U.S. DEHYDRATED POTATOES
The Best Ingredients
Bake Irresistible Pastries
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มีกลิน่ หอม และให้ความหวานแบบธรรมชาติ อีกทัง้ ยังช่วยดึงรสชาติเพือ่ เพิม่ ความอร่อย
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ชนิดเกล็ด (U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ได้ตามความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แต่ละชนิด
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ Potatoes USA และ U.S. Dehydrated Potatoes สามารถ
สอบถามได้ที่ PotatoesUSA@pangsapa.com หรือ www.PotatoesUSA-Thailand.com
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CROISSANTS
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 10 กรัมกับ
น�ำ้ ต้มสุก 50 มิลลิลิตร)
ยีสต์แห้ง 10 กรัม
น�้ำเปล่า 360 มิลลิลิตร
แป้งขนมปัง 600 กรัม
น�้ำตาล 60 กรัม
เกลือ 12 กรัม
เนยส�ำหรับรีด 250 กรัม

วิธีท�ำ

CONTINENTAL DELIGHT

ใครจะอดใจกับแป้งกรอบๆ หอมเนยของครัว
ซองต์ไหว ขนมสุดคลาสสิกซึ่งเป็นที่
นิยมไปทั่วโลกนี้ เป็นเสมือนพื้นที่ให้คุณได้
ปลดปล่อยความสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

1. ร่อนแป้งและเกลือลงในชามผสม
2. ต้มน�้ำในหม้อ จากนั้นเติมยีสต์และน�้ำตาลลงไป
3. เทน�ำ้ ต้ม และมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาเข้ากับส่วนผสมแห้งที่เตรียมไว้
เมื่อแป้งโดว์เริ่มจับตัวเป็นก้อน ให้น�ำส่วนผสมเทลงบนโต๊ะ และนวดต่อ
จนเนื้อเนียนเข้ากัน
4. ปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงกลมและรีดจนแผ่ออกเล็กน้อย จากนั้นหุ้มด้วย
พลาสติกและพักไว้ 1 ชั่วโมง
5. รีดเนยให้แบนบนกระดาษไข และพักไว้ในตู้เย็น
6. รีดแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางเนยตรงกลางแป้งโดว์แล้วห่อด้วยวิธี
แบบอังกฤษ (English method) โดยพักทิ้งไว้ 15 นาที ในแต่ละรอบที่ห่อ
7. หุ้มด้วยพลาสติกให้แน่น และแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืน
8. รีดแป้งโดว์ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัดแบ่งเป็นทรงสามเหลี่ยม
9. ขึ้นแป้งโดว์เป็นรูปครัวซองต์ และพักไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
10. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-18 นาที

ผสมมั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) เข้ า กั บ
ตั ว แป้ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ท็ ก เจอร์ ข องแป้ ง ครั ว ซองต์ ดี ขึ้ น
เลเยอร์ แ ต่ ล ะชั้ น มี ค วามชั ด เจนและสวยงามไม่ ทั บ กั น
อี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้ แ ป้ ง ครั ว ซองต์ มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น ขึ้ น
เมื่ อ รั บ ประทานจึ ง ไม่ รู ้ สึ ก แห้ ง หรื อ ติ ด คอ
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CINNAMON ROLLS
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
ชนิดเกล็ด 10 กรัมกับน�ำ้ ต้มสุก
50 มิลลิลิตร)
ยีสต์แห้ง 10 กรัม
แป้งขนมปัง 600 กรัม

น�้ำตาล 60 กรัม
เกลือ 12 กรัม
น�้ำตาลทรายแดง 60 กรัม
เนยส�ำหรับรีด 250 กรัม
ผงอบเชย (ส�ำหรับโรยหน้า)

วิธีทำ�

SUGAR N’ SPICE

ซินนามอนโรลเป็นขนมยอดนิยมทางยุโรป
ตอนเหนือและทวีปอเมริกา โดยกลิ่นหอม
ของเนยและน�้ำตาลจะช่วยให้สมดุลกับ
รสเผ็ดร้อนของซินนามอน

