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ติม่ ซ�ำ อำหำรว่ำงของคนจีนทีก่ นิ คูก่ บั น�ำ้ ชำกำแฟ ติม่ ซ�ำถือเป็นศิลปะกำรท�ำอำหำร
จีนชัน้ สูง ทีต่ อ้ งอำศัยวัตถุดบิ ชัน้ ดี มีคณ
ุ ภำพ มีควำมสดใหม่ บวกกับฝีมอื เชฟที่
เชีย่ วชำญมีประสบกำรณ์ ในกำรนวดแป้ง ท�ำไส้ กำรห่อจับจีบให้ได้ทรงทีส่ วยงำม
รวมไปถึงกำรนึง่ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลำทีพ่ อดี ไม่นำนเกินไป หรือน้อยจนเกินไป จึงจะ
ได้ตมิ่ ซ�ำทีม่ รี สชำติอร่อยระดับภัตตำคำร
ฮ่องกงเป็นศูนย์กลำงของติม่ ซ�ำอร่อยขึน้ ชือ่ เพรำะมีกกุ๊ เป็นคนกวำงตุง้ รวม
ถึงย่ำนไชน่ำทำวน์ในซีกโลกตะวันตก โรงน�ำ้ ชำและภัตตำคำรติม่ ซ�ำเฟือ่ งฟู เพรำะ
คนกวำงตุ้งไปตั้งหลักแหล่ง แม้แต่โรงน�้ำชำแถวเยำวรำชยุคแรกๆก็เป็นของคน
กวำงตุง้ ปัจจุบนั กุก๊ ของภัตตำคำรจีนในเมืองไทยก็รำ�่ เรียนวิทยำยุทธกำรท�ำอำหำร
จำกกุก๊ เชือ้ สำยกวำงตุง้
เส้นทำงติม่ ซ�ำในเมืองไทย เริม่ จำกติม่ ซ�ำแบบโรงน�ำ้ ชำแถบเยำวรำช แต่
หลังจำกเกิดภัตตำคำรจีนมำกขึน้ ศูนย์กลำงติม่ ซ�ำจึงย้ำยไปอยูใ่ นภัตตำคำรรวมถึง
โรงแรมใหญ่ๆด้วย ถึงกับใช้กกุ๊ น�ำเข้ำจำกฮ่องกงกันเลยทีเดียว อีกทัง้ เมือ่ ติม่ ซ�ำเป็น
อำหำรหนัก และแพร่หลำยขึน้ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ ซำลำเปำ จึงแทรกตัวอยูใ่ นร้ำน
บะหมีเ่ กีย๊ ว รถเข็นตำมริมถนน หรือร้ำนสะดวกซือ้ เปิดบริกำร 24 ชัว่ โมง นอกจำก
นีค้ นจีนทำงใต้ของไทย ในสิงคโปร์ มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็ใช้รำ้ นโกปีเ้ ป็นแหล่ง
พบปะสังสรรค์แทนโรงน�ำ้ ชำ และติม่ ซ�ำก็ตำมติดเข้ำไปในร้ำนกำแฟเหล่ำนีด้ ว้ ย

