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ติ่มซ�ำห้องแถว

ติม่ซ�ำ	อำหำรว่ำงของคนจนีท่ีกินคู่กับน�ำ้ชำกำแฟ ติม่ซ�ำถอืเป็นศลิปะกำรท�ำอำหำร

จนีชัน้สงู ทีต้่องอำศยัวตัถดุบิชัน้ด ี มีคณุภำพ มีควำมสดใหม่ บวกกบัฝีมือเชฟที่

เชีย่วชำญมปีระสบกำรณ์ ในกำรนวดแป้ง ท�ำไส้ กำรห่อจบัจบีให้ได้ทรงทีส่วยงำม 

รวมไปถงึกำรน่ึงทีต้่องใช้ระยะเวลำทีพ่อด ีไม่นำนเกนิไป หรือน้อยจนเกนิไป จงึจะ

ได้ติม่ซ�ำทีม่รีสชำตอิร่อยระดบัภตัตำคำร   

ฮ่องกงเป็นศนูย์กลำงของติม่ซ�ำอร่อยขึน้ชือ่เพรำะมกีุก๊เป็นคนกวำงตุง้ รวม

ถงึย่ำนไชน่ำทำวน์ในซกีโลกตะวนัตก โรงน�ำ้ชำและภตัตำคำรติม่ซ�ำเฟ่ืองฟ ูเพรำะ

คนกวำงตุ้งไปตั้งหลักแหล่ง แม้แต่โรงน�้ำชำแถวเยำวรำชยุคแรกๆก็เป็นของคน

กวำงตุง้ ปัจจบุนักุก๊ของภตัตำคำรจนีในเมอืงไทยกร็�ำ่เรยีนวทิยำยทุธกำรท�ำอำหำร

จำกกุก๊เชือ้สำยกวำงตุง้ 

เส้นทำงต่ิมซ�ำในเมอืงไทย เริม่จำกต่ิมซ�ำแบบโรงน�ำ้ชำแถบเยำวรำช แต่

หลงัจำกเกดิภตัตำคำรจนีมำกขึน้ ศนูย์กลำงติม่ซ�ำจงึย้ำยไปอยูใ่นภตัตำคำรรวมถงึ

โรงแรมใหญ่ๆด้วย ถงึกบัใช้กุก๊น�ำเข้ำจำกฮ่องกงกนัเลยทีเดยีว อกีท้ังเมือ่ติม่ซ�ำเป็น

