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บานอฟฟ่ี Banoffee สูตรเด็ดเคล็ดลับ

บานอฟฟ่ี Banoffee สูตรเด็ดเคล็ดลับ
บานอฟฟ่ี Banof� Pie เป็นขนมอังกฤษที่ทําจาก ครีม กลวย และทอฟฟ่ี บนเปลือกแปงเพลท
ทรี่ หรือฐานที่ทําดวยบิสกิตที่นํามาปน ชื่อของเมนูน้ีมาจากคําวา Banana และ Toffee รวม
กันขนมหวานชนิดน้ีคิดคนขึน้ในปี 1970 โดย Nigel Mackenzie และ Ian Dowding ที่ราน
อาหาร The Hungry Monk ใน East Sussex

ในปัจจุบันบานอฟฟ่ีพาย กลายเป็นที่นิยมอยางมาก ลูกคามักจะหาเมนูน้ีในรานขนมหวาน
ทั่วโลก บานอฟฟ่ีพายไดรับความนิยมไปทั่วโลกถึงขนาดมีชื่ออยูในพจนานุกรมวา “ทารต
หรือพายที่ทําจากครีม กลวย และทอฟฟ่ี” ในขณะที่สูตรสําหรับทําพายน้ันคุณจะพบไดใน
กระปองของ นมขนของเนสทเล

สูตรบานอฟฟ่ีพาย Banoffee Pie

1. บานอฟฟ่ี พายฉบับด้ังเดิม

สูตรน้ีเป็นสูตรด้ังเดิมของ Banof� pie ที่ดัดแปลงมาจากเว็บไซตของ Ian Dowding หนึ่งใน
นักทําขนมหวานมือฉมัง ฐานพายทําดวยขนมชอรตครัส  และทอฟฟ่ีถูกเตรียมแบบ
โบราณ โดยการตมกระปองนมขนหวานในเตาอบ

สูตรบานอฟฟ่ีพาย ฉบับดั้งเดิม

สําหรับฐานพาย

แปงสาลี 250 กรัม

น้ําตาลไอซิ่ง 25 กรัม

เนย 125 กรัม

ไข 1 ฟอง

ไขแดง 1 ฟอง

สําหรับบานอฟฟ่ี

นมขนจืด 2 กระปอง

กลวยหอม 6 ลูก

ดับเบ้ิลครีม 450 มิลลิลิตร

ผงกาแฟ 1 ชอนชา

น้ําตาลไอซิ่ง 1 ชอนโตะ

วิธีทําสูตรบานอฟฟ่ีพาย ฉบับดั้งเดิม

ทําฐานขนมกอน ใหใสเนยกอนลงในอางผสม ใสแปงและน้ําตาลจนไดเน้ือสัมผัส
คลายกับเกล็ดขนมปัง เมื่อถึงจุดน้ี ใหใสไขและไขแดงลงไป แลวนวดจนไดแปง
ป้ันเป็นกอนกลม ปิดดวยฟิลมพลาสติก แลวแชเย็นในตูเย็นพักไวประมาณครึง่
ชั่วโมง
เมื่อเย็นแลว คลึงใหมีความหนา 3 มม. ปูพิมพดวยกระดาษไข ใสในพิมพพาย จ้ิม
ฐานดวยสอม  แลวใสถั่วแหงลงไป เพื่อใหฐานพายมีน้ําหนักระหวางอบ
นําเขาอบสิบหานาทีในเตาอบที่อุณหภูมิ 180 ° C นํากระดาษและถั่วออก แลวก
ลับไปอบจนฐานพายเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลทองสมํ่าเสมอ นําออกจากเตาแลวปรุง
สําหรับทอฟฟ่ี จะตองใชนมขนจืดสองกระปองประมาณ 800 กรัม ใสกระปองที่ยัง
ไมเปิดลงในกระทะ เติมน้ํา ตมใหเดือด จากน้ันปิดฝากระทะแลวนําไปอบในเตา
อบที่อุนไวที่ 140 ° C และอบเป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง หลังจากน้ันก็แคนํากระปองออก
จากน้ําแลวปลอยใหเย็น
ประกอบฐานพายกับขนม นําทอฟฟ่ี 1.5 กระปองมาปาดลงฐาน ปอกเปลือกกลวย
แลวหั่น ตามยาวแลววางลงบนทอฟฟ่ี สุดทายตีครีมกับกาแฟและน้ําตาล ระวัง
อยาตีใหแรงมาก ตีจนกระทั่งใหคั้งยอด ปาดวิปครีมที่เตรียมไวใหทั่วกลวย จนถึง
ขอบฐานพาย แลวปิดทายดวยการโรยกาแฟผง แตงหนา

