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ยากิโซบะ Yakisoba ของนอยอรอยงายๆ
สไตลญี่ป ุน

ของวาง / สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรเบเกอรี่

โดรายากิ Dorayaki ขนมญ่ีป ุนสูตรเด็ดสไตล
โฮมเมด

โดรายากิ Dorayaki ขนมญ่ีป ุนสูตรเด็ดสไตลโฮมเมด

โดรายากิ Dorayaki ขนมญี่ป ุนสูตรเด็ดสไตลโฮมเมด แปงหอมหวาน เนียนน ุม กลิ่นน้ําผึง้
จางๆ กินกับไสโดรายากิ ที่เป็นถั่วแดงอยางดี กวนอยางพิถีพิถัน หวานกําลังดี จะกินกับน้ํา
ชา หรือกาแฟ ก็เขากันไดดี อยางกับไปน่ังรานคาเฟ  ขนมญี่ป ุนเลยละคะ จะวาไปแทบทุก
คนรูจักขนมชนิดน้ี จากการตูนเรื่องโดราเอมอนใชไหมคะ โดยในเรื่อง(แตกอน) จะเรียก
เจาขนมชนิดน้ีวา แปงทอด รสรินทรตอนเด็กๆ ก็จินตนาการเอ รสชาติจะเป็นยังไงนะ จน
ไปพบเจาขนมชนิดน้ีที่รานขายเบเกอรี่ญี่ป ุน จัดเป็นขนมชิ้นโปรดเลยละคะ แตก็คิดในใจ
โดนหลอกน่ีนา ไมเห็นเอาลงไปทอดเลย (ฮาๆ)

วันน้ีเราจะมาทํากินกันที่บานงายๆ เลยนะคะ เตรียมสวนผสมไมกี่อยาง ก็เตรียมอรอยกัน
ไดเลยคะ วาแลวก็น้ําลายไหล มาคะ มือซายควงตะหลิว มือขวาจับกระทะ ดาวนโหลด
สูตรเด็ด สาวเทากาวเขาครัวไปทํา ขนมโดรายากินกันคะ ขอบคุณสูตรของคุณ HidaMari

Cooking นะคะ

สูตรไสขนมโดรายากิ

ถั่วแดง 200 กรัม

น้ําสะอาด 700 มิลลิลิตร

น้ําตาลทราย 180 กรัม

น้ําผึง้ 20 กรัม

เกลือ (แตงรส)

วิธีทําไสขนมโดรายากิ

ลางถั่วแดงใหสะอาด ใสลงในหมอ และใสน้ําสะอาดลงไป
ต้ังหมอ เปิดไฟกลาง ตมถั่วแดงใหน่ิมสุกดี กรองเอาน้ําออก เหลือแตเมล็ดถั่ว พัก
ไวใหเย็น
ใสถั่งลงไปในหมอ ตมอีกครั้ง ใสน้ําลงไป 700 มิลลิลิตร ต้ังไฟกลาง คอยๆชอน
ฟองออก เคี่ยวจนถั่วเป่ือยน ุม
เทน้ําออกพอประมาณ พอใหมีน้ําขลุกขลิก

ใสน้ําตาลลงไป 180 กรัม คนใหละลายไมใหน้ําตาลเป็นเม็ด และถั่วสุกน้ําแหง
ปรุงรสดวยเกลือ น้ําผึง้ 20 กรัม หรี่ไฟ คนใหเขากัน จนไสเหนียวหนืด ป้ันเป็นไสได
เมื่อทุกอยางเขากันดีแลว ตักใสชาม คลุมดวยพลาสติก พักไวใหเย็น เป็นไสถั่ว
แดงโดงรายากิ

สูตรโดรายากิไสครีม

ไขไกแดง 3 ฟอง

นมผง 60 กรัม

นมสดชนิดจืด 0.5 ถวย

นมขนหวาน 75 กรัม

แปงคัสตารด 25 กรัม

มาการีน 125 กรัม

เนยจืด 60 กรัม

น้ําตาลทราย 3 ชอนโตะ

แปงสาลีอเนกประสงค 25 กรัม

แปงขาวโพด 35 กรัม

ใบเตย 1 ใบ

วิธีทําไสครีม

1. รอนแปงขาวโพด แปงสาลี นมผง แปงคัสตารต ลงในอางผสม คนใหเขากัน
2. เติมน้ําตาล มาการีน นวดไปเรื่อยๆ จนแปงรอนไมติดมือ
3. ใสสวนผสมที่มีความชื้น นมสด และนมขนหวาน ตีใหเขากันดวยตะกรอ
4. ใสใบเตยและ ตีใหเขากันจน สวนผสมมีกลิ่นหอม
5. นําไปตุนโดยการต้ังหมอน้ําดวยไฟออน นําจานผสมขึน้ต้ัง คอยๆใสเนยสดไป คน
ไปตลอดเวลา