ติม่ ซ�ำในภัตตำคำรจีนหรือในห้องอำหำรจีนในโรงแรม
ส่วนใหญ่เน้นคุณภำพ วัตถุดบิ ทีส่ ดใหม่ ใช้ของดี รำคำแพง
รสชำติระดับภัตตำคำร อร่อยเนือ้ นุม่ กรอบ รสชำติกลมกล่อม
เมนูขนึ้ ชือ่ จ�ำพวกฮะเก๋ำ ฝัน่ โก๋ เผือกทอด กุยช่ำยกุง้ ทอด
ขนมจีบกุง้ เปำะเปีย๊ ะทอด ซำลำเปำหน้ำแตก และก๋วยเตีย๋ ว
หลอดแป้งสด เป็นต้น เชฟติม่ ซ�ำต้องมีควำมละเมียดละไม
บรรจงห่อชิน้ ต่อชิน้ เพือ่ ให้ได้ตมิ่ ซ�ำทีด่ สู วยงำม ขนำดก�ำลัง
พอดีกนิ ในแต่ละค�ำ และมีคณ
ุ ภำพ
ส่วนติม่ ซ�ำรำคำถูกทีเ่ ด่นชัดก็คอื ติม่ ซ�ำข้ำงทำง โดย
เฉพำะทำงภำคใต้ อย่ำงเช่นจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลำ
(หำดใหญ่) และจังหวัดภูเก็ต ติม่ ซ�ำถือเป็นวิถกี ำรกินอำหำร
เช้ำประจ�ำท้องถิน่ ร้ำนขำยติม่ ซ�ำมีแทบทุกส่วนของจังหวัด
โดยเฉพำะจังหวัดตรัง ติม่ ซ�ำมีหลำกหลำยสนนรำคำเริม่
ต้นทีเ่ ข่งละ 15 บำท เสิรฟ์ เป็นถ้วยเล็ก ลูกค้ำสำมำรถเลือก
ติม่ ซ�ำทีท่ ำ� สดใหม่ ให้ทำงร้ำนนึง่ เสิรฟ์ ร้อนๆ ส่วนใหญ่จะ

เป็นติม่ ซ�ำทีใ่ ช้เนือ้ กุง้ หรือเนือ้ หมูเป็นส่วนผสม น�ำมำผสม
กับเครือ่ งปรุงให้เหนียวเด้ง แล้วน�ำมำแปะหน้ำต่ำงๆ เช่น
ข้ำวโพดอ่อน ไข่เยีย่ วม้ำ ไข่เค็มดิบ เห็ดเข็มทอง ไส้กรอก
บวบคว้ำนไส้ มะระจีนคว้ำนไส้ พริกหยวก ผักกำดขำวห่อ
ไส้กงุ้ เต้ำหูย้ ดั ไส้ เป็นต้น นอกจำกนัน้ ก็ยงั มีพวกขนมจีบ
กุง้ ขนมจีบหมู ปำท่องโก๋ (ทอด) จีบขำว (ฮะเก๋ำ) และปัก๋
ถ่องโกว้ หรือบักท่องโก๋ หรือขนมน�ำ้ ตำลทรำยขำวหรือ
น�ำ้ ตำลแดงนึง่ คนจีนเยำวรำชเรียก ม่ำหล่ำยโก เป็นขนม
นึง่ ของคนจีนกวำงตุง้ ใช้นำ�้ ตำลทรำยแดง โรยหน้ำด้วยงำ
ขำว เนือ้ ขนมสีนำ�้ ตำล รสชำติหอมหวำน เสิรฟ์ คูก่ บั ชำ
กำแฟอีกด้วย
ที่ต่ำงกันจนเห็นได้ชัดของติ่มซ�ำเมืองตรัง คือจะ
เสิรฟ์ คูน่ ำ�้ จิม้ ค้อมเจืองสีแดงอมส้ม ค้อมเจืองเป็นเครือ่ ง
ปรุงท้องถิน่ ซึง่ เป็นซอสสีสม้ แดง กลิน่ แบบแป้งหมักเปรีย้ ว
เค็ม ท�ำจำกมันเทศ ถั่วลิสง ต้มจนเปื่อยแล้วมำบดให้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
ละเอียด เคีย่ วปรุงรสด้วยน�ำ้ ตำล น�ำ้ ส้มสำยชู เกลือ ใช้เป็น
น�ำ้ จิม้ หมูยำ่ ง ขนมจีบ ติม่ ซ�ำ และเปำะเปีย๊ ะทอด
ในกรุงเทพฯ ย่ำนชุมชน ตลำดสด ห้องแถวจะพบ
เห็นติ่มซ�ำที่แยกขำยเฉพำะอย่ำงให้เห็นอยู่ดำษดื่น เช่น
ซำลำเปำ ขนมจีบ สำหร่ำยพันหมู กุยช่ำย เกีย๊ วซ่ำ เป็นต้น
บำงทีตั้งรถเข็นขำยกันข้ำงทำง ซึ่งรำคำไม่แพงนัก แม้
หน้ำตำจะไม่สวยงำมเท่ำในภัตตำคำร แต่รสชำติพอเทียบ
เคียง ทีช่ นะเด็ดขำดคือสนนรำคำทีไ่ ม่แพง เป็นอีกตัวเลือก
หนึง่ ให้กบั ผูท้ ชี่ อบรับประทำนติม่ ซ�ำได้
นอกจำกบรรดำติ่มซ�ำกินคู่กับชำกำแฟแล้ว ใน
หนังสือติม่ ซ�ำห้องแถวเล่มนีย้ งั ได้รวบรวมสูตรอำหำรทีก่ นิ
คูก่ บั ชำกำแฟอืน่ ๆ เช่น กะหรีป่ บ๊ั ปำท่องโก๋ โดนัท ซึง่
สำมำรถท�ำขำยเป็นอำชีพได้ทกุ ตัว
ติม่ ซ�ำห้องแถว
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ติ่มซ�ายอดนิยมต่างๆ

