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จากส�านักพิมพ์

เบเกอร ีขนมหวานนานาชนดิตามคาเฟ่เก๋ๆ ร้านขนม หรอืร้านกาแฟ มกัจะ
มเีมนทูีห่ลายคนชืน่ชอบอยูด้่วย ถ้าไม่ใช่เค้กนุม่ๆ กอ็าจเป็นเอแคลร์ไส้ทะลกั มฟัฟิน
เนือ้นุม่ชุม่เนย ขนมปังอบใหม่หอมกรุน่ หรอือืน่ๆทีด่นู่ากนิจนเผลอซือ้ตดิมอืมากนิ
คูก่บัเครือ่งดืม่แก้วโปรด กเ็พราะขนมน่ากนิ แถมบางทกีนิบ่อยๆเพราะอร่อย ยิง่
อร่อยมากๆกอ็ยากท�าเองบ้าง อยากกนิเมือ่ไรจะได้สมใจทกุครา แต่ครัน้จะเริม่
ลงมอืกด็ยูากเยน็ แถมบางทที�าแล้วไม่ได้ดงัใจจนเริม่ท้อและเลกิท�า

BAKERY Q&A เบเกอรขีีส้งสยั หนงัสอืเล่มเลก็ในมอืคณุขณะนี ้ ขอเป็น
ก�าลงัใจให้คณุร่วมฝ่าฟันไปกบัเรา เพือ่รสอร่อยด้วยมอืคณุเอง เรารวบรวมเรือ่ง 
น่ารูเ้กีย่วกบัครวัขนม ตัง้แต่เรือ่งวตัถดุบิ อปุกรณ์ และเกรด็น่ารูเ้รือ่งขนม อาท ิ เค้ก 
ขนมปัง คกุกี ้ ฯลฯ พร้อมตอบค�าถามจากปัญหาทีพ่บบ่อยระหว่างท�าขนม เพือ่
ความเข้าใจ และเป็นจดุเริม่ต้นทีด่สี�าหรบัทกุคนทีม่ใีจให้ขนม

ส�ำนกัพมิพ์แสงแดด
ตลุาคม 2557
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สารบัญ

ส่วนผสมส�าคญัในครวัขนมเข้าครวัขนม

อปุกรณ์ส�าคญัในครวัขนม เค้ก�ของหวานงานปาร์ตี้

พาย�ทาร์ต�แป้งกบัไส้อร่อยไปคูก่นั

ขนมไม่อบ�ไม่มเีตาอบ�เรากท็�าได้ ส่งท้ายครวัขนม

ดชันี

คกุกี�้ของว่างกนิเล่น

ขนมปัง�เรือ่งราวจากก้อนแป้ง
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เสน่ห์รสหวำน กลิน่หอมเย้ำยวน และหน้ำตำน่ำรกั ของเจ้ำเบเกอรแีละขนมหวำน 
อย่ำงคพัเค้กแฟนซ ีบลเูบอร์รชีสีทำร์ต รำสป์เบอร์รพีำย โรลผลไม้ ครวัซองต์ไส้ครมี 
ฯลฯ เป็นกับดักที่หลำยๆคนพร้อมจะยอมพลีชีพ ทั้งยอมอ้วนเพื่อให้ได้กิน ทั้งยอม
เหนด็เหนือ่ยเพือ่ลงมอืท�ำของโปรด ทีว่่ำพลชีพีนัน้ไม่โอเวอร์เกนิไปแน่นอน ถ้ำได้ลอง
ลงมอืท�ำเบเกอรสีกัอย่ำง ขนมบำงชนดิขัน้ตอนไม่ยำกกจ็รงิ แต่รำยละเอยีดแม้เพยีง 
เลก็น้อยกไ็ม่ควรมองข้ำม เพรำะเจ้ำขนมของโปรดของเรำนีแ้สนอ่อนโยน คลำดเคลือ่น 
หรอืขำดสิง่ใดไปแม้เพยีงน้อยกอ็ำจล้มเหลวไม่เป็นท่ำ บรรดำมอืฉมงัมำกประสบกำรณ์
คงรูก้นัด ีจะว่ำยำกกย็ำก จะว่ำง่ำยกบ็อกไม่ได้ซะทเีดยีว