อำหำรหนกั และแพร่หลำยขึน้ ขนมจบี ฮะเก๋ำ ซำลำเปำ จงึแทรกตวัอยู่ในร้ำน

บะหมีเ่กีย๊ว รถเข็นตำมรมิถนน หรอืร้ำนสะดวกซือ้เปิดบรกิำร 24 ช่ัวโมง นอกจำก

นีค้นจนีทำงใต้ของไทย ในสงิคโปร์ มำเลเซยี และอนิโดนเีซยี กใ็ช้ร้ำนโกป้ีเป็นแหล่ง

พบปะสงัสรรค์แทนโรงน�ำ้ชำ และติม่ซ�ำกต็ำมตดิเข้ำไปในร้ำนกำแฟเหล่ำน้ีด้วย

เปิดต�ารับติ่มซ�าอาหารจีนรสเลิศ

ตัวอย่าง



ติม่ซ�ำในภตัตำคำรจนีหรอืในห้องอำหำรจนีในโรงแรม 

ส่วนใหญ่เน้นคณุภำพ วตัถดุบิทีส่ดใหม่ ใช้ของด ีรำคำแพง 

รสชำตริะดบัภัตตำคำร อร่อยเนือ้นุม่ กรอบ รสชำตกิลมกล่อม 

เมนขูึน้ชือ่จ�ำพวกฮะเก๋ำ ฝ่ันโก๋ เผอืกทอด กยุช่ำยกุง้ทอด 

ขนมจบีกุง้ เปำะเป๊ียะทอด ซำลำเปำหน้ำแตก และก๋วยเตีย๋ว

หลอดแป้งสด เป็นต้น เชฟติม่ซ�ำต้องมีควำมละเมียดละไม 

บรรจงห่อชิน้ต่อชิน้ เพือ่ให้ได้ติม่ซ�ำทีด่สูวยงำม ขนำดก�ำลงั

พอดกีนิในแต่ละค�ำ และมคีณุภำพ  

ส่วนติม่ซ�ำรำคำถกูทีเ่ด่นชดักค็อืติม่ซ�ำข้ำงทำง โดย

เฉพำะทำงภำคใต้ อย่ำงเช่นจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลำ 

(หำดใหญ่) และจงัหวดัภเูกต็ ติม่ซ�ำถอืเป็นวิถกีำรกนิอำหำร

เช้ำประจ�ำท้องถิน่ ร้ำนขำยติม่ซ�ำมีแทบทุกส่วนของจงัหวัด 

โดยเฉพำะจงัหวดัตรงั ต่ิมซ�ำมหีลำกหลำยสนนรำคำเริม่

ต้นทีเ่ข่งละ 15 บำท เสร์ิฟเป็นถ้วยเลก็ ลกูค้ำสำมำรถเลอืก

ติม่ซ�ำทีท่�ำสดใหม่ ให้ทำงร้ำนนึง่เสร์ิฟร้อนๆ ส่วนใหญ่จะ

เป็นติม่ซ�ำทีใ่ช้เนือ้กุง้ หรอืเนือ้หมเูป็นส่วนผสม น�ำมำผสม

กบัเคร่ืองปรุงให้เหนียวเด้ง แล้วน�ำมำแปะหน้ำต่ำงๆ เช่น 

ข้ำวโพดอ่อน ไข่เยีย่วม้ำ ไข่เคม็ดบิ เหด็เขม็ทอง ไส้กรอก 

บวบคว้ำนไส้ มะระจนีคว้ำนไส้ พริกหยวก ผักกำดขำวห่อ

ไส้กุง้ เต้ำหูยั้ดไส้ เป็นต้น นอกจำกน้ันกยั็งมีพวกขนมจบี

กุง้ ขนมจบีหมู ปำท่องโก๋ (ทอด) จบีขำว (ฮะเก๋ำ) และป๋ัก

ถ่องโกว้ หรอืบกัท่องโก๋ หรอืขนมน�ำ้ตำลทรำยขำวหรอื

น�ำ้ตำลแดงน่ึง คนจนีเยำวรำชเรียก ม่ำหล่ำยโก เป็นขนม