ฮะเก๋า แป้งฮะเก๋ำใช้แป้งตัง้ หมิน่ ผสมกับแป้งมัน หรือแป้งมันฮ่องกง นวด
กับน�ำ้ ร้อนจัดให้แป้งสุกใสบำงส่วน แล้วน�ำมำนวดกับแป้งแห้งอีกครัง้ ให้แป้งเหนียว
ใส เวลำนวดจะใช้สนั มือนวด ใส่นำ�้ มันหมูเจียวใสแช่แข็ง นวดให้เข้ำกัน แล้วปิดด้วย
ถุงพลำสติกเพือ่ ให้แป้งไม่แห้ง จำกนัน้ จึงน�ำไปห่อไส้ แป้งฮะเก๋ำทีด่ เี มือ่ นวดต้อง
เหนียวและใส เวลำห่อไส้นงึ่ จะเห็นไส้ดำ้ นในชัด ไม่แตกหรือขำด
ฝัน่ โก๋ ใช้แป้งแบบเดียวกับฮะเก๋ำแต่จะบำงกว่ำ ไส้เป็นเนือ้ หมูผสมผัก ห่อ
เป็นรูปพระจันทร์เสีย้ ว แทนทีจ่ ะเป็นถุงสตำงค์อย่ำงฮะเก๋ำ บำงแห่งเรียกฝัน่ โก๋แต้จวิ๋
เพรำะไส้เป็นผักกำดดองผสมหน่อไม้ เห็ดหอมและถัว่ ลิสง หรือบำงทีเ่ ป็นไส้กยุ ช่ำย
ล้วน
เผือกทอด เป็นติม่ ซ�ำทอดยอดนิยม ท�ำจำกเผือกนึง่ บด นวดกับแป้งตัง้ หมิน่
ห่อไส้หมูผดั ปรุงรส ส�ำคัญทีเ่ วลำทอด เพรำะอุณหภูมนิ ำ�้ มันต้องไม่รอ้ นจัด หรือไม่
เย็นจัด หำกน�ำ้ มันร้อนเกินไปเผือกจะไม่ฟู แต่หำกน�ำ้ มันไม่รอ้ นเผือกจะละลำย
สามแซ่หรือขนมจีบสามสี ใช้แป้งตัวเดียวกับฮะเก๋ำ ใช้วธิ หี อ่ ต่ำงกัน โดยจะ
ห่อแล้วจีบรวมขึน้ มำ แบ่งเป็น 3 ช่อง แล้วม้วนแป้งเข้ำหำจุดตรงกลำงใส่เม็ดถัว่
ลันเตำ แครอท หรือเห็ดหอม ส่วนไส้เป็นไส้กงุ้ หรือไส้หมูกไ็ ด้
กุยช่าย มีแบบติม่ ซ�ำนึง่ ในเข่งเล็ก ห่อชิน้ เล็กขนำดพอดีคำ� แป้งใช้แป้งตัง้
หมิน่ ผสมแป้งมันฮ่องกง ห่อไส้กงุ้ ผสมกุยช่ำย นึง่ แล้วน�ำไปทอดเรียกกุยช่ำยเจีย๋ น
หำกเป็นกุยช่ำยสไตล์แต้จวิ๋ แบบกุยช่ำยตลำดพลู จะท�ำเป็นชิน้ ใหญ่ ใช้แป้งมันผสม
แป้งข้ำวเจ้ำ ไส้เป็นกุยช่ำยล้วน มันแกว หน่อไม้ และเผือก เป็นต้น
ขนมจีบ ทีโ่ ดดเด่นในบรรดำติม่ ซ�ำก็คอื ขนมจีบกุง้ เนือ้ กุง้ ต้องกรอบ อร่อย
กุง้ เป็นตัวๆ เคล็ดลับกำรท�ำส�ำคัญทีไ่ ส้และแป้ง ไส้ทกุ ชนิดต้องแช่เย็นให้เย็นจัด ก่อน
น�ำมำผสม เนือ้ จึงจะเหนียวเด้ง ส่วนแป้งเกีย๊ วทีห่ อ่ ขนมจีบต้องเลือกแผ่นบำง แป้ง
นวลไม่หนำมำก ตัดเป็นวงกลมเพือ่ ให้หอ่ ได้สวยงำมพอดีคำ� ก่อนนึง่ ขนมจีบทุกครัง้
ให้พรมน�ำ้ ให้ทวั่ เพือ่ แป้งเกีย๊ วจะได้ไม่แข็ง