ในเมือ่ตกหลมุรกัไปแล้ว กลบัตวักไ็ม่ได้ งัน้เดนิต่อไปให้ถงึย่อมดกีว่ำ มอืใหม่แต่ 
ใจรกัทัง้หลำยอย่ำเพิง่ท้อแท้ เริม่ต้นวนันี ้ พรุง่นีไ้ม่สำยทีจ่ะได้กนิขนมอร่อยด้วยฝีมอื 
เรำเอง หนงัสอืเลก็ๆเล่มนีบ้รรจขุ้อมลูส�ำหรบัคณุ ผูม้ใีจให้ขนม ตัง้แต่หน้ำถดัไปจะเป็น
เรือ่งรำวเกีย่วกบัครวัขนม ตัง้แต่เรือ่งวตัถดุบิ อปุกรณ์ ไปจนถงึขนมชนดิต่ำงๆ พร้อม
ค�ำตอบของปัญหำทีเ่กดิระหว่ำงท�ำขนม เพือ่ควำมเข้ำใจและเป็นจดุเริม่ต้นดีๆ  พร้อมกบั
เป็นก�ำลงัใจให้ชำวครวัขนมทกุคน…5…4…3…2…1 เริม่กนัเลย!
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ส่วนผสมสำ�คัญ
ในครัวขนม

หำกรักจะเป็นชำวครัวขนมแล้วล่ะก็ เรื่อง 
ส่วนผสมของขนมเป็นสิ่งแรกที่ต้องเป๊ะ ชำว
ครัวขนมต้องรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับส่วนผสม 
ทุกอย่ำง เลือกซื้อได้ เลือกใช้เป็น อย่ำงนี้ 
รบัรองว่ำเป๊ะ! แน่นอน ว่ำแต่...ส่วนผสมส�ำคญั
มีอะไรบ้ำง ไปดูกัน
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แป้ง�เรื่องใหญ่ในครัวขนม

มีโปรตีน 7-8% สีขาว 

เนื้อละเอียดเนียนเบา

กว่าแป้งอื่น ด้วยคุณ-

สมบตัโิปร่งเบาจงึดดูซบั

น�า้ น�า้ตาล และไขมนั 

ได้มาก เหมาะส�าหรับ

ท�าเค้กชนิดต่างๆ คุกกี้

แบบกรอบและแบบนิม่ 

โรล ฯลฯ 

แป้งเค้ก
แป้งสาลี

อเนกประสงค์แป้งขนมปัง

มโีปรตนี 10-11% สขีาว

นวล ละเอยีด คณุสมบตัิ

เป็นกลางระหว่างแป้ง

เค้กและแป้งขนมปังจึง

ท�าเบเกอรีได้หลายชนดิ 

เช่นพาย พัฟฟ์ ทาร์ต 

คกุกี ้โดนทั บสิกติ สโคน 

วฟัเฟิล ฯลฯ

มีโปรตีน 12-14% สีขาวนวลเข้ม 

และเนื้อแป้งหยาบกว่าแป้งชนิด

อื่น จับแล้วสากมือ มีคุณสมบัติ 

ดูดซึมน�้าสูง แป้งยืดหยุ่นดี เหมาะ

ส�าหรับท�าขนมปังต่างๆ ที่ใช้ยีสต์

เป็นตวัท�าให้ขึน้ฟ ูอย่างเดนชิ พซิซ่า 

ครัวซองท์ ปาท่องโก๋ หรือเค้กที่

ต้องการเนือ้เค้กแน่น เช่น ฟรตุเค้ก

แป้งทีเ่ป็นส่วนผสมส�าคญัในครวัขนมคอืแป้งสาล ีหลายคนอาจจะสบัสน
เวลาไปเลอืกซือ้ เพราะในท้องตลาดมแีป้งสาลหีลายชนดิ แต่ละชนดิมลีกัษณะ
เฉพาะ เหมาะน�าไปท�าขนมต่างๆกนั เรามข้ีอสรปุแบบเข้าใจง่ายๆมาฝาก
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แป้งสาลมีกีลิน่อบัทัง้ทีย่งัไม่หมดอายุ�

แก้ไขอย่างไร
ตอบ� แป้งสาลีที่เก็บไว้นานอาจมีกลิ่นอับ�

โดยเฉพาะหากบรเิวณทีเ่กบ็มคีวามชืน้�ทัง้น้ี�หาก

แป้งยังไม่หมดอายุ� สามารถน�ามาใช้ได้� วิธี�

ขจัดกลิ่นอับคือน�าแป้งไปตากแดดไว้สักพัก�

ให้หมดกลิ่น�ก่อนใช้น�ามาร่อนหลายๆครั้ง

สงัเกตแป้งเสือ่มคณุภาพ
ได้อย่างไร

ตอบ�แป้งเสื่อมคุณภาพจะมี
ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม�เช่น�มีสี
ออกเหลอืงเข้ม�จบัตวัเป็นก้อนและ
มจีดุสดี�า�มกีลิน่อบั�หรอืกลิน่ทีไ่ม่ใช่
ธรรมชาติของแป้งน้ันๆ� เป็นต้น��
แต่แป้งที่เก็บไว้นานจนหมดอายุ�
แต่ยังมีสภาพดีก็ไม่ควรน�ามาใช้�
เช่นกนั�เพราะคณุภาพโปรตนีในแป้ง
จะไม่เหมอืนเดมิ�จงึไม่ควรรบัประทาน

แป้งเซลฟ์เรสซิง่คอือะไร�ใช้อะไรแทนได้ไหม
ตอบ�คอื� แป้งผสมส�าเรจ็รปู� อาจพบบ่อย�

ในต�าราเค้กแบบฝรัง่� ใช้สะดวกเพราะมส่ีวนผสม
ของแป้งสาลอีเนกประสงค์�ผงฟ�ูและเกลอื�อยูแ่ล้ว�
หากไม่มแีป้งชนิดน้ีสามารถทดแทนได้ในอตัราส่วน�
แป้งสาลีอเนกประสงค์� 1� ถ้วย� ผงฟู� 1/4-1/2��
ช้อนชา�และเกลือป่น�1/8-1/4�ช้อนชา

FAQfaq
Ooค�าถาม

ทีพ่บบ่อย

ส่วนผสมส�าคัญในครัวขนม  13
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เมือ่เปรยีบเทยีบกนัแล้วเราจะเหน็ชดัเจนว่าสิง่ทีท่�าให้แป้งสาลแีต่ละชนดิมลีกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนักค็อืปรมิาณโปรตนี แป้งสาลแีต่ละชนดินัน้ใช้แทนกนัได้ไหม? จรงิๆกอ็าจจะพอแทน
กนัได้บางชนดินะ แต่อาจได้ผลลพัธ์ไม่สมบรูณ์ เช่น การใช้แป้งส�าหรบัท�าเค้กโดยเฉพาะ ท�าให้
เค้กทีอ่อกมานุม่ฟเูนือ่งจากแป้งเค้กมปีรมิาณโปรตนีน้อย แป้งจงึเบาเซต็ตวัง่าย หากใช้แป้งทีม่ี
ปรมิาณโปรตนีสงูแทนอาจท�าให้เนือ้เค้กแน่นเกนิไป เป็นต้น นอกจากนีย้งัมแีป้งชนดิอืน่ทีน่�ามา
ใช้เป็นส่วนผสมเบเกอร ีได้แก่ 

แป้งโฮลวตี ลกัษณะแป้งหยาบกว่าแป้งชนดิอืน่ เพราะเป็นแป้งสาลชีนดิทีย่งัไม่ได้ขดัขาว 
จงึมส่ีวนของปลายเมลด็ข้าวรวมอยูด้่วย ดงันัน้ ก่อนน�าไปใช้ต้องร่อนก่อนตวงทกุครัง้ แป้งชนดินี้ 
เหมาะส�าหรบัท�าเบเกอรหีลายชนดิ ทัง้ขนมปัง คกุกี ้เค้ก โดยเฉพาะเบเกอรแีบบรกัสขุภาพ เนือ้
ขนมที่ท�าจากแป้งโฮลวีตจะค่อนข้างแน่นและหยาบกว่าแป้งชนิดอื่น ดังนั้น หากไม่ต้องการ       
ให้เนื้อขนมแน่นเกินไปควรใช้ร่วมกับแป้งชนิดอื่น เช่น ใช้ผสมกับแป้งเค้กเพื่อท�ามัฟฟิน               
กล้วยหอม หรอืใช้ผสมกบัแป้งสาลอีเนกประสงค์เพือ่ท�าคกุกี ้เป็นต้น

