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บลูเบอรรี่ชีสพายสด สูตรอรอยจนคนลืมไม
ลง

สูตรอาหารไทย

ขนมบาบ่ินถาด ของหวานแบบไทยๆ ทําไม
ยากอรอยมากมาย

ขนมบาบิ่นถาด ของหวานแบบไทยๆ ทําไมยากอรอยมากมาย

ขนมบาบ่ินถาด (Baked Coconut in Tray) วันน้ีรสรินทรจะมาชวนทําของวางแสนอรอย
น้ันก็คือขนมบาบ่ินถาด เน้ือมะพราวแนนๆ เคียบกรุบกรอบ แปงนอย เติมกลิ่นมะลิ เอาไป
อบจนสุกเหลืองสวย โอยฟินเชียวคะ ใครมากชิมก็ตองยกน้ิวให สูตรน้ีเป็นสูตรโบราณ คือ
นําไปอบคะ ถาเป็นสูตรประยุกตสมัยใหม เคาจะนําไปจ่ีในกระทะ ถาเพื่อนๆทําตาม วิธีทํา
ตามลําดับ รับรองอรอยแนนอนคะ ความอรอยระดับมิชิลินสตาร แตความยากระดับบานๆ
พูดไปแลวทองก็รอง ไปลุยกันเลยคะ มาทําขนมบาบ่ินถาดกัน ไปลองทํากันเลยคะ ของ
อรอยอดใจไมไหวแลว มาคะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาว
เทากาวเขาครัวไปกับเมนูขนมบาบ่ินถาดกันเลยคะ

เคล็ดลับรสรินทร

มะลิที่นํามาลอยควรเป็นมะลิที่ปลูกเองคะไมควรใชมะลิซื้อ เพราะอาจมีสารเคมี
ตกคาง
หากไมมีเตาอบ สามารถใชเตาแกสไดเชนกัน โดยวางตะแกรงลงในหมอ หลัง
จากน้ันนําถาดขนมวาง ปิดฝาหมอ

 

ขอขอบคุณขอมูล – คุณ sujitrar จาก pantip.com

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ 

รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทั้งบานชมไมขาดปากเลยคะ 

ขอบคุณที่ติดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ

Facebook: RosalynTH

ดูสูตรเด็ดอื่นๆ หนาหลักรสรินทร
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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

บลูเบอรรี่ชีสพายสด
สูตรอรอยจนคนลืม
ไมลง

December 31, 2021

บลูเบอรรี่ชีสพาย
อรอยไมตองงอเตา
อบ

December 31, 2021

บราวน่ี รวมสูตรเด็ด
ที่คุณตองหลงรัก

October 28, 2021

อาหารฝรั่งเศส 23
สุดยอดเมนูรสเลิศที่
คุณพลาดไมได

October 27, 2021

เคกกลวยหอม สูตร
เด็ดทํางายที่สุดใน
สามโลก

October 26, 2021

Watch on

ขนมบาบ่ินโบราณ บาบ่ินถาด อบเตาอบ และเตขนมบาบ่ินโบราณ บาบ่ินถาด อบเตาอบ และเต……
Watch laterWatch later ShareShare

สูตรขนมบาบ่ินถาด
แปงขาวเหนียว 120 กรัม

มะพราวทึนทึกขูด 280 กรัม

น้ําตาลทราย 100 กรัม

ไขไกเบอรสอง 1 ฟอง

น้ําเปลา 80 มิลลิลิตร

กลิ่นมะลิ 4-5 หยด

วิธีทําขนมบาบ่ินถาด
นํากลิ่นมะลิ ใสลงในน้ําเปลา แลวพักไว (หรือใชน้ําลอยดอกมะลิก็ไดคะ โดยนํามะลิ
มาลอยน้ําไว 1 คืน ควรเป็นมะลิที่ปลูกเองคะไมควรใชมะลิซื้อ)

นําแปง มะพราว น้ําตาลทราย ใสรวมกันลงในชามผสม

หลังจากน้ันใสเกลือ แลวคลุกเคลาใหเขากัน

ตีไขไกใหแตก แลวใสลงในชามผสม แลวคลุกเคลาใหเขากัน

เมื่อไขและสวนผสมอื่นๆเขากันแลว ใหทยอยใสน้ําลอยดอกมะลิ หรือน้ําที่ผสมกลิ่น
มะลิลงไป ทยอยใสสลับกับการคลุกเคลาใหเขากัน

หลังจากน้ัน นําลงกระทะต้ังไฟออน ผัดแคพอสุกประมาณ 50% (ผัดเพื่อลนระยะเวลา
ในการอบใหสุกไวขึน้) หรือทานใดจะนําไปอบเลยก็ไดเชนกัน แตจะใชเวลาในการ
อบคอนขางนาน

นําน้ํามันมะพราว หรือน้ํามันพืช ทาใหทั่วถาด

ตักขนมที่ผัดไว ใสถาด ตามสูตรจะใสได 3 ถาด (ถาดที่ใชเป็นถาดขนมหมอแกงคะ)

เราจะนํา 2 ถาดเขาอบในเตาอบ อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ไฟบนลาง 50 นาที (แลว
แตเตา)อบจนเหลืองสุก

สวนอีก 1 ถาด สําหรับทานใดที่ไมมีเตาอบ สามารถนําไปอบที่เตา DIY หรือเตาแกส
ไดเชนกัน โดยวางตะแกรงลงในหมอ หลังจากน้ันนําถาดขนมวาง ปิดฝาหมอ นําขึน้
ต้ังไฟออนอบประมาณ 50 นาที หรือจนกวาเคาจะเหลืองสุก ระหวางอบเปิดดูไดคะ

จากภาพดานลาง ถาดซายมือ อบดวยเตาอบ สวนถาดขวามืออบในหมอดวยเตาแกส
เน้ือสัมผัสไมตางกันคะ เพียงแตวาอบดวยหมอ อาจจะสีไมสวยเทาอบเตาอบ เพราะ
เราไมสามารถควบคุมไฟได ทานใหอรอยนะคะ
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