ตัวอย่าง

เสีย่ วหลงเปำ

ตัวอย่าง

ซาลาเปา มี 2 แบบคือซำลำเปำหน้ำแตก และ
ซำลำเปำแป้งยีสต์ ซำลำเปำหน้ำแตกเป็นซำลำเปำหมัก
จำกแป้งเชือ้ ให้เกิดกำรขึน้ ฟู และเหม็นเปรีย้ ว บำงคนใช้
ลูกแป้งข้ำวหมำกหมักกับแป้งจนขึน้ แป้งเชือ้ ซำลำเปำที่
ดีคอื ต้องมีกำรต่อเชือ้ ใช้อย่ำงต่อเนือ่ ง ซำลำเปำทีไ่ ด้ถงึ จะ
ฟูแตก มีเนือ้ ละเอียด ไม่มกี ลิน่ แอมโมเนีย ส่วนซำลำเปำ
แป้งยีสต์มี 2 วิธคี อื แป้งแบบ 1 ขัน้ ตอนและแป้ง 2 ขัน้
ตอน แป้ง 1 ขัน้ ตอนคือ นวดแป้งกับยีสต์และส่วนผสม
อืน่ ๆพักไว้ให้แป้งคลำยตัวแล้วปัน้ ห่อเลย วิธนี ที้ ำ� ง่ำย เนือ้
จะฟู เบำ ไม่หนักมำก ส่วนแป้งซำลำเปำยีสต์ สูตร 2 ขัน้
ตอนจะต้องท�ำสปันจ์กอ่ น คือหมักแป้งกับยีสต์ น�ำ้ ตำล และ
น�ำ้ ให้ขนึ้ ฟูกอ่ นแล้วจึงน�ำมำผสมส่วนผสมต่ำงๆ แป้งจะนุม่
เบำ เนือ้ ละเอียดกว่ำ
เสีย่ วหลงเปา คือซำลำเปำในเข่งเล็ก ทีม่ นี ำ�้ ซุปอยู่
ด้ำนใน คนจีนนิยมกินเป็นอำหำรเช้ำ มีขำยอยูท่ วั่ ไปใน
เมืองจีน แต่ทโี่ ด่งดังก็เห็นจะเป็นเสีย่ วหลงเปำจำกเซีย่ งไฮ้
เรียก ซัง่ ไห่เสีย่ วหลงเปำ ในบรรดำติม่ ซ�ำทีท่ ำ� ยำกทีส่ ดุ
เห็นจะเป็นกำรท�ำเสีย่ วหลงเปำนีแ่ หละ เพรำะนอกจำกกำร
ห่อทีต่ อ้ งจับจีบให้ครบ 18 จีบแล้ว จุกทีจ่ บี จะต้องไม่หนำ
เพรำะเมือ่ นึง่ แป้งจะแข็ง แป้งต้องบำงเสมอกันทัง้ แผ่น จึง
จะจับจีบได้สวยงำม ไม่แตก น�ำ้ ซุปตุน๋ จำกหนังหมูจนเหนียว

