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PREVIOUS ARTICLE

อาหารฝรั่งเศส 23 สุดยอดเมนูรสเลิศที่คุณ
พลาดไมได

สูตรอาหารนานาชาติ / สูตรอาหารไทย / สูตรเด็ดเคล็ดลับ / สูตรเบเกอรี่ / สูตรโรงแรม 5 ดาว

บราวน่ี รวมสูตรเด็ดท่ีคุณตองหลงรัก

บราวน่ี รวมสูตรเด็ดท่ีคุณตองหลงรัก
บราวน่ี Brownies ใครๆก็ชอบบราวน่ีจริงมั้ยคะ ใครจะไมมหลงรัก ขนมหวานเคี้ยวหนึบ
หรือบราวน่ีเน้ือฟัจด ช็อกโกแลตเขมขนกัดไปไดรสเต็มๆคํา เป็นของหวานที่ครองใจคน
ทั้งโลก อันดับตนๆเชียวคะ เมื่อความนิยมถึงจุดพีค เราก็จะมีบราวน่ีแตกแขนงหลากหลาย
สูตรใหเลือกลองชิมกันใชไหมคะ วันน้ีรสรินทรจะพาไปเปิดโลกบราวน่ี เปิดสูตรทั้งหมดที่
รสรินทร เสาะหารวบรวมมาใหไวที่เดียวแลวคะ ใครจะชอบแบบ บราวน่ีกรอบ บราวน่ี
หนาฟิลม หรือบราวน่ีเคี้ยวหนึบ รสรินทรรวมสูตรมาใหดาวนโหลดไปลองทํากันเลยคะ
ลองทํากันดูนะคะ

ประวัติของบราวน่ี
บราวน่ีเชื่อกันวาคิดคนโดยคุณ เบอรทา พาลเมอร Bertha Palmer ภรรยาของเจาของ
Palmer House Hotel โดยใหเชฟขนมหวาน คิดคนขนมหวานช็อกโกแลตเพื่อเสิรฟใน
นิทรรศการโคลอมเบีย ในปี 1893

บางแหลงบอกวาตนกําเนิดของบราวน่ี ถูกคิดคนไดโดยบังเอิญ เมื่อบราวน่ี ชรัมปฟ
บรรณารักษ ลืมใสผงฟูออกในเคกช็อกโกแลตเคก ทําใหไดกอนเคกเน้ือหนาแนน และถูก
ตัดเป็นกอนเคกบาร ที่รูจักกันทั่วโลกในที่สุด ในปัจจุบันบราวน่ี ไดถูกพัฒนาสูตร พัฒนา
สวนผสม โดยการเติมสวนผสมของ ถั่ววอลนัท พีแคน ช็อกโกแลตชิป หรือแมกระทั่งพริก
ปน และจะฟินสุดๆ เมื่อเสิรฟบราวน่ีคูกับ นม ซักแกว

บราวน่ี สูตรเด็ดเอาใจสายหวาน

ฟัจดบราวน่ี Fudgy Brownies

ฟัจดบราวน่ี Fudgy Brownies เป็นบราวน่ีเน้ือฉ่ํา หนึบหนับ หนาฟิลมสุดอรอย บราวน่ีชนิด
น้ีจะใชปริมาณแปงไมมาก สวนใหญประมาณครึง่ถวย และไมใสผงฟู โดยที่จะใชวิธีการ
ละลายเนยแทนการตีเนยกับน้ําตาล ซึง่วิธีน้ีจะชวยใหเน้ือของบราวน่ีฉ่ํา
โดยตัวชูโรงคือช็อกโกแลต ซึง่แนะนําเป็นช็อกโกแลตแท (Couverture Chocolate) และ
จะมาเติมน้ําตาลเพื่อเพิ่มความหวานตามใจชอบภายหลัง