1. ต้มน�้ำในหม้อ จากนั้นเติมยีสต์และน�้ำตาลลงไป
2. เทน�ำ้ ต้มและมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาเข้ากับส่วนผสมแห้งที่เตรียมไว้ เมื่อแป้งโดว์
เริ่มจับตัวเป็นก้อน ให้น�ำส่วนผสมเทลงบนโต๊ะและนวดต่อจนเนื้อเนียนเข้ากัน
3. ปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงกลมและรีดจนแผ่ออกเล็กน้อย จากนั้นหุ้มด้วยพลาสติกและ
พักไว้ 1 ชั่วโมง
4. รีดเนยให้แบนบนกระดาษไข และพักไว้ในตู้เย็น
5. รีดแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางเนยตรงกลางแป้งโดว์แล้วห่อด้วยวิธีแบบอังกฤษ
(English method) โดยพักทิ้งไว้ 15 นาที ในแต่ละรอบที่ห่อ
6. หุ้มด้วยพลาสติกให้แน่น และแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืน
7. รีดแป้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและโรยด้วยน�้ำตาลทรายแดงกับผงซินนามอน
8. จากนั้นม้วนแป้งตามแนวขวาง ตัดแป้งโดว์เป็นชิ้นโดยให้มีความหนาประมาณ 2 นิ้ว
9. พักไว้จนแป้งโดว์ขึ้นฟูเป็น 2 เท่า จากนั้นน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 18 นาที

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ท� ำ ให้ แ ป้ ง
ขนมปั ง มี ค วามนุ ่ ม มากขึ้ น สามารถจั ด เก็ บ ในตู ้ เ ย็ น ได้ น านขึ้ น
และยั ง ช่ ว ยรั ก ษาความชุ ่ ม ชื้ น เมื่ อ น� ำ มาอุ ่ น รั บ ประทานใหม่
อี ก ครั้ ง นอกจากนั้ น การใส่ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก า
ชนิ ด เกล็ ด ประมาณ 10-15% ของอั ต ราส่ ว นแป้ ง เข้ า ไปใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ทุ ก ชนิ ด ยั ง สามารถช่ ว ยดึ ง เอารสชาติ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกมาได้ เ ด่ น ชั ด มากขึ้ น
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CHOCOLATE CHIP
LAVA COOKIES
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรัง่ อบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
ชนิดเกล็ด 10 กรัมกับน�ำ้ ต้มสุก
50 มิลลิลิตร)
แป้งอเนกประสงค์ 300 กรัม
ผงฟู 1.5 กรัม
เบกกิ้งโซดา 1.5 กรัม
เนยรสจืด 250 กรัม

น�้ำตาลทรายแดงสีเข้ม 80 กรัม
น�้ำตาลไอซ์ซิ่ง 100 กรัม
หัวเชื้อกลิ่นวานิลลา 3 มิลลิลิตร
อัลมอนด์หั่นบาง 50 กรัม
เกล็ดช็อกโกแล็ตชิพ 60 กรัม
ลูกเกด 80 กรัม
ไข่ 2 ฟอง

ส่วนผสมไส้ลาวา
กูแวร์ตูช็อกโกแล็ต 65% 100 กรัม
ครีม

วิธีทำ�

1. ตัง้ ไฟเพือ่ อุน่ ครีมจนกระทัง่ ใกล้เดือด จากนัน้ เทครีมลงในกูแวร์ตชู อ็ กโกแล็ต
และผสมจนเข้ากัน เมื่อเสร็จแล้วให้พักไว้ในตู้เย็น
2. ร่อนแป้ง เกลือ ผงฟู และเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกัน
3. ตีเนยจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อครีมสีอ่อน จากนั้นใส่น�้ำตาลไอซ์ซิ่ง
น�้ำตาลทรายแดงสีเข้ม และมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาตามลงไป คนต่อไป
เรื่อยๆ จนกว่าส่วนผสมจะเข้ากัน
4. ค่อยๆ ใส่ไข่ลงไปทีละฟอง ตามด้วยหัวเชื้อกลิ่นวานิลลา
5. ใส่แป้ง เกล็ดช็อกโกแล็ตชิพ ลูกเกด และอัลมอนด์หั่นบางลงในส่วนผสม
คนจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 20 นาที
6. ตักคุกกีโ้ ดว์โดยใช้ทตี่ กั ไอศครีม จากนัน้ หยอดไส้ลาวาเข้าไปตรงกึง่ กลาง
7. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-18 นาที

