประกอบซาลาเปาไสหมูแดงจาก : rasamalaysia.com

เคล็ดลับรสรินทร อุนซาลาเปาอยางไรใหอรอย

1. ไมโครเวฟ  ไมตองนํามาละลายหรือพักใหหายเย็น ใสลงไปในไมโครเวฟอุนได
ทันที

2. การนึ่ง วิธีน้ีเป็นวิธีอุนซาลาเปาที่ดีที่สุด ใหต้ังรังถึงน้ําเดือดพลาน นําไปอุน 5 นาที
ไดซาลาเปารอนๆ

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร
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