สูตรฟัจดบราวน่ี Fudgy Brownies

ช็อกโกแลตแท 170 กรัม

เนยจืด 115 กรัม

น้ําตาลทราย 1.5 ถวย

ไขไก 3 ฟอง

ผงโกโก 30 กรัม

เกลือ 1 หยิบมือ

แปงอเนกประสงค 0.5 ถวย

เยนสําหรับทาพิมพ

วิธีทําฟัจดบราวน่ี Fudgy Brownies

ละลายเนย และช็อกโกแลตในอางผสม โดยใชวิธีซอนภาชนะตุน
เมื่อสวนผสมละลายดีแลว เติมน้ําตาล ไขไก ผงโกโก เกลือ คนใหเขากัน
สุดทายรอนแปงเอนกประสงค คนใหสวนผสมเขากันดี
ทาเนยลงในพิมพขนาด 8 x 8 น้ิว และกรุกระดาษไข
นําเขาไปอบในเตาอบที่วอรมไวแลว ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40

นาที
เมื่อสุกดีแลวพักไวใหเย็น กอนตัดเป็นชิ้นๆ ก็อรอยกับฟัจดบราวน่ีแสนอรอยได
แลวคะ

สูตรเด็ดเคล็ดลับฟัจดบราวน่ี

ถาชอบบราวน่ีไหลเย้ิมชุมฉ่ํา มีกฎสองสามขอที่ตองปฏิบัติตาม สําหรับสวนผสมน้ัน
ปริมาณแปงมีจํากัด โดยปกติประมาณ 1/2 ถวย (60 กรัม) ในขณะที่ตองใสเนยละลาย ไมตี
กับน้ําตาล สามคือตองใชช็อกโกแลตแทในปริมาณมาก ปริมาณน้ําตาลที่ใชจึงตองเทา
กัน ประมาณหนึ่งถวย (200 กรัม) หรือมากกวา เมื่ออบในเตาอบ เมื่อเห็นวาดานขางของ
บราวน่ี หลุดออกจากขอบถาดอบแลว แตตรงกลางยังเหนียวเย้ิมอยูนิดหนอย ก็ถึงเวลาเอา
ถาดออกจากเตาอบ

 

บราวน่ีเน้ือเคก Cakey Brownies

บราวน่ีเน้ือเคก เป็นบราวน่ีแบบด้ังเดิม ที่มีเน้ือฟูๆคลายเคกช็อคโกแลต แตเขมขนกวามา
หตองสูตรน้ีเลยคะ ไดเน้ือสัมผัสน ุมๆ แบบเคก แตเขมขนอุดมดวยช็อคโกแลตแบบเนนๆ
เต็มๆคําไมแพกันคะ

สูตรบราวน่ีเน้ือเคก Cakey Brownies

ช็อกโกแลตแท 115 กรัม

เนยจืด 55 กรัม

น้ําตาลทราย 1.5 ถวย

ไขไก 3 ฟอง

ผงโกโก 30 กรัม

เกลือ 1 หยิบมือ

แปงอเนกประสงค 1.5 ถวย

เยนสําหรับทาพิมพ

วิธีทําบราวน่ีเน้ือเคก Cakey Brownies

ละลายเนย และช็อกโกแลตในอางผสม โดยใชวิธีซอนภาชนะตุน
เมื่อสวนผสมละลายดีแลว เติมน้ําตาล ไขไก ผงโกโก เกลือ คนใหเขากัน
สุดทายรอนแปงเอนกประสงค คนใหสวนผสมเขากันดี
ทาเนยลงในพิมพขนาด 8 x 8 น้ิว และกรุกระดาษไข
นําเขาไปอบในเตาอบที่วอรมไวแลว ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40

นาที
เมื่อสุกดีแลวพักไวใหเย็น กอนตัดเป็นชิ้นๆ ก็อรอยกับบราวน่ีเน้ือเคกแสนอรอยได
แลวคะ

 

ชูววี่บราวน่ี บราวน่ีเน้ือหนึบ Chewy Brownies

ชูววี่บราวน่ี บราวน่ีเน้ือหนึบ สําหรับใครที่ชอบบราวน่ี ที่มีเน้ือชุมฉ่ํา แตยังเน้ือเหนียวเคี้ยว
หนึบ ตองไมพลาดสูตรน้ีเลยนะคะ อรอยมากมายเพิ่มเติมคือ ช็อกโกแลตชิป ที่จะเพิ่มรส
สัมผัสใหบราวน่ีชิ้นน้ี อรอยไมแพสูตรอื่นเลยคะ