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ช่ ว ยให้ ตั ว
คุ ก กี้ นั้ น กรอบนอกนุ ่ ม ในและรสชาติ ก ลมกล่ อ ม เนื่ อ งจาก
มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด นั้ น จะช่ ว ยดึ ง
รสชาติ ข องส่ ว นผสมอื่ น ๆ ออกมาให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
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GOOEY GOODNESS

หลายๆ คนคงเห็นช็อกโกแล็ตไส้เยิ้มที่ทะลัก
ออกมาจากตัวคุกกี้แล้วอดใจไม่ไหว แนะน�ำ
ให้เสิร์ฟคุกกี้อุ่นๆ ไส้ช็อกโกแลตลาวารสชาติ
เข้มข้นกับไอศครีมวานิลลาสักลูก ถือเป็นเมนู
ที่เข้าคู่กันเป็นอย่างดี

FOCACCIA
ส่วนผสม

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 190 กรัม
แป้งขนมปัง 650 กรัม
นม 850 มิลลิลิตร
ยีสต์แห้ง 10 กรัม
เกลือ 10 กรัม
น�้ำมันมะกอก 40 กรัม
แป้งเซโมลินา 20 กรัม

วิธีทำ�

KEEP IT SIMPLE

เมื่อเทียบกับแป้งบางกรอบของพิซซ่าแล้ว
โฟกาเซียนั้นให้รสสัมผัสหนานุ่มกว่า
ขณะที่เราสามารถใช้เพียงวัตถุดิบง่ายๆ
อย่างสมุนไพร เกลือโคเชอร์ และน�้ำมัน
มะกอกเป็นท็อปปิ้งโรยหน้าได้

1. ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด แป้งขนมปัง เกลือ และ
ยีสต์แห้งเข้าด้วยกัน
2. ตั้งไฟเพื่ออุ่นนม เมื่อร้อนให้เทลงในส่วนผสมแป้ง ใช้เครื่องตีไฟฟ้าตีส่วน
ผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและนวดจนกระทั่งแป้งโดว์มีเนื้อเนียน
3. พักแป้งโดว์ทิ้งไว้ในชามผสมประมาณ 2 ชั่วโมง
4. เตรียมถาดส�ำหรับอบและโรยแป้งเซโมลินาในถาด จากนั้นค่อยๆ แผ่แป้ง
โดว์บนถาดและรีดจนแบน ทาแป้งโดว์ด้วยน�้ำมันมะกอกและพักไว้จนตัว
แป้งขึ้นฟูเป็น 2 เท่า
5. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 25 นาที

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ท� ำ ให้
ขนมปั ง มี สี น�้ ำ ตาลเข้ ม สวยและมี ค วามชุ ่ ม ชื้ น ขึ้ น อี ก ทั้ ง
ยั ง ช่ ว ยดึ ง เอารสชาติ ข องน�้ ำ มั น มะกอกและนมออกมา
ให้ เ ด่ น ชั ด ขึ้ น
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DANISH PASTRIES
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
ชนิดเกล็ด 10 กรัมกับน�ำ้ ต้มสุก
50 มิลลิลิตร)
ยีสต์แห้ง 10 กรัม
น�้ำเปล่า 180 มิลลิลิตร
นม 180 มิลลิลิตร

แป้งขนมปัง 600 กรัม
น�้ำตาล 60 กรัม
เกลือ 12 กรัม
เนยส�ำหรับรีด 250 กรัม
ลูกพีชสด 1 ลูก
แยมแอปริคอต

วิธีท�ำ

GREAT DANES

สารพัดเมนูอาหารเช้าจะขาดขนมอย่าง
แดนิช เพสตรี้ไปไม่ได้ ไม่วา่ จะไส้วานิลลา
คัสตาร์ด แอปเปิ้ลเชื่อม ช็อกโกแล็ต แยม
หรือมาร์ซิแพน ก็สามารถเลือกมาจับคู่
สร้างสรรค์ได้ตามใจ