แช่เย็นจนแข็ง มีกลิน่ หอมของขิง ต้นหอม น�ำ้ มันงำ และ
พริกไทย เมือ่ น�ำมำนึง่ น�ำ้ ซุปจะละลำย เสีย่ วหลงเปำจึงเป็น
ติม่ ซ�ำทีต่ อ้ งเสิรฟ์ ร้อนๆ ห่อไปนึง่ ไป ขำยไป ไม่ทำ� ทิง้ ไว้
เกีย๊ วซ่า เป็นอำหำรกินเล่นทีม่ ขี ำยในร้ำนอำหำร
จีน ร้ำนอำหำรเซีย่ งไฮ้และร้ำนอำหำรญีป่ นุ่ เกีย๊ วซ่ำแบบ
จีนหรือเซีย่ งไฮ้สำมำรถใช้แป้งเสีย่ วหลงเปำได้ ไส้สว่ นใหญ่
เป็นไส้กงุ้ หรือหมู ผสมกุยช่ำย ทอดในกระทะเหล็กโดยใส่
น�้ำมันลงไปก่อนทอดพอก้นเหลืองเล็กน้อย จึงผสมแป้ง
สำลีกบั น�ำ้ ใส่ลงไปในกระทะเกือบท่วม ปิดฝำ อบให้นำ�้ แห้ง
และมีแผ่นแป้งบำงๆหุม้ ทีเ่ กีย๊ ว ได้ทงั้ ควำมกรอบและควำม
นุม่ ในตัว
ก๋วยเตีย๋ วหลอด มีทงั้ ก๋วยเตีย๋ วหลอดแป้งสด และ
ก๋วยเตีย๋ วหลอดทีห่ อ่ ด้วยเส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ แป้งสดจะ
ใช้แป้งมันผสมแป้งข้ำวเจ้ำ และน�ำ้ ท�ำให้สกุ ด้วยไอน�ำ้ แบบ
เดียวกับปำกหม้อ แป้งออกนุม่ บำงอร่อย ส่วนก๋วยเตีย๋ ว
หลอดห่อไส้อกี ประเภทใช้กว๋ ยเตีย๋ วเส้นใหญ่หอ่ ไส้กงุ้ ไส้
หมู ไส้หน่อไม้ ไส้มนั แกว ห่อแล้วรำดด้วยน�ำ้ ซีอวิ๊ ปรุงรส
น�ำไปนึง่ ให้สกุ
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แป้งตัง้ หมิน่