นึง่ของคนจนีกวำงตุ้ง ใช้น�ำ้ตำลทรำยแดง โรยหน้ำด้วยงำ

ขำว เนือ้ขนมสนี�ำ้ตำล รสชำตหิอมหวำน เสร์ิฟคูก่บัชำ

กำแฟอีกด้วย

ที่ต่ำงกันจนเห็นได้ชัดของติ่มซ�ำเมืองตรัง คือจะ

เสร์ิฟคูน่�ำ้จิม้ค้อมเจอืงสแีดงอมส้ม ค้อมเจอืงเป็นเครือ่ง

ปรงุท้องถิน่ ซึง่เป็นซอสสส้ีมแดง กลิน่แบบแป้งหมกัเปรีย้ว

เค็ม ท�ำจำกมันเทศ ถั่วลิสง ต้มจนเปื่อยแล้วมำบดให้ตัวอย่าง



ละเอยีด เค่ียวปรุงรสด้วยน�ำ้ตำล น�ำ้ส้มสำยชู เกลือ ใช้เป็น

น�ำ้จิม้หมูย่ำง ขนมจบี ติม่ซ�ำ และเปำะเป๊ียะทอด 

ในกรุงเทพฯ ย่ำนชมุชน ตลำดสด ห้องแถวจะพบ

เห็นติ่มซ�ำที่แยกขำยเฉพำะอย่ำงให้เห็นอยู่ดำษดื่น เช่น 

ซำลำเปำ ขนมจบี สำหร่ำยพนัหม ูกยุช่ำย เกีย๊วซ่ำ เป็นต้น 

บำงทีตั้งรถเข็นขำยกันข้ำงทำง ซึ่งรำคำไม่แพงนัก แม้

หน้ำตำจะไม่สวยงำมเท่ำในภตัตำคำร แต่รสชำตพิอเทยีบ

เคยีง ทีช่นะเดด็ขำดคอืสนนรำคำทีไ่ม่แพง เป็นอกีตวัเลอืก

หน่ึงให้กบัผู้ทีช่อบรับประทำนติม่ซ�ำได้

นอกจำกบรรดำติ่มซ�ำกินคู่กับชำกำแฟแล้ว ใน

หนงัสอืติม่ซ�ำห้องแถวเล่มนีย้งัได้รวบรวมสตูรอำหำรทีก่นิ

คูก่บัชำกำแฟอ่ืนๆ เช่น กะหร่ีป๊ับ ปำท่องโก๋ โดนัท ซึง่

สำมำรถท�ำขำยเป็นอำชพีได้ทกุตวั
11ติม่ซ�ำห้องแถว	 11
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ติ่มซ�ายอดนิยมต่างๆ
ฮะเก๋า แป้งฮะเก๋ำใช้แป้งตัง้หม่ิน ผสมกบัแป้งมัน หรือแป้งมันฮ่องกง นวด

กบัน�ำ้ร้อนจดัให้แป้งสุกใสบำงส่วน แล้วน�ำมำนวดกับแป้งแห้งอกีคร้ังให้แป้งเหนยีว 

ใส เวลำนวดจะใช้สนัมอืนวด ใส่น�ำ้มันหมูเจยีวใสแช่แขง็ นวดให้เข้ำกนั แล้วปิดด้วย

ถงุพลำสตกิเพือ่ให้แป้งไม่แห้ง จำกน้ันจงึน�ำไปห่อไส้ แป้งฮะเก๋ำท่ีดีเมือ่นวดต้อง

เหนยีวและใส เวลำห่อไส้น่ึง จะเหน็ไส้ด้ำนในชดั ไม่แตกหรือขำด

ฝ่ันโก๋ ใช้แป้งแบบเดยีวกบัฮะเก๋ำแต่จะบำงกว่ำ ไส้เป็นเน้ือหมูผสมผัก ห่อ

เป็นรูปพระจนัทร์เสีย้ว แทนทีจ่ะเป็นถงุสตำงค์อย่ำงฮะเก๋ำ บำงแห่งเรยีกฝ่ันโก๋แต้จิว๋ 