1. ร่อนแป้งและเกลือลงในชามผสม
2. ต้มน�้ำในหม้อ จากนั้นเติมยีสต์และน�้ำตาลลงไป
3. เทน�ำ้ ต้มและมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาเข้ากับส่วนผสมแห้งที่เตรียมไว้ เมื่อแป้ง
โดว์เริม่ จับตัวเป็นก้อน ให้นำ� ส่วนผสมเทลงบนโต๊ะ และนวดต่อจนเนือ้ เนียนเข้ากัน
4. ปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงกลม และรีดจนแผ่ออกเล็กน้อย จากนั้นหุ้มด้วย
พลาสติก และพักไว้ 1 ชั่วโมง
5. รีดเนยให้แบนบนกระดาษไข และพักไว้ในตู้เย็น
6. รีดแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางเนยตรงกลางแป้งโดว์แล้วห่อด้วยวิธีแบบ
อังกฤษ (English method) โดยพักทิ้งไว้ 15 นาที ในแต่ละรอบที่ห่อ
7. หุ้มด้วยพลาสติกให้แน่น และแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืน
8. ปั้นแป้งโดว์เป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส และขึ้นแป้งเป็น
รูปทรงตามต้องการ
9. ใส่พีชสดหั่นบาง 3 ชิ้นตรงกึ่งกลางตัวแป้ง แล้วพักทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
10. ทาด้วยแยมแอปริคอตและน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา
15-18 นาที

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ท� ำ ให้
ขนมปั ง นั้ น กรอบนอกนุ ่ ม ใน และช่ ว ยให้ ข นมปั ง มี สี สั น
และรสสั ม ผั ส ที่ ดู น ่ า รั บ ประทานขึ้ น ขณะที่ ช ่ ว ยรั ก ษาเนื้ อ
ขนมปั ง ส่ ว นที่ ร องรั บ แยมหรื อ ผลไม้ ส ดไว้ ใ ห้ ยั ง คงความ
กรอบและไม่ เ ละ
U.S. DEHYDRATED POTATOES THE BEST INGREDIENTS BAKE IRRESISTIBLE PASTRIES
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LADYFINGERS
ส่วนผสม

มันฝรั่งอบแห้งสหรัฐอเมริกาชนิดละเอียด 30 กรัม
(ผสมมันฝรัง่ อบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 10 กรัม
กับน�้ำต้มสุก 50 มิลลิลิตร)
แป้งเอนกประสงค์ 30 กรัม
น�้ำตาล 90 กรัม
ไข่แดง 3 ฟอง
ไข่ขาว 3 ฟอง

วิธีทำ�

BUILDING BLOCKS

เจ้าบิสกิตกรอบนุ่มเหล่านี้เป็นหนึ่งใน
สุดยอดขนมหวาน เหมาะไว้ทานคู่ขนม
ทรัยเฟิล ชาร์ล็อต หรือทิรามิสุ ซึ่งเข้ากัน
กับส่วนผสมรสเข้มข้นหนักครีม

1. อุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส
2. ตีไข่ขาวจนกระทั่งเริ่มเป็นเนื้อโฟม จากนั้นเติมน�้ำตาลลงไปครึ่งหนึ่งและตีจน
กระทั่งยอดครีมตั้งตรง
3. ตีไข่แดงและน�้ำตาลส่วนที่เหลือโดยให้เกิดฟองอากาศเข้าไปมากที่สุด
4. ร่อนแป้งและมันฝรั่งอบแห้งชนิดละเอียดลงในชาม เติมไข่แดงที่ผสมไว้ลงไป
แล้วค่อยๆ ใช้ไม้พายยางกลับส่วนผสมไปมาจนเข้ากัน
5. เทส่วนผสมครึ่งนึงของไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดง ค่อยๆ กลับส่วนผสมไปมา
จนเริ่มเป็นเนื้อเดียวกัน
6. กลับส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือจนเข้ากัน
7. ตักส่วนผสมใส่ถุงบีบครีมหัวเบอร์ 10 และบีบเป็นแท่งยาวประมาณนิ้วมือ
(6.5 x 1.5 เซนติเมตร)
8. น�ำไปอบเป็นเวลา 30 นาทีจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลอ่อนและแห้ง