แป้งตัง้ หมิน่ เป็นแป้งสำลีทเี่ อำกลูเตนออกไปแล้ว
เนื้อแป้งลื่นมัน คล้ำยแป้งมัน เมื่อสุกแป้งจะมีลักษณะ
เหนียวใส ใช้ในกำรท�ำติม่ ซ�ำ พวกฮะเก๋ำ ฝัน่ โก๋ เผือกทอด
มีขำยหลำยร้ำน ในตลำดเยำวรำช ซอยอิศรำนุภำพ
แป้งมันฮ่องกง ท�ำมำจำกมันฝรัง่ คุณสมบัตขิ อง
แป้งชนิดนี้ คือ มีควำมเหนียว และเมือ่ ละลำยน�ำ้ หรือโดน
ควำมร้อน แป้งจะไม่คนื ตัว หำซือ้ ได้ในซอยอิศรำนุภำพ
ตลำดเยำวรำช และในซูเปอร์มำร์เกตทัว่ ไป
แป้งสำลีอเนกประสงค์ แป้งสำลีทมี่ โี ปรตีนอย่ำงเบำ
ปำนกลำง แป้งมีสขี ำว เนือ้ ละเอียดเบำ แป้งสำลีอเนกประสงค์
เป็นส่วนผสมหลักของแป้งซำลำเปำ ซึง่ มีขำยด้วยกันหลำย
ยีห่ อ้ แต่ละยีห่ อ้ มีควำมเบำ และควำมขำวของแป้งแตก
ต่ำงกัน ส่วนใหญ่ใช้แป้งสำลีตรำบัวแดง
แป้งท�ำปำท่องโก๋ ที่นิยมใช้คือแป้งฮกเขียวหรือ
ฮกแดง เป็นแป้งสำลีใช้ทำ� ปำท่องโก๋โดยเฉพำะ จะท�ำให้
เนื้อปำท่องโก๋ที่ได้กรอบนอกนุ่มใน เนื้อฟูเบำ หำกไม่มี
สำมำรถใช้แป้งสำลีอเนกประสงค์ชนิดอืน่ แทนได้ เช่น แป้ง
สำลีตรำว่ำว ตรำฮกดอกไม้แดง ตรำประตูชยั ตรำหัวกวำง
ตรำอวกำศ ตรำกบ เป็นต้น

ตัวอย่าง
แป้งมันฮ่องกง

แป้งท�ำปำท่องโก๋
แป้งสำลีอเนกประสงค์
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แป้งท�ำเสี่ยวหลงเปำ เป็นแป้งสำลี ใช้ส�ำหรับ
ท�ำเสีย่ วหลงเปำ บะหมี่ หรือเกีย๊ วซ่ำ เช่น แป้งตรำพิณ
เขียว เนื้อแป้งมีสีขำว มีควำมเหนียวและนุ่มในตัว หำ
ซือ้ ได้ทรี่ ำ้ น จึง ฮัว่ ฮะ วงเวียน 22 กรกฎำ หรือสำมำรถ
ใช้แป้งสำลีอเนกประสงค์ที่มีโปรตีนระดับปำนกลำง
แทนได้
น�ำ้ มันหมูเจียวใส ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งท�ำฮะเก๋ำ
และเผือกทอด วิธกี ำรท�ำน�ำ้ มันหมูเจียวใสคือให้หนั่ มันหมู
ทีเ่ ป็นเปลวหมูสำ� หรับเจียวน�ำ้ มันเป็นชิน้ เล็ก น�ำไปลวกใน
หม้อน�ำ้ เดือดทีใ่ ส่ขงิ แก่ทบุ และเหล้ำจีนเล็กน้อยเพือ่ ดับ
คำว จำกนัน้ ใส่ลงในกระทะตัง้ ไฟอ่อน ใส่หอมแดงทุบ 4
หัว ต้นหอมทุบ 3 ต้นเพือ่ ให้มกี ลิน่ หอม เจียวจนน�ำ้ มันหมู
ออกมำจนหมด น�ำ้ มันทีไ่ ด้จะมีสขี ำวใส พักให้เย็น น�ำไป
แช่ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดำให้มนั หมูแข็งตัว