แป้งข้ำวโพด ท�าจากข้าวโพด สขีาวเหลอืง เนยีนลืน่มอื มคีณุสมบตัทิ�าให้ขนมข้นใส อยูต่วั 
จงึเหมาะน�าไปท�าไส้พาย ไส้ครมี หรอืซอสชนดิต่างๆ เช่น เอแคลร์ คสัตาร์ด ซอสชอ็กโกแลต 
เป็นต้น

แป้งคสัตำร์ด หรอืผงคสัตาร์ด มส่ีวนผสมหลกัคอืแป้งข้าวโพดและไข่ไก่สกดั ลกัษณะเป็น
ผงละเอยีดเนยีนคล้ายแป้งข้าวโพดแต่สอีอกเหลอืงนวลกว่า นยิมใช้ผสมนมและน�้าตาลส�าหรบั
ท�าซอส หรอืไส้คสัตาร์ด ไส้ครมี ท�าให้ไส้ของขนมข้นมสีคีรมีและกลิน่หอม

การเกบ็รกัษาแป้ง ควรเกบ็ในภาชนะแห้งสะอาด มฝีาปิดสนทิ วางไว้ในบรเิวณทีอ่ากาศ
ถ่ายเท อณุหภมูไิม่สงูเกนิไป ปราศจากกลิน่และความชืน้
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ไข่ในครวัเบเกอรหีมายถงึไข่ไก่ เพราะเนือ้ไข่ไก่
ข้นก�าลงัด ี ไข่แดงสสีวย กลิน่คาวน้อย ไม่ข้น
เหนยีวและสเีข้มอย่างไข่เป็ด ช่วยให้เนือ้ขนม
สสีวยขึน้ฟดู ีมกีลิน่หอม

การเลอืกซือ้ไข่ไก่ส�าหรบัท�าเบเกอรสี�าคญั
ที่ไข่ต้องสด ซึ่งมีหลายวิธีทดสอบ เช่น ใส่ไข่ 
ทั้งฟองลงไปในถ้วยน�า้ ถ้าไข่จมลงก้นถ้วย 
แสดงว่าสด หรอืสงัเกตเมือ่ต่อยไข่ออกมาแล้ว
ไข่แดงนูน ไข่ขาวข้นไม่เหลวใส แต่วิธีต่างๆ
เหล่านี้อาจไม่สะดวกนักเมื่อเลือกซื้อไข่ใน 
ท้องตลาด ดงันัน้วธิทีีส่ะดวกสดุคอืสงัเกตจาก
ภายนอก ไข่ไก่สดเปลอืกไข่จะมนีวลคล้ายแป้ง
สขีาวเกาะตดิอยู ่ จบัแล้วสากมอื หากเปลอืก
ไข่มนั ลืน่มอื แสดงว่าเป็นไข่เก่า หรอืใช้วธิเีทยีบ
น�้าหนักโดยหยิบไข่วางบนฝ่ามือ ไข่สดจะมี 
น�้าหนักมากกว่าไข่เก่า เพราะมีโพรงอากาศ
น้อย อกีวธิคีอืส่องกบัแสงไฟ ไข่สดจะโปร่งแสง 
เหน็ไข่ขาวแยกกบัไข่แดงชดัเจน แสงทีส่่องผ่าน
มีสีแดงเล็กน้อย ถ้าไข่เก่าหรือเสียจะทึบแสง 
ไข่แดงกระจายตวั มจีดุด�า หรอืสดี�าทบึทัง้ฟอง