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง สหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด ละเอี ย ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules) ช่ ว ยให้ ตั ว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามกรอบ ไม่ เ หนี ย ว ตั ว เนื้ อ แป้ ง เกาะตั ว ช่ ว ย
ให้ ร สสั ม ผั ส ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ะเอี ย ดและดี ขึ้ น นอกจากนั้ น การ
ใส่ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง สหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด ละเอี ย ดประมาณ 1015% ของอั ต ราส่ ว นแป้ ง เข้ า ไปในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ทุ ก ชนิ ด
ยั ง ช่ ว ยดึ ง เอารสชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกมาให้ เ ด่ น ชั ด ยิ่ ง ขึ้ น
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BRIOCHE
BURGER BUNS
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 10 กรัม
กับน�้ำต้มสุก 50 มิลลิลิตร)
แป้งขนมปัง 350 กรัม
น�้ำตาล 40 กรัม
นม 100 กรัม
ยีสต์แห้ง 5 กรัม
เกลือ 3.5 กรัม
เนยจืดแช่เย็น (หั่นเป็นลูกเต๋า) 100 กรัม
ไข่ 4 ฟอง
งาขาว

วิธีท�ำ

FLUFFY COMFORTS

ใครก็ชอบรับประทานเบอร์เกอร์อร่อยๆ
แม้วัตถุดิบสุดหรูอย่างเนื้อวากิวหรือ
ฟัวร์กราส์จะเป็นจุดขาย แต่เบอร์เกอร์
ก็ยังมีคุณภาพของแป้งขนมปังเป็นหัวใจ
ส�ำคัญอยู่ดี

1. ตีไข่ นม น�้ำตาล และยีสต์แห้งในชามผสมด้วยเครื่องตีไฟฟ้าโดยใช้ความเร็วต�่ำ
2. ค่อยๆ ใส่แป้งขนมปัง เกลือ และเนยลงไป ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็ว
ปานกลางเป็นเวลา 25 นาที
3. ใส่แป้งโดว์ลงในภาชนะบรรจุที่ทาเคลือบน�้ำมันไว้แล้วหุ้มด้วยพลาสติก
พักแป้งโดว์ไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
4. เมื่อครบก�ำหนด ให้นวดแป้งโดว์ซ�้ำแรงๆ แล้วแบ่งออกเป็นก้อนละ 80 กรัม
เท่าๆ กัน ปั้นแป้งเป็นทรงกลมและพักไว้จนแป้งโดว์ขึ้นฟูเป็น 2 เท่า
5. ทาแป้งโดว์ด้วยไข่ที่ตีผสมน�้ำเปล่าและโรยหน้าด้วยงาขาว
6. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาที

มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าชนิ ด เกล็ ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ช่วยให้
แป้งบันมีความนุ่มชุ่มชื้น และเด้งกลับเมื่อถูกกด ทั้งยัง
สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น
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TART SHELLS
ส่วนผสม

มันฝรั่งอบแห้งสหรัฐอเมริกาชนิดละเอียด 20 กรัม
แป้งเอนกประสงค์ 240 กรัม
เกลือ 2 กรัม
เนยแช่เย็น (หั่นเป็นเต๋า) 124 กรัม
น�้ำเย็น 45 มิลลิลิตร

วิธีท�ำ
1.
2.
3.
4.

ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อน
พักแป้งโดว์ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที
คลึงแป้งให้หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร
ตัดแป้งเป็นวงกลมใหญ่ส�ำหรับกรุในแม่พิมพ์ทาร์ต และตัดเป็นวงเล็กเพื่อ
เป็นฝาครอบปิดด้านบน
5. กรุแป้งลงในแม่พิมพ์ทาร์ตและเทไส้ลงไป จากนั้นปิดทับด้วยแป้งวงเล็ก
6. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาทีหรือจนกลาย
เป็นสีเหลืองทอง
UPPER CRUST

ส�ำหรับใครที่มีเวลาจ�ำกัด ทาร์ตไส้คาวนั้น
อาจเป็นอีกหนึ่งไอเดียส�ำหรับเมนูมื้อเที่ยง
แสนอร่อย นอกจากนี้ ทาร์ตยังถือเป็นราชินี
แห่งของหวานที่เหมาะไว้จับคู่กับท็อปปิ้ง
อย่างผลไม้สดหรือช็อกโกแล็ตเป็นอย่างยิ่ง

มันฝรั่งอบแห้งสหรัฐอเมริกาชนิดละเอียด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules) ช่วยให้เนื้อ
ทาร์ตมีความชุ่มชื้น และเกาะตัวกันมากขึ้น เมื่อน�ำมาอบจะช่วย
เพิ่มความกรอบของตัวทาร์ตและยังช่วยรักษาเนื้อทาร์ตส่วน
ที่รองรับไส้ต่างๆ ให้เกาะตัวกัน และไม่เละ
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BISCUITS
ส่วนผสม