เคล็ดลับรสรินทร

ฐานพาย สูตรด้ังเดิมใชขนมชอรตครัสท แตเมื่อเร็วๆน้ี มันถูกแทนที่ดวยฐานรองบิสกิต ซึง่
คุณสามารถเพิ่มช็อกโกแลตชิป มะพราวแหง หรือถั่วลงไปเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับ
ประทานได

กลวย กลวยที่ใชทําสามารถหั่นเป็นชิ้น หรือผาครึง่ก็ได แมวาสูตรด้ังเดิมตองใชกลวยผา
ครึง่ แตเชฟบางคนยืนยันวาการใชกลวยหั่นเป็นแวน จะทําใหชั้นกลวยกระจายตัวไดทั่ว
ถึงมากขึน้ และเพื่อใหกลวยคงความสดไดนานขึน้ ใหบีบน้ํามะนาวลงไป

ทอฟฟ่ี ตรวจสอบใหแนใจวาเมื่อทําทอฟฟ่ีตามสูตรด้ังเดิม ไมไดใชกระปองนมขนที่มีหวง
ดึง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ใหใชเฉพาะกระปองที่ปิดสนิทเทาน้ันจึงจะเหมาะสมสําหรับการ
วิธีทําดังกลาว

2. เนสทเลบานอฟฟ่ีพาย

สูตรน้ีดัดแปลงมาจากเว็บไซตของเนสทเลเป็นสูตรที่พิมพบนกระปองนมขนของ
เนสทเล ฐานรองทําดวยบิสกิตสอดไสคาราเมล ราดดวยวิปครีม กลวยสไลด และ
ช็อกโกแลตขูดแตงหนา เป็นขนมหวานสูตรไมอบ ไมยุงยาก เหมาะสําหรับเมื่อคุณ
ตองการทําอะไรอรอยๆ งายๆ

สูตรเนสทเลบานอฟฟ่ีพาย

สําหรับฐานพาย

เนย 100 กรัม

บิสกิต 250 กรัม

มัสตารด 1 ชอนชา

สําหรับบานอฟฟ่ี

เนย 100 กรัม

น้ําตาล 100 กรัม

นมขนหวาน 1 กระปอง

กลวย 4 ลูก

วิปครีม 300 มิลลิลิตร

ช็อกโกแลตขูด

วิธีทําเนสทเลบานอฟฟ่ีพาย

สําหรับฐาน ใหผสมบิสกิตที่บดแลวกับเนยละลายจนได เน้ือสัมผัสฐานที่ใชได จาก
น้ันกรุฐานและดานขางของพิมพใหทั่ว แลวปลอยทิ้งไวใหเย็น
สําหรับใชบานอฟฟ่ี ใหละลายเนยและน้ําตาลดวยไฟออน (ควรใชกระทะเทฟ
ลอน) ใสนมขนลงไป และตองคนตลอดเวลา เมื่อขนไดที่แลวยกออกจากเตา แลว
ทอฟฟ่ีที่ไดลงไปบนฐานพาย ปลอยใหเย็นและแชเย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
ในการตกแตง นําพายออกจากพิมพ แลววางบนจานเสิรฟ ใสกลวยสไลซครึง่หนึ่ง
ลงในวิปครีม (อยาตีจนแตก) แลวปาดใหทั่วคาราเมล ตกแตงดานบนดวยกลวยที่
เหลือ และช็อกโกแลตขูด พรอมเสิรฟ

บานอฟฟ่ีกี่แคล?

บานอฟฟ่ีพาย 1 ชิ้น 145 กรัมมี 468 กิโลแคลลอรี่

พลังงาน 468 กิโลแคลลอรี่

โปรตีน 4.9 กรัม

คารโบไฮเดรต 50 กรัม

น้ําตาล 40 กรัม

เสนใยอาหาร 0 กรัม

ไขมัน 29 กรัม
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https://www.rosalynth.com/home/2021/10/24/%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-yogurt/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/23/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/22/%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/15/%e0%b8%8a%e0%b8%b2/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/15/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/13/%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/12/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%87/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/25/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/22/%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/24/10-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%95/
https://www.rosalynth.com/home/2021/09/14/%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4-dorayaki/
https://www.rosalynth.com/home/2021/08/31/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%89%e0%b8%89%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81/
https://store.line.me/stickershop/product/5353487/en
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/26/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/26/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/24/%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-yogurt/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/24/%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-yogurt/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/23/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2/
https://www.rosalynth.com/home/2021/10/23/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2/
https://www.facebook.com/RosalynTH/
https://www.facebook.com/messages/t/RosalynTH
https://www.rosalynth.com/home/
https://www.rosalynth.com/home/