ไข่ไก่เมื่อน�ามาใชค้วรอยูใ่นอณุหภมูห้ิอง 
หากน�าออกมาจากตูเ้ยน็ต้องพกัไว้ให้ไข่คลาย

ความเย็นก่อน เพราะถ้าไข่เย็นเกินไปเมื่อตี 
กับเนยจะท�าให้เนยจับตัวกันจนแยกจาก 
ส่วนผสมอื่น ขนมจะขึ้นฟูไม่ดีเท่าที่ควร และ
ก่อนใช้ทุกครั้งควรต่อยไข่ใส่ถ้วยก่อนน�าไป
ผสมเพื่อให้แน่ใจว่าไข่ไม่เสีย

วิธีเก็บรักษาไข่ไก่ ควรเก็บในตู้เย็นช่อง
ธรรมดา วางด้านป้านขึ้น เพราะโพรงอากาศ
ที่อยู่ด้านป้านจะไม่ถูกน�้าหนักของไข่กดทับ 
และไข่แดงจะไม่ลอยตวัขึน้ และควรล้างไข่ไก่
ต่อเมือ่จะใช้ ไม่ควรล้างแล้วเกบ็ไว้ เพราะการ
ล้างจะท�าให้เมือกหุ้มเปลือกไข่หลุดออกไป 
หากไม่น�ามาใช้ทนัทก๊ีาซและน�้าจะระเหยออก 
และจุลินทรีย์จะแทรกเข้าไปท�าให้ไข่เสียเร็ว 
ส่วนไข่ไก่ทีต่่อยออกมาแล้วใช้ไม่หมด ควรเกบ็
ไข่แดงในภาชนะสะอาด พรมน�า้บนผวิหน้าไข่
แดงเลก็น้อยเพือ่ป้องกนัการเกดิฟิล์ม (ผวิหน้า
ไข่แดงเกาะตวักนัเป็นแผ่นบางๆ) และปิดด้วย
พลาสติกแร็ปกันอากาศเข้าและช่วยให้น�้า 
ไม่ระเหยออก ส่วนไข่ขาว ควรน�าไข่ขาวทีแ่ยก
ออกจากไข่แดงแล้วมากรองเอาเศษสกปรก
ออก แล้วเก็บในภาชนะสะอาดและแห้งสนิท 
ปิดมิดชิด เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา

ไข่�ต้องเลือกใช้ให้ตรงสเป๊ก
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FAQfaq

ในท้องตลาดมไีข่ไก่หลายขนาด�
ควรเลอืกใช้ไข่ขนาดไหนท�าเบเกอรี

ตอบ�น�า้หนักของไข่ไก่มผีลต่อเนือ้
ขนม� โดยส่วนมากในสูตรเบเกอรีจึงมัก
ระบุน�้าหนักไข่ไก่ที่ใช้มาให้�ซึ่งน�า้หนักต่อ
ฟองที่เหมาะสมคือ�55-70�กรัม�ในท้อง
ตลาดจะแบ่งขนาดไข่ไก่เป็นเบอร์ตั้งแต่
เบอร์� 0-7� แต่ละเบอร์มีน�า้หนักต่างกัน
ตามล�าดับ�(เบอร์�0�ใหญ่สุด)�ถ้าในสูตร
ไม่ได้ระบุน�้าหนักไข่ไก่มาให้�ควรเลือกซื้อ
ไข่ไก่น�า้หนกั�60�กรมัขึน้ไป�หรอืประมาณ
เบอร์�2

Ooค�าถาม
ทีพ่บบ่อย

ใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ได้หรอืไม่

ตอบ�ไม่ได้�เพราะคณุสมบตักิาร

ขึ้นฟูต่างกัน� ไข่ขาวไข่ไก่มีลักษณะใส�

ตีขึ้นฟูได้ดีกว่าไข่ขาวไข่เป็ดที่ข้นและ

เหนียวกว่า

ใช้ไข่เก่าท�าขนมได้ไหม
ตอบ�พอใช้ได้�แต่ไข่เก่ามปีรมิาณ

น�า้มาก�หากใช้ท�าขนมควรต่อยไข่ใส่ถ้วย
ทิ้งไว้ให้น�้าระเหยออกจากไข่�ท�าให้เวลา
ตีแล้วขึ้นฟู