เพรำะไส้เป็นผกักำดดองผสมหน่อไม้ เหด็หอมและถัว่ลสิง หรอืบำงทีเ่ป็นไส้กยุช่ำย

ล้วน

เผอืกทอด เป็นติม่ซ�ำทอดยอดนยิม ท�ำจำกเผอืกนึง่บด นวดกบัแป้งตัง้หมิน่ 

ห่อไส้หมผูดัปรงุรส ส�ำคญัทีเ่วลำทอด เพรำะอุณหภมิูน�ำ้มันต้องไม่ร้อนจดั หรือไม่

เยน็จดั หำกน�ำ้มนัร้อนเกนิไปเผือกจะไม่ฟ ูแต่หำกน�ำ้มันไม่ร้อนเผือกจะละลำย  

สามแซ่หรอืขนมจีบสามสี ใช้แป้งตวัเดยีวกบัฮะเก๋ำ ใช้วธิห่ีอต่ำงกนั โดยจะ

ห่อแล้วจบีรวมขึน้มำ แบ่งเป็น 3 ช่อง แล้วม้วนแป้งเข้ำหำจดุตรงกลำงใส่เม็ดถัว่

ลนัเตำ แครอท หรอืเหด็หอม ส่วนไส้เป็นไส้กุง้ หรือไส้หมูกไ็ด้

กยุช่าย มแีบบติม่ซ�ำน่ึงในเข่งเล็ก ห่อชิน้เล็กขนำดพอดคี�ำ แป้งใช้แป้งตัง้

หมิน่ผสมแป้งมนัฮ่องกง ห่อไส้กุง้ผสมกยุช่ำย น่ึงแล้วน�ำไปทอดเรียกกยุช่ำยเจีย๋น 

หำกเป็นกยุช่ำยสไตล์แต้จิว๋แบบกยุช่ำยตลำดพลู จะท�ำเป็นชิน้ใหญ่ ใช้แป้งมันผสม

แป้งข้ำวเจ้ำ ไส้เป็นกยุช่ำยล้วน มันแกว หน่อไม้ และเผือก เป็นต้น

ขนมจบี ทีโ่ดดเด่นในบรรดำติม่ซ�ำกค็อืขนมจบีกุง้ เน้ือกุง้ต้องกรอบ อร่อย 

กุ้งเป็นตัวๆ เคลด็ลบักำรท�ำส�ำคญัทีไ่ส้และแป้ง ไส้ทกุชนดิต้องแช่เยน็ให้เยน็จัด ก่อน

น�ำมำผสม เนือ้จงึจะเหนียวเด้ง ส่วนแป้งเกีย๊วทีห่่อขนมจบีต้องเลือกแผ่นบำง แป้ง

นวลไม่หนำมำก ตัดเป็นวงกลมเพือ่ให้ห่อได้สวยงำมพอดคี�ำ ก่อนนึง่ขนมจบีทกุครัง้

ให้พรมน�ำ้ให้ทัว่เพือ่แป้งเกีย๊วจะได้ไม่แขง็

ตัวอย่าง
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ซาลาเปา ม ี 2 แบบคอืซำลำเปำหน้ำแตก และ

