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โลก

เคกกลวยหอม สูตรเด็ดทํางายท่ีสุดในสาม
โลก
เคกกลวยหอม Banana Loaf เคกเน้ือน ุมชุมลิ้น ใชสวนผสมไมมากแควัตถดิบติดบาน กลวย
สุก เนย น้ําตาล ไข วานิลลา เบคคกิ้งโซดา และแปง แคน้ีก็ไดเคกกลวยหอมแสนอรอย ทํา
รับประทานภายในบานแลวคะ

แลวรูหรือไมคะวาเคกกลวยหอมน่ี ทํางายสุดๆไปเลยคะ เพียงแคใชอางผสมใบเดียว ใส
สวนผสมที่เตียมลงไปมากนอยตามแตสูตร แตสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราคือ เนยละลายคะ
เนยของเราตองใชเนยแทๆ และที่เหลือก็ตีประสมสวนผามทั้งหมด หรือความคิด
สรางสรรค ยังไมพอ เราสามารถใส ถั่งตางๆ ลูกเด หรือชอกโกแลตชิพลงไปก็ไดคะ วันน้ี
รสรินทรจะพาทําหลากหลายสูตร หลากหลายรูปแบบทีเดียวเชียวคะ พรอมแลว ไปทําเคก
กลวยหอมกันเลยคะ

 

ประวัติเคกกลวยหอม
เคกกลวยหอมมีประวัติศาสตรอันยาวนานนะคะ แบบที่เรากินกันถาไปหาสูตรตามหนังสือ
สูตรของฝรั่งจะเรียก ขนมปังกลวยหอม ซึง่มีอยูแทบทุกเลม แตตนกําเนิดที่มีเขียนไวในทศ
วรรศที่ 1930 ถูกเขียนไวในปี  Pillsbury’s 1933 Balanced Recipes cookbook ตอจากน้ันได
รับความนิยมอยางกวางขวางในปี 1950 เน่ืองจากตีพิมพใน Chiquita Banana’s Recipe

Book

 

รวมสูตรเด็ดเคกกลวยหอม

เคกกลวยหอม สูตรอยางงาย

สูตรเคกกลวยหอมอยางงาย สูตรน้ีงายมากไมตองใชเครื่องผสม การทําความสะอาดก็
งายเชนกันเพราะเราจะผสมทุกอยางในอางผสมเดียว กลวยที่ดีที่สุดที่จะใชทําขนมปัง
กลวยคือกลวยที่หงอมสุกมากๆนะคะ สูตรที่จะทําในวันน้ีจะใสในพิมพขนาด 8×4 น้ิ หรือ
จะขนาด 9×5 น้ิวก็ไดคะ

สูตรเคกกลวยหอมอยางงาย

กลวยสุกบด 1.5 ถวย

เนยละลาย 0.3 ถวย

เบคคกิ้งโซดา 0.5 ชอนชา

เกลือ 1 หยิบมือ

ไขไก 1 ฟอง

กลิ่นวานิลลา 1 ชอนชา

แปงอเนกประสงค 1.5 ถวย

วิธีทําเคกกลวยหอมอยางงาย

วอรมเตาอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส ละลายเนยขนาด 4*8 น้ิว
ผสมทุกอยางในอางผสม ยีกลวยสุกใหเละดวยสอม ใสเนยละลายลงไปในกลวย

ใสสวนผามที่เหลือ เบคกิ้งโซดา เกลือ และน้ําตาล ลงในอางผสม คนใหเน้ือเนียน
เขากันทั่ว
จากน้ันใสไข กลิ่นวานิลลา และแปงสาลีอเนกประสงค คนใหเน้ือเนียนเชากันดี

ใสลงในพิมพที่เตรียมไว นําไปอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1

ชั่วโมงจะไดเคกกลวยหอมสูตรอยางงายคะ

สูตรน้ีสามารถเก็บไวทานไดขางนอก 4 วัน และถาเก็บในตูเย็นจะเก็บได 5 วันคะ

ขอบคุณสูตรจาก Simply Recipe

เคกกลวยหอม กี่แคล?

