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หม่ันโถวเห็ด ทําไมยากแตนารักมาก

หม่ันโถวเห็ด ทําไมยากแตนารักมาก

หมั่นโถวเห็ด ทําไมยากแตนารักมาก สูตรน้ีนะคะนาตานารักมาก เหมือนเห็ดของจริงเสีย
น่ีกระไร ใครๆเห็นก็ตองรองวาว ครั้งแรกที่รสรินทรเห็น เจาของกินชนิดน้ีแพคขายที่
เยาวราช ยังแอบนึกในใจ เห็ดสมัยน้ีมันดอกใหญจริงๆ (ฮาๆ) แตพอเขาไปดูใกลๆ ก็รูตัววา
ถูกหลอกเสียแลว สูตรน้ีนะคะมาจาก ชองยูทูปของคุณ Inn Ping ซึง่ดูสวนประกอบและวิธี
ทําก็ไมยากเลยคะ รสรินทรจะแปะวิดีโอไวที่ดานลางนะคะ สวนผสมและวิธีทํา รสรินทร
จะสรุปใหคะ สามารถดาวนโหลดไปทําไดเลย อยาชา มือซายควงตะหลิว มือขวาจับ
กระทะ กางสูตรเด็ด สาวเทาเขาครัวกันเลย เล็ทซึโก

 

สูตรหมั่นโถวเห็ด

แปงสาลีอเนกประสงค 300 กรัม

นมสด 175 กรัม

น้ําตาลทราย 30 กรัม

ยีสต 1.5 ชอนชา

ผงโกโก 3 ชอนโตะ

น้ําตาลไอซิ่ง 1 ชอนโตะ

น้ําสะอาด

วิธีทําหม่ันโถวเห็ด

1. ใสน้ําตาล และยีสต ลงในนมสด (อุณภูมิหอง) คนใหละลาย พักไว 5 นาที
2. รอนแปงสาลีอเนกประสงค ลงในชามผสม เติมนมที่ละลายน้ําตาล และยีสตลงไป
3. คนเบาๆ ใหสวนผามทุกอยางเขากันดี นวดไปเรื่อยๆ ประมาณ10 นาทีจนแปง
เนียนน ุม ไมติดมือ

4. พอแปงเนียนดีแลว ป้ันเป็นกอนกลม นําไปพักในอางผสม แรปพลาสติก หรือปิดฝา
พักแปงไว 20 นาที

5. ทําหนาชอคโกแลต โดยการผสมน้ําตาลไอซิ่ง กับผงโกโกลงในถวย เติมน้ํา
สะอาดเล็กนอยคนใหเขากัน

6. หลังจากพักแปง 20 นาทีแปงจะขึน้เป็น 2 เทา ใหเอามานวดไลอากาศ ประมาณ
ครึง่นาที

7. เมื่อนวดไลอากาศแลว นวดแปงเป็นทอนยาว ตัดแปงใหไดเทากันจํานวน 12 ชิ้น
8. สิบชิ้นจะป้ันเป็นหมวกเห็ดนะคะ สวนอีกสองชิ้นจะเป็นฐานเห็ด
9. วิธีทําหมวกเห็ด แผแปงใหเป็นแผนกลม แลวพับปลายเขา ใหเหมือนทรงหมวก
เห็ด ทําจนหมด 10 ชิ้นเลยคะ

10. เอาละ แบงสองชิ้นที่เหลือใหได 10 ชิ้นเทาๆกัน แลวป้ันเป็นแทงกลมสั้นๆ ทําเป็น
ฐานเห็ดคะ

11. เอาสวนหมวกเห็ด ไปทาชอกโกแลตที่เราทําไวไดเลยคะ ลายตามชอบ ตาม
จินตนาการทุกคนเลยคะ

12. จากน้ันปลอยสวนหมวกเห็ด ใหแหง ประมาณ 45 นาทีคะ
13. จากน้ันเอา ทั้งหมวกเห็ดและฐานเห็ดไปนึ่ง โดยเตรียมลังถึง น้ําเดือดพลานไฟ

รอน
14. เอาหมั่นโถวของเราไปนึ่ง ประมาณ 20 นาที จากน้ันปิดไฟ รออีก 5 นาทีคอยเปิด

ฝาคะ (อยาใจรอนนะคะ เดีย๋วน้ําจะหยดลงบนหมั่นโถวหมดสวยกันคะ)

15. มาประกอบรางเห็ดของเรากัน เอากรรไกร ตัดดานลางของหมวกเห็ดเป็น
กากบาท แลวก็เอาสวนฐานเห็ด ยัดเขาไปเลยคะ

16. เสร็จแลวละคะ ก็จะไดหมั่นโถวเห็ด แสนนารักสุดวาวรอนๆ เลยคะ
17. ทานใหอรอยนะคะ

 

วิดิโอวิธีทําหม่ันโถวเห็ด

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
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