กุง้ แชบ๊วย หรือกุง้ ขำว ใช้ทำ� ไส้ตมิ่ ซ�ำ เลือกใช้กงุ้
ทะเลธรรมชำติ ตัวใหญ่ เปลือกใส เป็นเงำมัน สีออกเขียว
อ่อน เพรำะเนื้อจะกรอบกว่ำกุ้งแชบ๊วยเลี้ยง น�ำมำแกะ
เปลือกออก เคล้ำแป้งมัน และเกลือ พักไว้สกั ครู่ ล้ำงด้วย
น�ำ้ ผ่ำนเบำๆจนแป้งใส จะท�ำให้เนือ้ กุง้ มีควำมเหนียวและ
กรอบเป็นพิเศษ
กุง้ โอวขัก เป็นกุง้ ทะเลธรรมชำติ เปลือกแข็งสำก
สีเทำ ล�ำตัวสีเหลืองอมชมพู เนื้อมีควำมกรอบและเด้ง
ในตัว จึงนิยมใช้ทำ� ทอดมัน ลูกชิน้ กุง้ ไส้ขนมจีบ และ
ไส้ติ่มซ�ำ กุ้งโอวขักมีขำยตอนเช้ำที่ตลำดกรมภูธเรศ
ซอยอิศรำนุภำพ เยำวรำช ทัง้ ทีแ่ กะเปลือกแล้ว และซือ้
มำแกะเอง เมือ่ แกะเปลือกแล้วให้เคล้ำแป้งมันและเกลือ
ให้ทวั่ พักไว้สกั ครู่ แล้วเปิดน�ำ้ เบำๆเพือ่ ล้ำงแป้งออกจน
น�ำ้ ในอ่ำงใส จะท�ำให้กงุ้ กรอบเด้ง
เนือ้ ปูแกะ เป็นเนือ้ ปูมำ้ นึง่ สุกแล้วแกะเนือ้ มีทงั้ เนือ้
ส่วนกรรเชียง เนือ้ อก เป็นเนือ้ ก้อนสีขำว ส่วนเนือ้ ก้ำมปู
เป็นชิน้ เล็ก สีไม่ขำว เลือกซือ้ เนือ้ ปูแกะสดใหม่ สีขำว เป็น
ก้อน ไม่มกี ลิน่ เหม็น และไม่มเี ปลือกติด ก่อนน�ำไปท�ำ
อำหำรต้องนึง่ ใส่ขงิ แก่ทบุ และต้นหอมทุบ เพือ่ ดับกลิน่ คำว
แผ่นเปำะเปีย๊ ะ ใช้สำ� หรับห่อแผ่นเปำะเปีย๊ ะ ทัง้ แบบ
แผ่นสดทีใ่ ช้ทำ� โรตีสำยไหม เป็นแผ่นแป้งสดทีน่ ยิ มใช้หอ่
เปำะเปีย๊ ะสด และเปำะเปีย๊ ะทอด เนือ้ แป้งมีรสเค็มในตัว
วิธีเลือกซื้อให้เลือกแผ่นเปำะเปี๊ยะที่ท�ำใหม่ๆ ควำมบำง
สม�ำ่ เสมอ ไม่ขำด เมือ่ ใช้ไม่หมดให้ลอกแผ่นเปำะเปีย๊ ะออก
จำกกันทีละแผ่น แล้วซ้อนกันตำมเดิม ห่อกระดำษหรือ
ใบตองจะช่วยรักษำควำมชืน้ เพือ่ ท�ำให้แป้งไม่แห้ง ใส่ถงุ
พลำสติกอีกที เก็บไว้ได้ประมำณ 1-2 วัน แต่ถำ้ ท�ำเปำะเปีย๊ ะ
สดควรใช้แผ่นแป้งทีท่ ำ� ใหม่ๆวันต่อวัน และแผ่นเปำะเปีย๊ ะ
แช่แข็งท�ำเปำะเปีย๊ ะทอด แผ่นเปำะเปีย๊ ะแช่แข็ง เป็นแผ่น
เปำะเปีย๊ ะทีม่ ผี วิ เรียบเนียน แต่คอ่ นข้ำงหนำ ใช้ทำ� เปำะเปีย๊ ะ
ทอดโดยเฉพำะ ข้อดีคอื ห่อง่ำย ไม่แตก เมือ่ ใช้ไม่หมดให้
เก็บใส่ถงุ พลำสติกมัดให้แน่น สำมำรถเก็บไว้ใช้ได้นำนใน
ช่องแช่แข็ง

ตัวอย่าง
แป้งท�ำเสีย่ วหลงเปำ

น�ำ้ มันหมูเจียวใสแช่แข็ง
ติม่ ซ�ำห้องแถว
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