อณุหภมูขิองไข่มผีลต่อการขึน้ฟูหรอืไม่
ตอบ� มีผล� เพราะไข่ที่เก็บไว้�ในอุณหภูมิห้องจะตีให้ข้ึนฟูง่ายกว่า�ไข่ที่แช่ในตู้เย็น
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นมส�าหรบัท�าเบเกอรนียิมใช้นมววัเป็นหลกั แต่ผลติภณัฑ์นมววัใน
ท้องตลาดมหีลายชนดิ ต่อไปนีค้อืผลติภณัฑ์นมทีน่ยิมใช้ในครวัขนม

นมสด ในครัวขนมหมายถึง นมวัวสดผ่านการฆ่าเชื้อ มี 2 แบบ คือนมสด 
สเตอรไิรซ์ (UHT) และนมสดพาสเจอร์ไรซ์ แตกต่างตรงระยะเวลาและอณุหภมูใิน
การผ่านความร้อน แบบพาสเจอร์ไรซ์อาจมกีลิน่หอมและรสมนัมากกว่าเลก็น้อย  

มทีัง้รสจดืและรสหวาน นยิมใช้นมจดืเนือ่งจากในสตูรเบเกอรมีกัมนี�้าตาลเป็น
ส่วนผสมอยูแ่ล้ว ข้อควรระวงัคอืไม่ควรใช้นมเยน็จดั เพราะจะท�าให้ส่วนผสม

จบัตวัเป็นก้อน เกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ทีอ่ณุหภมู ิ3-5 องศาเซลเซยีส การเกบ็รกัษา
นมสด ส�าหรบันมพาสเจอร์ไรซ์เกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ทีอ่ณุหภมู ิ3-5 องศาเซลเซยีส 
ส่วนนมสดยเูอชทเีมือ่เปิดใช้แล้วควรเกบ็ในตูเ้ยน็โดยใส่ในภาชนะแก้วหรอืกระเบือ้ง

ปิดฝาสนทิ
นมข้นจดื เรามกัคุน้เคยดใีนร้านขายกาแฟเยน็ หรอืไอศกรมี เป็นนมสดทีร่ะเหยน�า้ออก

ครึง่หนึง่ มสีคีรมี ลกัษณะข้นกว่านมสดเลก็น้อย ถ้าใช้นมข้นจดืแทนนมสดต้องผสมน�า้อกีเท่า
ตวั เช่น ในสตูรใช้นมสด 1 ถ้วย ต้องใช้นมข้นจดื ½ ถ้วย ผสมกบัน�า้ ½ ถ้วย การใช้นมข้นจดือาจ
ทดแทนนมสดได้ไม่สมบรูณ์ โดยเฉพาะขนมทีต้่องการเนือ้นุม่ ฟ ูเบา ส่วนมากจงึนยิมใช้นมข้น
จดืท�าไส้ขนม หรอืท�าซอสราดมากกว่า ทัง้นี ้หากซือ้นมข้นจดืมาแล้วใช้ไม่หมดควรเปลีย่นภาชนะ
เกบ็แช่ในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา แต่ไม่ควรเกบ็ไว้นานเพราะสจีะเข้มขึน้

นม�จากแม่วัวสู่ครัวขนม
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นมข้นหวำน คอืนมสดระเหยน�า้ออกแล้วเตมิน�า้ตาล มกัใช้ปรงุ
รสหวานในซอส ไส้ขนม หรอืราดขนม ไม่นยิมผสมลงในเบเกอรเีพราะ

นมข้นหวานมนี�า้ตาลเป็นหลกั และค่อนข้างข้นเหนยีว เมือ่เปิดใช้แล้ว
ควรน�าเข้าตูเ้ยน็ ก่อนใช้ควรคนให้เข้ากนัจนถงึก้นภาชนะ เพราะน�า้ตาล

มกัตกผลกึตามข้างๆและก้นภาชนะ
นมผง มชีนดิธรรมดา ขาดมนัเนย และพร่องมนัเนย ใช้ได้เหมอืนกนัทัง้  

