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กะหร่ีพัพฟไสเผือก 
 

สวนผสม น้ําหนัก(กรัม) สูตรตวง 
สวนผสมแปงนอก   

1. แปงเอนกประสงค 
2. น้ําตาลทราย 
3. เกลือปน 
4. น้ําปูนใส 
5. น้ํามันพืช 

400 
15 
2.5 
180 
100 

4  ถวย 
1  ชอนโตะ 
1  ชอนชา 

¾  ถวย 
½  ถวย 

สวนผสมแปงใน 
1. แปงเอนกประสงค 
2. น้ํามันพืช 

 
200 
80 

 
2  ถวย 

¼  ถวย + 2  ชอนโตะ 
สวนผสมไส 

เผือกกวน 
 

500 
 

2  ถวย 
 
วิธีทํา 
วิธีทําแปงชั้นนอก 

1. ผสมแปงเอนกประสงค  น้ําตาลทราย  เกลือปนเขาดวยกัน 
2. ใสน้ํามันพืชสลับน้ําปูนใส  เคลาใหเขากัน  นวดจนแปงเนียน  พักไว  20  นาที 

 
วิธีทําแปงชั้นใน 

1. ปนไสสับปะรดกวนเปนกอนกลม  เสนผาศูนยกลาง  2  เซนติเมตร 
 
วิธีทําไส 

1. แบงแปงช้ันนอกและแปงช้ันในออกเปนกอน  หนักกอนละ  35  กรัม  และ  15  กรัม  ตามลําดับ  คลึง
เปนกอนกลม 

2. นําแปงช้ันนอกหอแปงช้ันใน  ทําจนหมดแปง 
3. คลึงแปงเปนแผนส่ีเหล่ียมผืนผา  แลวมวนใหแนน 
4. วางแปงใหเปนแทงตรง  คลึงใหมีขนาดเทาเดิมแลวมวนอีกคร้ัง  ตัดเปน  4  กอน  นําแตละช้ินคลึงให

แบนใสไสสับปะรด  ปดตะเข็บโดยใหขอบของแปงแนบติดกัน  มวนขอบแปงใหสวยงาม 
5. นําแปงลงทอดในน้ํามันรอนจนแปงสุก  ตักข้ึนวางบนกระดาษซับน้ํามัน 
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ขนมเปยะหิมะเผือกหอม 
 
 สวนผสม 
  น้ําตาลทราย  100 กรัม 
  แบะแซ   170 กรัม 
  น้ําเปลา   150 กรัม 
  แปงขนมโกรอน  170 กรัม 
  เนยขาว    70 กรัม 
  นมขนหวาน   50 กรัม 
  เผือกตมสุก   100 กรัม 
  สีมวงออรคิด 
  น้ําหอมกล่ินเผือก  
 วิธีทํา 

 1. ตมน้ํา น้ําตาลทราย แบะแซ จนกระท่ังเดือดท่ัวดี ลักษณะ เปนน้ําเช่ือมใส ยกลงพกัไวจนกระท่ังอุน  
2. ผสมแปงขนมโก กับน้ําเช่ือมท่ีเตรียมไว  เติมเผือกขูด คนผสมพอเขากัน โดยตะกรอมือ หรือเคร่ืองผสม 
(หัวใบไม) พอสวนผสมใหเขากันดี เติมเนยขาว และนมขนหวาน พักไวประมาณ 1 ช่ัวโมง  

 3. ตัดแบงและ บรรจุไส และ ปนข้ึนรูป   หรือ อัดใสพิมพขนมเปยะตามตองการ  
 
 หมายเหตุ  

การผสมสี  
   -ถาตองการผสมท้ังหมดเปนสีเดียวกัน สามารถ ผสมสีในน้ําเช่ือมได ตามชอบ  
  -ถาตองการ ทําหลายสีในแปงสูตรเดียว  ก็ สามารถนําแปงท่ีพักไว มาแบงผสมสีไดตามตองการ  