6. คนไปเรื่อยๆ ประมาณ 40 นาที จนไดไสครีมที่ขน และขึน้เงาสวยงาม
7. ยกอางผสมขึน้ คีบใบเตยออก ตีสวนผสมดวยตะกรอไฟฟาจนเนียน ยกลงพักให
เย็นเก็บใสตูเย็น

สูตรโดรายากิ

แปงเคก 100 กรัม

น้ําสะอาด 10 มิลลิลิตร

ไขไก 2 ฟอง

มิริน 2 ชอนชา

น้ําตาลทราย 100 กรัม

น้ําผึง้ 2 ชอนชา

เบคกิ้งโซดา 1 กรัม

ตอกไข 2 ฟอง และน้ําตาล 100 กรัม ลงในอางผสม ใชตะกรอมือ ตีสวนผสมให
เขากัน พักไว
เตรียมสวนของเครื่องปรุง ใสมิริน น้ําผึง้ลงในชาม คนใหเขากัน พักไว
ใสเบคกิ้งโซดา 1 กรัม ลงในน้ําสะอาด 10 กรัม คนใหเขากัน
ผสมของเหลวทุกอยางดวยกัน ใชตะกรอคนใหเขากัน รอนแปงเคกลงไป 100

กรัม คนใหเขากัน
แรฟดวยฟิลมถนอมอาหาร พักในตูเย็น 30 นาที
ต้ังกระทะแบนไฟออน หยอดแปงโดรายากิลงไป รอจนสุก มีสีน้ําตาลทอง หอม
กรุน
คอยๆพลิกดาน รอจนแปงสุก ตักพักขึน้ ทําไปเรื่อยๆ จนแปงที่เตรียมไวหมด

นําไสที่ทําเตรียมพักไว มาสอดเป็นไสโดรายากิ ไวตรงกลาง ประกบแปงที่เตรียม
ไว เป็นโดรายากิแสนอรอย
ทานใหอรอยนะคะ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบ

Youtube:  HidaMari Cooking

  Views: 10,002

ยอดนิยม

สูตรเด็ด โรตี
มะตะบะ ทําไดงายๆ
ที่บาน

August 21, 2021

สูตรสํารับชาววัง
กาพยเหชมเครื่อง
คาวหวาน สมัย
รัชกาลที่ 2

August 20, 2021

ไกทอดเกาหลี สูตร
เด็ดพรอมเครื่อง
เคียง

August 19, 2021

ขาวกลองเซเวน 5
เมนูยอดฮิตลองทํา
เองก็ไดที่บาน

August 19, 2021

10 สูตรซาลาเปา
ตํารับจีนแทๆ

August 18, 2021

เบเกอรี่

โดรายากิ Dorayaki
ขนมญี่ป ุนสูตรเด็ด
สไตลโฮมเมด

September 14, 2021

มัฉฉะมูสเคก อรอย
สวยเริ่ดครบเครื่อง
สมบูรณแบบ

August 31, 2021

ซูเฟฟลแพนเคก เด
งดึง๋นุมนวลชวนกิน
สูตรญี่ป ุนแทๆ

August 30, 2021

ชีสเคกชาเขียว เนียน
น ุมฉ ุมฉ่ําอรอยไม
ซํ้าใคร

August 29, 2021

ขนมปังลายเสือดาว
สวยอรอยสะกดทุก
สายตา

August 28, 2021

Watch on

どら焼きの作り方 Red Beans Pancake Doraどら焼きの作り方 Red Beans Pancake Dora……
Watch laterWatch later ShareShare
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ทารตไข ตํารับด้ังเดิมจาก
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ครัวซองช็อกโกแลต อรอย
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https://www.rosalynth.com/home/2021/08/28/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7/
https://www.youtube.com/watch?v=wM8fpeTU_A4&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=wM8fpeTU_A4
https://www.youtube.com/channel/UCcp9uRaBwInxl_SZqGRksDA
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/08/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4-takoyaki/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/08/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4-takoyaki/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/25/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%88/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/25/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%88/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/24/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%95/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/24/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%95/
https://www.facebook.com/RosalynTH/
https://www.facebook.com/messages/t/RosalynTH
https://www.rosalynth.com/home/
https://www.rosalynth.com/home/