3 ชนดิ นยิมใช้เพือ่ลดต้นทนุการท�าขนม โดยใช้แทนนมสดทีอ่ตัราส่วนนมผง ¼ ถ้วย 
ผสมน�า้ให้ได้ปรมิาณทัง้หมด 1 ถ้วย ใช้แทนนมสดแท้ 1 ถ้วย ก่อนใช้ต้องร่อนทกุครัง้

เพราะอาจมบีางส่วนจบัตวัเป็นก้อน เมือ่น�าไปผสมน�า้ต้องคนให้ละลายไม่เป็นเมด็ การ
เกบ็รกัษาควรเกบ็ในทีแ่ห้งไม่ถกูแสงแดง ปราศจากความชืน้เพราะความชืน้ท�าให้นมผง
จบัตวัเป็นก้อน

บตัเตอร์มลิค์ คอืของเหลวสขีาวขุน่ทีเ่หลอืจากการตนีมเพือ่ท�าเนย หรอืท�าจากนม
หมกัด้วยเชือ้จลุนิทรย์ี มรีสเปรีย้วเลก็น้อย ใช้ส�าหรบัท�าเบเกอรทีีต้่องการเนือ้นุม่ชุม่ฉ�า่ เช่น 
เค้กผลไม้ เค้กชอ็กโกแลต แพนเค้ก ฯลฯ มไีขมนัน้อย หากไม่มสีามารถใช้นมสด 1 ถ้วย 
ผสมกบัน�า้มะนาว 2 ช้อนชา แทนได้

นมเปรี้ยว เป็นนมทีผ่่านการหมกัด้วยแบคทเีรยีจากกรดแลคตกิ มไีขมนั 18%  
มลีกัษณะข้นเปรีย้ว ใช้ผสมในเนือ้เค้ก คกุกี ้และหน้าเค้กบางชนดิ

โยเกิร์ต นมทีม่ไีขมนัหรอืพร่องไขมนั หมกักบัแบคทเีรยี (แลคโตบาซลิสัชนดิ
พเิศษ) ข้นมาก ใช้แทนซาวร์ครมีในการท�าชสีเค้กได้
ครมีเปรีย้ว หรอืซาวร์ครมี ครมีทีห่มกัด้วยแบคทเีรยี ทีส่ร้างกรดแลคตกิ มกัใช้ในชสีเค้ก
ครีม คอืสิง่ทีแ่ยกจากน�า้นมด้วยกรรมวธิต่ีางๆมไีขมนั 20-60% มหีลายชนดิได้แก่ ครมี 

พร่องมนัเนย มส่ีวนผสมน�า้กบัครมีอย่างละครึง่ มมีนัเนยไม่เกนิ 18% ครมีธรรมดา คอืครมีทีใ่ช้
เตมิชา กาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ มนัเนยมากกว่า 18% และวปิป้ิงครมี เป็นครมีทีส่ามารถตใีห้ขึน้ฟู 
ใช้ในการท�าขนม มมีนัเนย 30-40% แบ่งเป็นไขมนันมกบัไขมนัพชื มขีายแบบกระป๋องส�าเรจ็ 
ใช้ได้ทนัท ีและบรรจกุล่องเป็นน�า้ซึง่จะต้องตใีห้ฟกู่อนใช้ ส�าคญัคอืก่อนน�ามาตคีวรแช่เยน็เพือ่ให้
ไขมนัในครมีอยูต่วั นยิมใช้แต่งหน้าเค้ก ท�าครมีสด ท�าไส้โรล เสร์ิฟกบัขนม ฯลฯ วปิป้ิงครมี 
ทัง้ไขมนันมและไขมนัพชืใช้ได้เหมอืนกนั ต่างกนัตรงกลิน่รสเลก็น้อย โดยวปิป้ิงครมีจากไขมนันม
จะมกีลิน่หอมกว่า แต่วปิป้ิงครมีแบบไขมนัพชืมข้ีอดคีอืไขมนัจะค่อนข้างอยูต่วัไม่แยกชัน้ง่าย
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