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 60 กรัม
แป้งชนิด self-rising 450 กรัม
น�้ำตาล 22 กรัม
ผงฟู 15 กรัม
เกลือ 4 กรัม
เนยรสจืดขูดฝอย (แช่เย็น) 170 กรัม
ครีมแช่เย็น 450 มิลลิลิตร
น�้ำเปล่า 50 มิลลิลิตร

วิธีทำ�

1. ผสมแป้งชนิด self-rising เกลือ ผงฟู น�้ำตาลและมันฝรั่งอบแห้งจาก
สหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ดเข้าด้วยกัน
2. ใส่เนยเย็นลงในส่วนผสมแป้งและขย�ำโดยใช้มือ จนกระทั่งส่วนผสม
นั้นให้สัมผัสเหมือนเนื้อทราย
3. ใส่ครีมเย็นลงในส่วนผสมและคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. พักทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมจับตัว
5. ขึ้นรูปแป้งโดว์เป็นสามเหลี่ยมและทาด้วยไข่ที่ตีผสมน�้ำเปล่า
6. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาทีหรือ
จนกระทั่งเป็นสีเหลืองทอง

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ช่วยเพิ่มความ
ชุ่มฉ�่ำให้ตัวเนื้อขนมปัง และยังสามารถดึงเอารสชาติของเนย
และครีมให้เด่นชัดขึ้น มีความหอม อีกทั้งผู้ประกอบการยัง
สามารถลดปริมาณของน�้ำตาล เนยและครีม ซึ่งเป็นส่วนผสม
ที่มีราคาแพง หากใช้มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
ชนิดเกล็ดในปริมาณ 10-15% ของส่วนผสมแห้งทั้งหมด
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SIMPLY DELICIOUS

รสสัมผัสนั้นส�ำคัญไฉน ความหวานกรอบ
นั้นท�ำให้บิสกิตเป็นของหวานที่แสนอร่อย
เหมาะไว้ปาดกับแยม ครีมช็อกโกแลตเข้มข้น
วิปครีม หรือแค่จุ่มในดาร์กช็อกโกแลต
ก็อร่อยแล้ว

PIZZA DOUGH
ส่วนผสม

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
แป้งขนมปัง 355 กรัม
เกลือ 9 กรัม
น�้ำ 300 มิลลิลิตร
ยีสต์แห้ง 1 กรัม
น�้ำมันมะกอก

วิธีท�ำ
1.
2.
3.
4.
5.

ผสมส่วนผสมแห้งเข้าด้วยกันในชาม
ละลายยีสต์ในน�้ำอุ่นและเทส่วนผสมแป้งตามลงไป คนให้เข้ากันด้วยช้อนไม้
พักแป้งโดว์ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
น�ำแป้งโดว์ออกจากตู้เย็น จากนั้นตัดเป็น 4 ส่วนและปั้นเป็นรูปทรงกลม
ทาเคลือบภาชนะบรรจุด้วยน�้ำมันมะกอกและใส่แป้งโดว์ลงในภาชนะ
จากนั้นทาน�้ำมันมะกอกบนแป้งโดว์เล็กน้อยและพักทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา
24 ชั่วโมง
6. คลึงแป้งโดว์ให้เป็นแผ่นบาง
7. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3-4 นาที
TASTE OF ITALY

ถ้าอยากได้รสชาติแบบต้นต�ำรับ ให้โรยหน้า
ด้วยท็อปปิ้งอย่างซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า และใบโหระพา หรืออาจทดลองกับ
วัตถุดิบคาวหวานอื่นๆ ตามใจชอบ

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดละเอียด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules) ช่วยรัก ษา
คุณภาพของแป้ง ท�ำให้สามารถเก็บไว้ ได้นานขึ้น และเมื่อน�ำมา
อบจะช่วยให้เนื้อแป้งมีความกรอบ เพิ่มสีสันน�้ำตาลกรอบสวย
ให้แป้งพิซซ่า อีกทั้งไม่ท�ำให้ส่วนของขนมปังที่ถูก โรยด้วยหน้า
แฉะและเหนียว
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SANDWICH TOAST
ส่วนผสม