ซำลำเปำแป้งยสีต์ ซำลำเปำหน้ำแตกเป็นซำลำเปำหมกั

จำกแป้งเชือ้ให้เกดิกำรขึน้ฟ ู และเหมน็เปรีย้ว บำงคนใช้

ลูกแป้งข้ำวหมำกหมกักบัแป้งจนขึน้ แป้งเชือ้ซำลำเปำที่

ดคีอืต้องมกีำรต่อเชือ้ใช้อย่ำงต่อเนือ่ง ซำลำเปำทีไ่ด้ถงึจะ

ฟแูตก มเีนือ้ละเอยีด ไม่มกีลิน่แอมโมเนยี ส่วนซำลำเปำ

แป้งยสีต์ม ี2 วธิคีอื แป้งแบบ 1 ขัน้ตอนและแป้ง 2 ขัน้

ตอน แป้ง 1 ขัน้ตอนคอื นวดแป้งกบัยสีต์และส่วนผสม

อืน่ๆพกัไว้ให้แป้งคลำยตวัแล้วป้ันห่อเลย วธินีีท้�ำง่ำย เน้ือ

จะฟ ูเบำ ไม่หนกัมำก ส่วนแป้งซำลำเปำยสีต์ สตูร 2 ขัน้

ตอนจะต้องท�ำสปันจ์ก่อน คอืหมกัแป้งกบัยสีต์ น�ำ้ตำล และ

น�ำ้ให้ขึน้ฟกู่อนแล้วจงึน�ำมำผสมส่วนผสมต่ำงๆ แป้งจะนุม่

เบำ เนือ้ละเอยีดกว่ำ

เสีย่วหลงเปา คอืซำลำเปำในเข่งเลก็ ทีม่นี�ำ้ซปุอยู่

ด้ำนใน คนจนีนยิมกนิเป็นอำหำรเช้ำ มีขำยอยู่ทัว่ไปใน

เมอืงจนี แต่ทีโ่ด่งดงักเ็หน็จะเป็นเสีย่วหลงเปำจำกเซีย่งไฮ้ 

เรยีก ซัง่ไห่เสีย่วหลงเปำ ในบรรดำติม่ซ�ำทีท่�ำยำกทีส่ดุ

เหน็จะเป็นกำรท�ำเสีย่วหลงเปำนีแ่หละ เพรำะนอกจำกกำร

ห่อทีต้่องจบัจบีให้ครบ 18 จบีแล้ว จกุทีจ่บีจะต้องไม่หนำ

เพรำะเมือ่นึง่แป้งจะแขง็ แป้งต้องบำงเสมอกนัทัง้แผ่น จงึ

จะจบัจบีได้สวยงำม ไม่แตก น�ำ้ซปุตุน๋จำกหนงัหมจูนเหนยีว 

แช่เยน็จนแขง็ มีกล่ินหอมของขงิ ต้นหอม น�ำ้มันงำ และ

พรกิไทย เมือ่น�ำมำนึง่น�ำ้ซปุจะละลำย เสีย่วหลงเปำจงึเป็น

ติม่ซ�ำทีต้่องเสิร์ฟร้อนๆ ห่อไปน่ึงไป ขำยไป ไม่ท�ำทิง้ไว้

เก๊ียวซ่า เป็นอำหำรกินเล่นทีม่ขีำยในร้ำนอำหำร

จนี ร้ำนอำหำรเซีย่งไฮ้และร้ำนอำหำรญีปุ่น่ เกีย๊วซ่ำแบบ

จนีหรอืเซีย่งไฮ้สำมำรถใช้แป้งเสีย่วหลงเปำได้ ไส้ส่วนใหญ่

เป็นไส้กุง้ หรอืหม ูผสมกยุช่ำย ทอดในกระทะเหลก็โดยใส่

น�้ำมันลงไปก่อนทอดพอก้นเหลืองเล็กน้อย จึงผสมแป้ง

สำลกีบัน�ำ้ใส่ลงไปในกระทะเกอืบท่วม ปิดฝำ อบให้น�ำ้แห้ง

และมแีผ่นแป้งบำงๆหุม้ทีเ่กีย๊ว ได้ทัง้ควำมกรอบและควำม

นุ่มในตวั  

ก๋วยเต๋ียวหลอด มีทัง้ก๋วยเตีย๋วหลอดแป้งสด และ

ก๋วยเตีย๋วหลอดทีห่่อด้วยเส้นก๋วยเตีย๋วเส้นใหญ่ แป้งสดจะ

ใช้แป้งมนัผสมแป้งข้ำวเจ้ำ และน�ำ้ ท�ำให้สุกด้วยไอน�ำ้แบบ

เดียวกบัปำกหม้อ แป้งออกนุ่มบำงอร่อย ส่วนก๋วยเต๋ียว

หลอดห่อไส้อกีประเภทใช้ก๋วยเตีย๋วเส้นใหญ่ห่อไส้กุง้ ไส้

หมู ไส้หน่อไม้ ไส้มันแกว ห่อแล้วรำดด้วยน�ำ้ซอ๊ิีวปรุงรส 

น�ำไปน่ึงให้สุก 

ตัวอย่าง
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เครื่องปรุงติ่มซ�า
แป้งต้ังหมิน่ เป็นแป้งสำลีทีเ่อำกลูเตนออกไปแล้ว 

