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ปาทองโก กรอบน ุมอรอยตัวยาวยาว

ปาทองโก กรอบน ุมอรอยตัวยาวยาว กินไดจุใจ กรอบนอกน ุมใน วันน้ีจะมากัยสูตรที่มา
จากเมืองจีนนะคะ ตัวจะยาวยาว กวาที่ขายกันในบานเราคะ จะเอาปลาทองโกจะราด
นมขนหวานเย้ิมๆ ฟินๆ หรือวาจะกินคูกับ กาแฟ หรือวาน้ําเตาหู ก็เขาที หรือวาจะทานกับ
โจกรอนๆ ก็เขากัน ที่เมืองจีนก็จะเอาเจาปาทองโกเน่ีย ใสลงไปในหมอไฟ ใหมันดูดน้ําซุป
อรอยไปอีกแบบคะ

วาดวยเรื่องปาทองโกน้ัน มีแคเมืองไทยเทาน้ันแหละคะ เพราะมันผิด แทจริงแลวอาหาร
ชนิดน้ีเรียกวา อิ่วจากวย หรือ โหยวเถียว ในภาษาจีนกลาง ที่เรียกวาปาทองโกเพราะวา
เขาใจผิด เพราะวาในสมัยโบราณ เจาปาทองโก (ขนมน้ําตาลทรายขาว) จะขายคูอิ่วจาก
วย คนจีนรองขายปาทองโก ปาทองโก ขนมอิ่วจากวย เลยกลายเป็นรูจักกันในชื่อ
ปาทองโก ไปเลยคะ ฮาๆ

วาแลวก็อยากกินปาทองโก กับโจกรอนๆ เสียแลวสิ งั้นไมพูดพรํ่าทําเพลง มือซายควง
ตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลดสูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัว ไปทอดปาทองโกกัน
เลยคะ

สูตรปาทองโก

แปงตราฮก 500 กรัม

น้ําสะอาด 350 กรัม

กระดองปลาหมึกแหง
(ถามี)

20 กรัม

ยีสต 0.5 ชอนชา

เบคกิ้งโซดา 0.5 ชอนชา

แอมโมเนีย 0.5 ชอนชา

ไขขาว 1 ฟอง

เกลือ 1 ชอนชา

น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ

วิธีทําปาทองโก

1. หากมีกระดองปลาหมึก ใหเอากระดองปลาหมึกมาตํา ใหเป็นผงละเอียด ละลาย
น้ํา เอาผาขาวบางมากรองใชเป็นน้ําผสมแปง หากไมมีใหขามขั้นตอนน้ีไป
แคลเซียมคารบอเนต ในกระดองปลาหมึกจะชวยใหกรอบนาน และจะชวยไมให
แปงไมทีสีคลํ้าเร็ว ในตอนทอด ทําใหทอดไดนานขึน้

2. นําสวนผสมแหงมาใสเขาดวยกัน ยกเวนเกลือ เพราะจะใหยีสต ทํางานไดนอยลง
ใสแปงตราฮก ลงในอางผสม ยีสต เบคกิ้งโซดา แอมโมเนีย น้ําตาลทราย คนให
สวนผสมเขากัน

3. เมื่อแปงเขากันดีแลว คอยๆใสน้ําลงไป ใชมือคนใหเขากัน และเติมเกลือ ไขขาว
ลงไป ใชมือนวด จนแปงไมติดมือ

4. แรพดวยพลาสติกถนอมอาหาร พักแปงทิ้งไวอยางนอย 1 ชั่วโมง
5. เตรียมตัวทําปาทองโก โดยการทาน้ํามัน ลงบนโตะที่จะใชนวดแปงปาทองโก
6. นําแปงปาทองโกมา ทาน้ํามันลงเล็กนอย นวดใหเป็นเสนยาวๆ
7. แผแปงใหบางพอสมควร ตัดแบงแปงใหแตละตัว กวาง 2 เซนติเมตร ยาว 6

เซนติเมตร
8. นําแปง 2 แผนมาประกบกัน โดยทาน้ําไวตรงกลางนิดหนอย ใชผาขาวบางชุบน้ํา
หมาด คลุมพักไว ประมาณ  10 นาที

9. ใชตะเกียบกดลงไปตรงกลาง ระหวางแปงประกบกันทั้งคู ดึงใหยืด
10. ต้ังกระทะน้ํามันทวม 180 องศาเซลเซียส ยืดแปงอีกครั้งเอาลงทอด
11. ใชตะเกียบพลิกไปมาทั้งสองดาน ทอดจนกวาจะสุก เหลืองทองกรอบ ใชตะเกียบ

คีบขึน้มาพักใหเย็น
12. ทานคูกับ น้ําเตาหูรอนๆ หรือ โจกแสนอรอย
13. ทานใหอรอยนะคะ
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