แป้งขนมปัง (1) 50 กรัม
น�้ำ 200 มิลลิลิตร
ส่วนผสมแป้งโดว์
มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา 60 กรัม
(ผสมมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิด
เกล็ด 10 กรัมกับน�ำ้ ต้มสุก 50 มิลลิลิตร)
แป้งขนมปังหมัก (2) 540 กรัม

นมผง 20 กรัม
น�้ำตาล 80 กรัม
ยีสต์แห้ง 7 กรัม
เกลือ 4 กรัม
เนยใส 100 กรัม
นมอุ่น 100 มิลลิลิตร
ไข่ 2 ฟอง

วิธีท�ำ

SLICE OF HEAVEN

ขนมปังนั้นสามารถน�ำไปสร้างสรรค์เป็น
สารพัดเมนู ไม่วา่ จะเป็นกริลล์ชีสแซนด์วิช
กรอบนุ่ม เมนูสุดคลาสสิกอย่างเฟรนช์โทสต์
หรือรับประทานคู่กับซุปหรือปาเต้

1. อุ่นแป้งขนมปัง (1) และน�้ำด้วยไฟอ่อน คนจนกระทั่งส่วนผสมนั้นดูใส
และเป็นชั้นขึ้น
2. ผสมแป้งขนมปัง (2) เข้ากับนมผง เกลือ และน�้ำตาล จากนั้นให้ใส่
ส่วนผสมเปียกยกเว้นมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา คนประมาณ 20 นาที
จนกระทั่งเนื้อเนียนเข้ากัน
3. เติมมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาลงไปและนวดจนกระทั่งเนื้อเนียน
4. พักแป้งโดว์ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น 2 เท่า
5. ตัดแป้งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันและกรุลงในแม่พิมพ์ขนมปังปอนด์
ใช้ผ้าแห้งคุลมแป้งโดว์และพักทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแป้งขึ้นฟู
เป็น 2 เท่า
6. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35-40 นาที

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐ อเมริกาชนิดเกล็ด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes) ช่วยให้
เนื้อขนมปังมีความนุ่มชุ่มชื้น และเพิ่มความยืดหยุ่นของ
เนื้อขนมปังให้สามารถเด้งตัว กลับเมื่อถูกกด ทั้งยังช่วย
ลดความเหนียวของแป้งเมื่อเก็บไว้เป็น เวลานาน
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NO-KNEAD
CIABATTA
ส่วนผสม

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเกล็ด 60 กรัม
แป้งขนมปัง 476 กรัม
น�้ำอุ่น 470 มิลลิลิตร
เกลือ 10 กรัม
ยีสต์แห้ง 5 กรัม

วิธีทำ�

1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและเทน�้ำอุ่นตามลงไป
2. ใช้ช้อนไม้คนจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อน โดยเนื้อแป้งโดว์ควรมี
ลักษณะเปียกและเหนียว
3. คลุมชามด้วยพลาสติกและพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
4. เมื่อครบก�ำหนดแล้ว แป้งโดว์ควรมีเนื้อนุ่มและมีลักษณะเป็น
ฟองอากาศ ให้กลับส่วนผสมไปมา 2-3 ครั้งด้วยไม้พายยาง
5. ปั้นแป้งโดว์เป็นรูปทรงแบนและยาว โรยหน้าด้วยแป้งขนมปังเล็กน้อย
6. น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 35-45 นาทีหรือจน
กระทั่งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาชนิดละเอียด
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules) ช่วยให้
เนื้อขนมปังด้านนอกเมื่ออบแล้วมีความกรอบแต่ยังคง
ความนุ่มชุ่มชื้นข้างในไว้ ขนมปังจึงไม่เ หนียว มีความยืดหยุ่น
และสามารถเด้งตัวกลับเมื่อถูกกดทับ
U.S. DEHYDRATED POTATOES THE BEST INGREDIENTS BAKE IRRESISTIBLE PASTRIES
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TAKE IT EASY

ขนมปังชนิดนี้ท�ำง่ายและไม่ต้องผ่านกรรมวิธี
อย่างการนวด แต่ให้รสสัมผัสที่ทั้งนุ่มอร่อย
และมีความกรอบนิดๆ จากขอบขนมปัง
ถือเป็นวัตถุดิบที่ลงตัวอย่างยิ่งส�ำหรับ
การท�ำดิปแซนด์วิช
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