เนื้อแป้งลื่นมัน คลำ้ยแป้งมัน เมื่อสุกแป้งจะมีลักษณะ

เหนียวใส ใช้ในกำรท�ำติม่ซ�ำ พวกฮะเก๋ำ ฝ่ันโก๋ เผือกทอด 

มีขำยหลำยร้ำน ในตลำดเยำวรำช ซอยอิศรำนุภำพ 

แป้งมนัฮ่องกง ท�ำมำจำกมนัฝรัง่ คณุสมบตัขิอง

แป้งชนิดน้ี คอื มีควำมเหนียว และเม่ือละลำยน�ำ้หรือโดน

ควำมร้อน แป้งจะไม่คืนตวั หำซือ้ได้ในซอยอศิรำนภุำพ 

ตลำดเยำวรำช และในซเูปอร์มำร์เกตทัว่ไป

แป้งสำลอีเนกประสงค์ แป้งสำลทีีม่โีปรตนีอย่ำงเบำ

ปำนกลำง แป้งมสีขีำว เนือ้ละเอยีดเบำ แป้งสำลอีเนกประสงค์

เป็นส่วนผสมหลกัของแป้งซำลำเปำ ซึง่มขีำยด้วยกนัหลำย

ยีห้่อ แต่ละยีห้่อมคีวำมเบำ และควำมขำวของแป้งแตก

ต่ำงกนั ส่วนใหญ่ใช้แป้งสำลีตรำบวัแดง

แป้งท�ำปำท่องโก๋ ที่นิยมใช้คือแป้งฮกเขียวหรือ      

ฮกแดง เป็นแป้งสำลใีช้ท�ำปำท่องโก๋โดยเฉพำะ จะท�ำให้       

เนื้อปำท่องโก๋ที่ได้กรอบนอกนุ่มใน เนื้อฟูเบำ หำกไม่มี

สำมำรถใช้แป้งสำลอีเนกประสงค์ชนดิอืน่แทนได้ เช่น แป้ง

สำลตีรำว่ำว ตรำฮกดอกไม้แดง ตรำประตชูยั ตรำหวักวำง    

ตรำอวกำศ ตรำกบ เป็นต้น

แป้งตัง้หมิน่

แป้งมนัฮ่องกง

แป้งท�ำปำท่องโก๋

แป้งสำลอีเนกประสงค์

ตัวอย่าง
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แป้งท�ำเส่ียวหลงเปำ เป็นแป้งสำลี ใช้ส�ำหรับ          

ท�ำเสีย่วหลงเปำ บะหมี ่ หรอืเกีย๊วซ่ำ เช่น แป้งตรำพณิ

เขียว เนื้อแป้งมีสีขำว มีควำมเหนียวและนุ่มในตัว หำ      

ซือ้ได้ทีร้่ำน จงึ ฮัว่ ฮะ วงเวยีน 22 กรกฎำ หรอืสำมำรถ

ใช้แป้งสำลีอเนกประสงค์ที่มีโปรตีนระดับปำนกลำง             

แทนได้

น�ำ้มนัหมเูจยีวใส ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งท�ำฮะเก๋ำ