สูตรชูวว่ีบราวน่ี บราวน่ีเน้ือหนึบ Chewy Brownies

ผงโกโก 75 กรัม

แปงอเนกประสงค 0.5 ถวย

น้ําตาลทราย 250 กรัม

ไขไก 2 ฟอง

น้ํามันพืช 0.3 ถวย

แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ

เบคกิ้งโซดา 0.15 ชอนชา

เกลือ 0.25 ชอนชา

ช็อกโกแลตชิป 0.75 ถวย

วิธีทําชูวว่ีบราวน่ี บราวน่ีเน้ือหนึบ Chewy Brownies

วอรมเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส และเตรียมพิมพขนาด 8 * 8 น้ิว ทาเนย
และกรุกระดาษไข
ละลายเนย ในอางผสม นําเขาไมโครเวฟใหเนยละลาย
เมื่อสวนผสมละลายดีแลว เติมน้ําตาล ไขไก ผงโกโก เกลือ คนใหเขากัน
สุดทายรอนแปงเอนกประสงค คนใหสวนผสมเขากันดี เทลงในพิมพ
นําเขาไปอบในเตาอบที่วอรมไวแลว ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40

นาที
เมื่อสุกดีแลวพักไวใหเย็น กอนตัดเป็นชิ้นๆ ก็อรอยกับชูววี่บราวน่ีแสนอรอยได
แลวคะ

 

บราวน่ีสูตรคลาสสิค Classic Brownies

บราวน่ีสูตรคลาสสิค Classic Brownies บราวน่ีสูตรน้ีเป็นสูตรเกาแก ต้ังแตปี 1911 สูตร
เป็นของโรงเรียนสอนทําอาหารบอสตัน Merritt Farmer’s The Boston Cooking-School

Cook Book เน้ือบราวน่ีจะใสถั่ววอลนัท เพิ่มความอรอย เป็นสูตรที่ทํางายๆ แตผลลัพธน้ัน
อรอยเหาะไปเลยละคะ

สูตรบราวน่ีสูตรคลาสสิค Classic Brownies

ช็อกโกแลตแท 115 กรัม

เนยจืด 16 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 2 ถวย

ไขไก 2 ฟอง

กลิ่นวานิลลา 1.5 ชอนชา

ถั่ววอลนัมสับหยาบ 1 ถวย

แปงอเนกประสงค 1 ถวย

วิธีทําบราวน่ีสูตรคลาสสิค Classic Brownies

วอรมเตาอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ทาเนยลงในพิมพขนาด 8 x 8 น้ิว และ
กรุกระดาษไข
ละลายเนย และช็อกโกแลตในอางผสม โดยใชวิธีซอนภาชนะตุน
เมื่อสวนผสมละลายดีแลว เติมน้ําตาล ไขไก กลิ่นวานิลลา คนใหเขากัน
สุดทายรอนแปงเอนกประสงค คนใหสวนผสมเขากันดี เติมถั่ววอลนัทสับหยาบลง
ไป
นําเขาไปอบในเตาอบที่วอรมไวแลว ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60

นาที
เมื่อสุกดีแลวพักไวใหเย็น กอนตัดเป็นชิ้นๆ ก็อรอยกับบราวน่ีสูตรคลาสสิกแสน
อรอยไดแลวคะ

 

บราวน่ีไมโครเวฟ Microwave Brownies

บราวน่ีไมโครเวฟ Microwave Brownies เป็นสูตรบราวน่ีที่งายสุดๆ ในสามโลกไปเลยคะ
เพียงแคใสสวนผสมที่มีติดครัว ใสตามสูตรและนําเขาไมโครเวฟ ติง๊ เพียงไมนานก็ไดบรา
วน่ีแสนอรอยงายๆ มาทานเคียงคูกับไอศครีม ในเวลาไมเกิน 10 นาทีคะ

