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หมั่นโถวเห็ด ทําไมยากแตนารักมาก

ของวาง / สูตรอาหารจีน / สูตรอาหารไทย

ซาลาเปาไสผักเจ อรอยสุขภาพดีไดบุญ

ซาลาเปาไสผักเจ อรอยสุขภาพดีไดบุญ

ซาลาเปาไสผักเจ อรอยสุขภาพดีไดบุญ สูตรน้ีนะคะ อรอยดีแถมมีกากใยสูง ดีตอสุขภาพ
มากคะ ชวงเทศกาลกินเจ น่ีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ พลาดไมไดเลยทีเดียวเชียวคะ ตัวแปง
ซาลาเปาน ุมฟู ดูดีใสสีเขียวนิดหนอยนะคะ เป็นซิกเนเจอรซาลาเปาผักของเราคะ ไสก็กรุบ
กรอบ อุดมคุณคาไปดวย เห็ดหอม กะหลํ่าปลี แครอท ซอยบางๆ หอมน้ํามันงาออนๆ ปรุง
รส เค็ม หวาน นิดๆ หอมพริกไทยดําหนอยๆ นึ่งรอนๆนะคะ โอโฮ สุขใดจะหาเหมือน
พรอมแลวหรือยังคะ มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ กางสูตรเด็ด สาวเทาเขาครัว
กันเลยคะ

 

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

สีผสมอาหาร (สีเขียว)

วิธีทําแปงซาลาเปา

1. รอนแปงสาลีอเนกประสงค และแปงต้ังหมิ่น ใหเขากัน  ใสในอางผสม
2. ใสน้ําตาลทราย ลงใบในอางผสม คนใหเขากัน ทําแปงใหเป็นหลุม ใสยีสต สีผาม
อาหารสีเขียว และน้ําอุนลงไป 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

 

สูตรไสผักซาลาเปาเจ

กะหลํ่าปลีซอย 700 กรัม

แครอทซอย 200 กรัม

เห็ดหอม 10 ดอก

มันแกว 200 กรัม

ซีอิว๊ขาว 4 ชอนโตะ

ซอสเห็ดหอมเจ 2 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 4 ชอนโตะ

น้ํามันงา 2 ชอนชา

พริกไทยปน 1 ชอนชา

แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ

แปงสาลีอเนกประสงค 2 ชอนชา

เกลือ (แตงรส)

วิธีทําไสผักซาลาเปาเจ

1. แชและลางผักทั้งหมดใหสะอาด กะหลํ่าปลี ตัดแกนกลางที่แข็งออกซอยเป็นเสน
แครอทปอกเปลือกขูดเป็นเสน

2. แชเห็ดหอมในน้ําสะอาดจินน่ิม ตัดโคนเห็ดออก ซอยเป็นเสน
3. มันแกวปอกเปลือกขูดเป็นเสน บีบใหน้ําออกใหหมด มิเชนน้ันจะทําใหไสมีรส
เฝ่ือน และไสซาลาเปาแฉะ

4. ต้ังกระทะไฟกลาง น้ํามันเล็กนอย นําเห็ดหอมลงไปผัดจนหอม
5. พอเห็ดสุกดีแลว ใสแครอทซอย กะหลํ่าปลีซอย และ มันแกวซอยลงไป ผัดใหสุก
6. ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส ซีอิว๊ขาว น้ําตาลทราย น้ํามันงา พริกไทย และเกลือ ชิม
รสตามชอบ

7. เติมแปงขาวโพด และแปงสาลีอเนกประสงค ผัดใหไสแหง อยาใหใสเฉอะแฉะเด็ด
ขาด

8. ตักลงชามพักไวใหเย็น ไดไสผักเจซาลาเปา

วิธีทําซาลาเปาไสผักเจ

1. หอซาลาเปา โดยการนวลแลงลงบนโตะ เรียบและแหงเล็กนอย แผแปงใหบางดวย
ฝามือ แผใหแปงเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 น้ิว ใหตรงกลางหนาซักหนอย

2. นําไสผักเจที่ทําไว วางลงไปตรงกลางแผนแปง ตะลอมใหเป็นกอนกลม ดึงแปงขึน้
มาหอ คอยๆจีบทีละจีบ จนหุมไสจนหมดไดจีบสวยงาม

3. ป้ันใหเป็นทรงกลมสวย ดวยฝามือใหแตละดานเทาๆ กัน วางลงบนกระดาษที่ตัด
เป็น แผนสี่เหลี่ยมจตุรัส

4. พักซาลาเปาใหขึน้อีกประมาณ 15 นาที อยาใหขึน้ฟูมากเกินไป
5. ต้ังน้ําในซึง้ใหเดือดพลาน นําซาลาเปาไสผักเจไปนึ่ง ใชเวลานึ่งประมาณ 15 นาที
จนสุก

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 
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