และเผอืกทอด วธิกีำรท�ำน�ำ้มนัหมเูจยีวใสคอืให้หัน่มันหมู

ทีเ่ป็นเปลวหมสู�ำหรบัเจยีวน�ำ้มนัเป็นชิน้เลก็ น�ำไปลวกใน

หม้อน�ำ้เดอืดทีใ่ส่ขงิแก่ทบุ และเหล้ำจนีเลก็น้อยเพือ่ดบั

คำว จำกนัน้ใส่ลงในกระทะตัง้ไฟอ่อน ใส่หอมแดงทบุ 4 

หวั ต้นหอมทบุ 3 ต้นเพือ่ให้มกีลิน่หอม เจยีวจนน�ำ้มนัหมู

ออกมำจนหมด น�ำ้มนัทีไ่ด้จะมสีขีำวใส  พกัให้เยน็ น�ำไป

แช่ในตูเ้ยน็ช่องธรรมดำให้มนัหมแูขง็ตวั

กุง้แชบ๊วย	หรือกุง้ขำว ใช้ท�ำไส้ติม่ซ�ำ เลือกใช้กุง้

ทะเลธรรมชำต ิตวัใหญ่ เปลือกใส เป็นเงำมัน สีออกเขยีว

อ่อน เพรำะเนื้อจะกรอบกว่ำกุ้งแชบ๊วยเลี้ยง น�ำมำแกะ

เปลือกออก เคล้ำแป้งมัน และเกลือ พกัไว้สักครู่ ล้ำงด้วย

น�ำ้ผ่ำนเบำๆจนแป้งใส จะท�ำให้เน้ือกุง้มีควำมเหนียวและ

กรอบเป็นพเิศษ

กุง้โอวขกั เป็นกุง้ทะเลธรรมชำต ิ เปลือกแขง็สำก  

สีเทำ ล�ำตัวสีเหลืองอมชมพู เนื้อมีควำมกรอบและเด้ง      

ในตวั จงึนยิมใช้ท�ำทอดมนั ลกูชิน้กุง้ ไส้ขนมจบี และ       

ไส้ติ่มซ�ำ กุ้งโอวขักมีขำยตอนเช้ำที่ตลำดกรมภูธเรศ           

ซอยอิศรำนุภำพ เยำวรำช ทัง้ทีแ่กะเปลือกแล้ว และซือ้

มำแกะเอง เมือ่แกะเปลอืกแล้วให้เคล้ำแป้งมนัและเกลอื

ให้ทัว่ พกัไว้สกัครู ่ แล้วเปิดน�ำ้เบำๆเพือ่ล้ำงแป้งออกจน  

น�ำ้ในอ่ำงใส จะท�ำให้กุง้กรอบเด้ง

เนือ้ปแูกะ เป็นเนือ้ปมู้ำนึง่สกุแล้วแกะเนือ้ มทีัง้เนือ้

ส่วนกรรเชยีง เน้ืออก เป็นเน้ือก้อนสีขำว ส่วนเน้ือก้ำมปู

เป็นชิน้เลก็ สไีม่ขำว เลอืกซือ้เนือ้ปแูกะสดใหม่ สขีำว เป็น

ก้อน ไม่มกีลิน่เหมน็ และไม่มเีปลอืกตดิ ก่อนน�ำไปท�ำ

อำหำรต้องนึง่ใส่ขงิแก่ทุบและต้นหอมทุบ เพือ่ดบักลิน่คำว 

แผ่นเปำะเป๊ียะ ใช้ส�ำหรับห่อแผ่นเปำะเป๊ียะ ทัง้แบบ

แผ่นสดทีใ่ช้ท�ำโรตีสำยไหม เป็นแผ่นแป้งสดทีน่ยิมใช้ห่อ

เปำะเป๊ียะสด และเปำะเป๊ียะทอด เนือ้แป้งมรีสเคม็ในตวั 

วิธีเลือกซื้อให้เลือกแผ่นเปำะเปี๊ยะที่ท�ำใหม่ๆ ควำมบำง

สม�ำ่เสมอ ไม่ขำด เมือ่ใช้ไม่หมดให้ลอกแผ่นเปำะเป๊ียะออก

จำกกนัทีละแผ่น แล้วซ้อนกนัตำมเดมิ ห่อกระดำษหรอื

ใบตองจะช่วยรกัษำควำมชืน้เพือ่ท�ำให้แป้งไม่แห้ง ใส่ถงุ

พลำสตกิอกีที เกบ็ไว้ได้ประมำณ 1-2 วนั แต่ถ้ำท�ำเปำะเป๊ียะ

สดควรใช้แผ่นแป้งทีท่�ำใหม่ๆวนัต่อวนั และแผ่นเปำะเป๊ียะ

แช่แขง็ท�ำเปำะเป๊ียะทอด แผ่นเปำะเป๊ียะแช่แขง็ เป็นแผ่น

เปำะเป๊ียะทีม่ผีวิเรยีบเนยีน แต่ค่อนข้ำงหนำ ใช้ท�ำเปำะเป๊ียะ

ทอดโดยเฉพำะ ข้อดคีอืห่อง่ำย ไม่แตก เม่ือใช้ไม่หมดให้

เกบ็ใส่ถงุพลำสตกิมดัให้แน่น สำมำรถเกบ็ไว้ใช้ได้นำนใน

ช่องแช่แขง็

แป้งท�ำเส่ียวหลงเปำ

น�ำ้มนัหมเูจยีวใสแช่แขง็

ตัวอย่าง
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