สูตรบราวน่ีไมโครเวฟ Microwave Brownies

ผงโกโก 2 ชอนโตะ

แปงอเนกประสงค 30 กรัม

เนย 2 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย 3 ชอนชา

นมสด 3 ชอนโตะ

กลิ่นวานิลลา ตามชอบ

ไอศครีม สําหรับตกแตง

วิธีทําบราวน่ีไมโครเวฟ Microwave Brownies

ใสเนยลงในถวยเขาไมโครเวฟได ใสเนยลงไป นําเขาไปเวฟ 10 วินาทีใหเนย
ละลาย
นําออกมาใสสวนผสมที่เตรียมทั้งหมด คนใหเขากัน
นําเขาไปอบในไมโครเวฟอีกครั้งโดยใชไฟแรง เป็นเวลา 1 นาที
จากน้ันพักใหเย็นเป็นเวลาประมาณ 4 นาทีใหเย็น
ทอปป้ิงดวยไอซครีมตามชอบ พรอมอรอยกับบราวน่ีสูตรไมโครเวฟไดทันทีคะ

 

 บราวน่ีอโวคาโดคีโต Keto Avocado Brownies

บราวนน่ีอโวคาโดคีโต Keto Avocado Brownies สาวๆคนไหนจะอดใจไหว กับบราวนน่ี
แสนอรอยบาง ไมมีหรอกคะ ย่ิงสูตรน้ีย่ิงกินย่ิงผอมเอาไปเลยคะทั้งใจ ทําก็ไมยากวัตถุดิบก็
หางายๆคะ

สูตรบราวนน่ีอโวคาโดคีโต

ไขไก 2 ฟอง

อโวคาโด 1 ผล

เนย 4 ชอนโตะ

แปงอัลมอนด 4 ชอนโตะ

ผงฟู 0.2 ชอนชา

เกลือ 0.25 ชอนชา

อิริทริทอล 0.5 ถวย

ผงโกโก 0.3 ถวย

กลิ่นวานิลลา 1 ชอนชา

วิธีทําบราวนน่ีอโวคาโดคีโต

วอรมเตาอบ 350 องศาฟารเรนไฮต ประมาณ 170 องศาเซลเซียส
บุพิมพดวยกระดาษไขเตรียมไว
นําสวนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว ใสลงไปในฟ ูดโพรเซสเซอร ป่ันใหเขากันไดเน้ือ
เนียนละเอียด
ใสสวนผสมลงในพิมพ นําไปอบในเตาที่วอรมไวแลว เป็นเวลา 25 นาที
นําออกมาจากเตาอบ ทิ้งไวใหเย็นนําออกจากพิมพ ตัดเป็นชิ้นๆ อรอยไดทันที

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร

  Views: 10,002

ยอดนิยม

บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก

October 28, 2021

อาหารฝรั่งเศส 23
สุดยอดเมนูรสเลิศที่
คุณพลาดไมได

October 27, 2021

อาหารเกาหลี 20
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด

October 26, 2021

เคกกลวยหอม สูตร
เด็ดทํางายที่สุดใน
สามโลก

October 26, 2021

บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ

October 25, 2021

โยเกิรต Yogurt มาก
คุณคาผอมไวไดผล
เร็ว

October 24, 2021

หมาลา Mala Sauce
อรอยเด็ดเผ็ดชา

October 23, 2021

แปง ชนิดแตละ
ประเภทรูไวใชงาน
เป็น

October 22, 2021

ชา 30 ชนิดเพื่อ
สุขภาพ

October 15, 2021

อาหารญี่ป ุน 100
เมนูยอดฮิตที่คุณไม
ควรพลาด

October 15, 2021

เบเกอรี่

บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก

October 28, 2021

อาหารฝรั่งเศส 23
สุดยอดเมนูรสเลิศที่
คุณพลาดไมได

October 27, 2021

บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ

October 25, 2021

แปง ชนิดแตละ
ประเภทรูไวใชงาน
เป็น

October 22, 2021
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