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คาลามาลี หมึกชุบแปงทอด ของวางแสน
อรอย

สูตรเบเกอรี่

บลูเบอรร่ีชีสพาย อรอยไมตองงอเตาอบ

บลูเบอรรี่ชีสพาย อรอยไมตองงอเตาอบ

บลูเบอรรี่ชีสพาย (blue berry cheese pie) แอดรินจะมาชวนทําเมนูบลูเบอรรี่ชีสพาย ไม
ตองใชเตาอบ วิธีทําอยางงาย จะทําไวทานระหวางวัน ก็อรอยฟินมากๆ หรือใหเป็นของ
ขวัญในเทศกาลตางๆก็ได ใครไดชิมตองพากันหลงรัก สูตรน้ีเป็นสูตรงายๆ ทําตามไดไม
ยากเลยคะ ความอรอยระดับมิชิลินสตาร แตความยากระดับบานๆ พูดไปแลวทองก็รอง
ไปลุยกันเลยคะ มาทําบลูเบอรรี่ชีสพาย ไมตองใชเตาอบกัน แคคิดก็อดใจไมไหวแลว มา
คะ ดาวนโหลดสูตร มือขวาควงตะหลิว มือซายจับกระทะ สาวเทากาวเขาครัวไปกับเมนู
บลูเบอรรี่ชีสพาย ไมตองใชเตาอบกันเลยคะ

ขอขอบคุณขอมูล – madeinrecipes

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

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

บานอฟฟ่ี Banoffee
สูตรเด็ดเคล็ดลับ

October 25, 2021

สูตรบลูเบอรร่ีชีสพาย
แครกเกอรแผน 270 กรัม

เนยเค็มละลาย 1/2 ถวย

ครีมชีส 250 กรัม

น้ําตาลไอซิ่ง 1 ถวย

กลิ่นวานิลลา 1 ชอนชา

น้ํามะนาวสด 2 ลูก

บลูเบอรรี่สําหรับทอป
ป้ิง

1 กระปอง

วิธีทําบลูเบอรร่ีชีสพาย
ใชเครื่องป่ันหรือสับ บดแครกเกอรใหละเอียด

ผสมเนยละลาย กับแครกเกอรบดจนเป็นเน้ือเดียวกัน แลวนําใสภาชนะที่เตรียมไว
สามารถใชจานแกว, ถวย หรือถาดฟอยดได แลวกดใหแนน นําไปพักไวในตูเย็นสักครู
ประมาณ 30 นาที เพื่อใหเนยเซทตัวดี

เตรียมชามผสม นําครีมชีส เฮฟวี่ครีม น้ําตาลไอซิ่ง กลิ่นวนิลา น้ํามะนาวสด มาตีผสม
กันจนขนเนียนดี สามารถปรับความหวานและความเปรี้ยวไดตามชอบ

นําแครกเกอรออกจากตูเย็น แลวตักครีมชีสที่ผสมแลวลงบนถาดแครกเกอร ปาด
เกลี่ยใหเนียนเสมอกัน แลวนําไปแชตูเย็นประมาณ 2 ชม.

เมื่อครบเวลาที่กําหนดแลวนําออกมาจากตูเย็น กอนรับประทานราดดวยบลูเบอรรี่
พายทอปป้ิง พรอมเสิรฟ ทานใหอรอยนะคะ
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