พลังงาน 220 กิโลแคลลอรี่

โปรตีน 3 กรัม

คารโบไฮเดรต 37 กรัม

น้ําตาล 19 กรัม

ไขมัน 7 กรัม

เสนใยอาหาร 1 กรัม

เคกกลวยหอมน่ึง

เคกกลวยหอมนึ่ง เหมาะสําหรับเด็กหอและผูที่ไมมีเตาอบ แตไดเคกกลวยหอมที่อรอย
ลงตัวไมแพแบบอบเลยคะ เคกกลวยหอมแบบนึ่งจะไดเน้ือสัมผัสที่น ุม และชุมชื้นกวาแบบ
อบ มาลองทํากันดูนะคะ

สูตรเคกกลวยหอมน่ึง

กลวยสุกบด 3 ลูก

แปงอเนกประสงค 1.5 ถวย

ลูกเกด 0.5 ถวย

อัลมอลดดิบบด 0.5 ถวย

น้ําตาลทราย 0.5 ถวย

เบคกิ้งโซดา 1 ชอนชา

ผงฟู 1 ชอนชา

เกลือ 0.25 ชอนชา

เนยละลาย 0.75 ถวย

กลิ่นวานิลลา 1 ชอนชา

ไขไก 1 ฟอง

วิธีทําเคกกลวยหอมน่ึง

เตรียมหมอนึ่งโดยการเติมน้ําต้ังไฟใหเดือด
ผสมสวนผสมทั้งหมดลงในอางผสม โดยคอยๆ ผสมทีละอยาง ตีใหเขากัน

รอนแปงอเนกประสงค เกลือ เบคกิ้งโซดา ผงฟู คนใหเขากัน
ใสสวนผสมที่เตรียมไวทั้งหมด ลงในอางผสมตีใหเขากัน นําเขาพิมพ

นําเขาอบในหมอนึ่งดวยไฟแรง ประมาณ 50 นาที เมื่อสุกแลวพักไวใหเย็น
นําออกมาหั่นแบงเป็นชิ้นๆ

ขอบคุณสูตรจาก Pinapinay

เคกกลวยหอมน่ึง กี่แคล?

พลังงาน 143 กิโลแคลลอรี่

โปรตีน 3.1 กรัม

คารโบไฮเดรต 25.5 กรัม

น้ําตาล 18.2 กรัม

ไขมัน 3.5 กรัม

เสนใยอาหาร 2.1 กรัม

 

เคกกลวยหอมไมโครเวฟ

เคกกลวยหอมไมโครเวฟ ทํางายๆ อรอยเร็วจัดเพียงไมเกิน 10 นาที เราจะไดเคกกลวย
หอมแสนอรอย และใชวัตถุดิบเหลือๆ ติดครัวเทาน้ันเองคะ เียงแตบดกลวยหอม ไข แปง
น้ําตาล และแปง จากน้ันใสในถวย ใสไมโครเวฟ ไมนานนัก ติง๊.. เคกกลวยหอมแบบงาย
พรอมเสิรฟแลวคะ

สูตรเคกกลวยหอมไมโครเวฟ

กลวยหอมบด 1 ลูก

กลวยหั่นเป็นแวน 0.5 ลูก

แปงสาลี 4 ชอนโตะ

น้ําตาล 3 ชอนโตะ

ไขไก 1 ฟอง

น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ

ผงฟู 0.25 ชอนชา

เบคกิ้งโซดา 0.5 ชอนชา

วิธีทําเคกกลวยหอมไมโครเวฟ

นําถวยสวยๆ ที่เขาเวฟไดทาดวยเนย
บดกลวยหอมสุกมากๆใหเละ จากน้ันผสมสวนผสมที่เหลือ คนใหเขากัน
จากน้ันนําเขาไมโครเวฟ 2 นาทีเอาออกมาดูวาสุกหรือยัง ถายังเวฟเพิ่มอีกนิดคะ
เมื่อสุกดีแลว ทอปป้ิงหนาดวยกลวยหอม หั่นแวน พรอมทานไดแลวคะ

ขอบคุณสูตรจาก tasteofhome

 

เรื่องที่นาอาน:

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH
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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/2021/10/25/%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/2021/10/25/%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/2021/10/24/%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/