 
 * น้ําหนกัรวม      660 -700  กรัม       
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ไสเผือกกวน 
 สวนผสม 
  เผือกดิบปอกเปลือกหั่นแวน   800 กรัม 
  น้ําตาลทราย      350 กรัม 
  แบะแซ        50 กรัม 
  น้ํามันถ่ัวเหลือง      70 กรัม   
  กะทิผง        30 กรัม 
  สีมวงออรคิด 
 วิธีทํา 

1. นึ่งเผือกจนกระท่ังสุกท่ัวดี 
2. ผสมเผือก น้ําตาลทราย น้ํามันถ่ัวเหลือง เขาดวย กัน ใสเคร่ืองบดผสมอาหารจนกระท่ัง 
สวนผสมท่ีได มีเนื้อเนยีน ใสภาชนะสําหรับกวน เติมแบะแซ  
3. กวนสวนผสมทีเตรียมไว ดวยไฟปานกลางจนกระท่ังสวนผสม ขนลดไฟคอนขางออน 

 กวนตอจนกระท่ังสวนผสม รอน ไมติดภาชนะ นําข้ึนพกัไวจนกระท่ังเย็นสนิท จึงนาํมาใชงาน 
  

ไสเผือกแปะกวย 
 สวนผสม  
  ไสเผือกกวน    1000 กรัม 
  แปะกวยเช่ือมหั่นช้ิน     200 กรัม  
 วิธีทํา 
 ผสมไสเผือกกวน และแปะกวยเช่ือมหั่นช้ิน คลุกเคลาเขาดวยกัน 
  
 หมายเหตุ : อาจใชแปะกวยท้ังเม็ด อาจสอดไสแปะกวยในไสเผือกกวนท่ี ปนกอนกลมไวแลวก็ได  
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ซาลาเปาไสเผอืก เห็ดหอม 
แปงสวนท่ี1  
 แปงสาลีอนเกประสงคฟอกขาว 700 กรัม 
 น้ําเปลา    300-350 กรัม 
 ยีตต    15 กรัม 
 
แปงสวนท่ี2  
 แปงสาลีอเนกประสงคฟอกขาว 300 กรัม 
 ผงฟู    1 ชต.+ 1 ½ ชอนชา (12 กรัม) 
 เกลือปน   1 ชอนชา   (4 กรัม) 
 น้ําตาลทราย   250 กรัม 
 ไขขาว     1 ฟอง 
 น้ําเปลา     40-60 กรัม 
 เนยขาว    100 กรัม 
  
วิธีทํา แปงสวนท่ี 1 

1. ผสมยีสต กับน้ําเปลาพอเขากัน นวดรวมกบัแปงจนกระท่ังสวนผสมท่ัวดี เปนเนื้อเดยีวกัน  
พักไวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง หรือจนกระท่ังข้ึนเปน 2 เทา 

วิธีทําแปงสวนท่ี 2  
1. รอนแปงกับผงฟูเขาดวยกนั ผสมเกลือปนคลุกเคลาเขาดวยกัน  
2. ผสมไขขาวกับน้ําตาลทรายเขาดวยกันเตรียมไว 
3. ผสมแปงท่ีเตรียมไวกับสวนผสมท่ีข้ึนฟู แลวเขาดวยกนั นวดรวมกับไขขาว จนเขากนัดี เติมเนยขาว 
นวดตอจนกระท่ังสวนผสมเนียนดี  สามมารถดึงเปนแผนฟลมบางๆได  
4. ตัดแปงกอนละ 20 กรัม  คลึงใหเนยีน  พัก 15 นาที  
5. นําแปงมาหอไส โดยแผแปงริมบางกลางหนา  จับจีบใหสวยงาม วางบนกระดาษรอง 
คลุมดวยผาช้ืน หมักใหข้ึนเปน 2 เทา ประมาณ 1-2 ½ ช่ัวโมง ข้ึนกับสภาพอากาศ นึง่น้ําเดือดไฟแรง 
ประมาณ 8 – 10 นาที หรือจนกระท่ังสุก 
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ไสเผือกเห็ดหอม 
สวนผสม 

รากผักชีหั่นหยาบ   2 ชอนโตะ 
กระเทียมสับหยาบ   2 ชอนโตะ 
พริกไทยปน    1 ชอนโตะ 
เนื้อหมูบด    200 กรัม 
เผือกดิบขูดเปนเสน   400 กรัม  
เห็ดหอมแชน้าํจนนุมหั่นหยาบ   100 กรัม ( จากแหงประมาณ 50 กรัม ) 
กุงแหงแชน้ําจนนุม   80 กรัม 
ตนหอมซอย    60 กรัม 
เกลือปน     1 ชอนชา 
ผงปรุงรสไก    1 ½ ชอนชา 
ซอสหอยนางรม    2 ชอนโตะ 
ซอสปรุงรส    1 ชอนโตะ 
ซีอ๊ิวขาว     2 ชอนโตะ 
น้ํามันงา     2    ชอนชา 
น้ําตาลทราย    2 ชอนโตะ 
น้ํามันพืช    30 กรัม 

 
วิธีทํา 

-  โขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทยปน เขาดวยกัน จนละเอียด 
-  ผัดสวนผสมท่ีโลกไว กับน้ํามันพืช จนหอม ใสเหด็หอม กุงแหง ลงผัดใหหอม  
   เติมเนื้อไก ผัดพอสุก ใสเผือกลงผัดคลุกเคลาพอเขากัน  
-  ปรุงรสดวย  เคร่ืองปรุงรส ท้ังหมด ผัดจกระท่ัง สวนผสม สุกท่ัวดี ใสตนหอม  
   ผัดให เขากนัดี ยกลงพักให สวนผสมเยน็สนิท    
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เผือกกรอบทรงเคร่ือง 
สวนผสม 

เผือกดิบหั่นเสนเล็ก   500 กรัม 
เม็ดมะมวงหิมพานต   300 กรัม  
กระเทียมกลีบใหญซอยบาง  100 กรัม 
หอมแดงซอยบาง   100 กรัม 
ปลาขาวสาร    200  กรัม 
พริกข้ีหนแูหงเด็ดกาน   100 กรัม 
ใบมะกรูดออนฉีก   100 กรัม 
น้ํามันถ่ัวเหลือง   50 กรัม  (สําหรับผัด) 
กระเทียมสับ    20 กรัม 
หอมแดงสับ     20 กรัม 
เตาเจี้ยว    10 กรัม 
น้ําสมสายชู    30 กรัม 
น้ําปลา    40 กรัม 
น้ําตาลปบ    140 กรัม 
น้ํามะนาวหรือน้ําสมซา   30 กรัม 
 น้ํามะขามเปยก   15 กรัม 
น้ําตาลทรายสําหรับโรยประมาณ 100 กรัม 
น้ํามันปาลมหรับทอด           

วิธีทํา 
 1. ทอดเผือกท่ีหั่นเตรียมไวใหกรอบเหลือง ตักข้ึนพักไว  ทอดเม็ดมะมวงหิมพานต ทอดหอมแดงซอย  
กระเทียมซอย ใบมะกรูด ปลาขาวสาร และพริกข้ีหนูแหง    ใหกรอบ เตรียมไว 
 2. ผัดกระเทียม กับน้ํามันถ่ัวเหลือง 50 กรัม ใหหอม  ปรุงรสดวย เตาเจี้ยว  น้ําสมสายชู น้ําปลา น้ําตาลปบ  
ผัดจนขนเหนียว   ใสน้ํามะนาว หรือ สมซา  ผัดใหเขากัน สามารถชิมรสได ตามชอบ เตรียมไว 
 3. คลุกเคลา ผสมเผือกทอด กับ น้ําปรุงท่ีเตรียมไว ดวยไฟออน ในกระทะ คอย ๆ เติมน้ําปรุงทีละนอย 
คลุกเคลาใหเขากัน โรยน้ําตาลทราย ขณะคลุก  คลุกเคลาใหสวนผสมท่ัวดี  กอนยกลง โรยเม็ดมะมวงหิมพานต 
กระเทียมเจียว  หอมเจียว  ปลากขาวสารทอด พริกข้ีหนูทอด ใบกระมะกรูด คลุกเคลาใหเขากันอีกคร้ัง พักใหเย็น
สนิท ใสภาชนะบรรจุ 
 
 
 
 
 


