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Lesson : Foam Cakes

Foam Cakes 01

 โดยทั่วไป เคกสามารถแบงออกเปนสองกลุมใหญๆ คือ เคกเนยหร�อเคกน้ำมัน 

Butter (or Oil) Cakes ซ�่งไดแก เคกที่มีสวนประกอบของเนยหร�อน้ำมันคอนขางสูง อันไดแก 

บัตเตอรเคก (Butter Cake) และพาวดเคก (Pound Cake) เคกในกลุมนี้ใชว�ธ�การตีแบบคร�มมิ่ง 

(Creaming Method) คือการตีเนยและน้ำตาลทรายดวยหัวตีใบพัดใหฟูและเบาดีกอนใสไขและของแหง 

สวนอีกกลุมจะเปนเคกที่มีสวนประกอบ ของไขมันคอนขางนอยหร�อไมมีเลย เคกประเภทนี้ จะเนนเทคนิค 

ว�ธ�การทำใหอากาศเขาไปอยูในสวนประกอบ เปนกลุมที่เราเร�ยกวา เคกโฟม (Foam Cakes) 

 เปนสปจนเคกชนิดหนึ่ง ไดรับความนิยมในยุโรป ใชไขไกทั้งฟองจ�งทำใหมีรสชาติที่เขมขนกวา 

ไขจะถูกนำไปตีกับน้ำตาลทรายบนหมอน้ำรอนกอนนำมาตีใหข�้นฟูดี ความรอนจะชวยทำใหไขตีไดฟูมากข�้น 

รสชาติที่โดดเดนของเคกเจนัวสมาจากไขและน้ำตาลเทานั้น 

สวนใหญเคกชนิดนี้จ�งตองนำไปสอดไสบัตเตอรคร�ม หร�อแยมเพิ่ม หร�อใชทำโรลเคก โดยมักจะพรม 

น้ำเช�่อมบนเคกกอนที่จะนำไปประกอบ

การอุนไขและน้ำตาลทราย เพื่อใหมีโครงสรางที่แข็งแรงและข�้นตัวไดดีเมื่อนำไปตี 

เนยละลายตองไมรอน ผสมเนยเขากับสวนประกอบหลักเพียงบางสวนเพื่อลดความหนักของเนย 

และทำใหเขากับสวนประกอบที่เหลือไดงาย

รอนแปงใสลงในสวนผสม ทำใหตะลอมไดงาย

อบในพิมพเข็มขัดและไมทาเนยที่รอบพิมพเพื่อปองกันไมใหเคกหดตัว

 เคกจะข�้นฟูดวยการตีไขหร�อไขขาวใหข�้นฟู อากาศที่แทรกตัวอยูจะขยายตัวข�้นระหวางการอบ 

หัวใจสำคัญของเคกประเภทนี้ คือการที่เราจะตองรักษาอากาศ ที่ไดจากการตีไขไว ใหไดมากที่สุด ดังนั้น 

ของแหงที่จะใสลงไปตองถูกตะลอมอยางเบามือหร�อรอนใสลงไปผสมทีละนอย โดยทั่วไป เคกประเภทนี้

จะไมมีสวนผสมของไขมันหร�อมีนอย การใสไขมันจะตองทำอยางระมัดระวังหร�อถูกขั้นตอน เพราะ 

ไขมันจะทำใหอากาศยุบตัว เคกโฟมมีจ�ดเดนที่ความนุมเบาแตรสชาติจะไมมันเขมขนเหมือนเคกเนย 

Genoise Cakeเคกเจนัวส

เคล็ดลับของเคกเจนัวส
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1.  ตั้งเตาอบที่ 175 องศาเซลเซ�ยส ปรับตะแกรงใหอยูกลางเตาอบ รองพิมพเข็มขัดขนาด

    เสนผาศูนยกลาง 8 นิ้วดวยกระดาษไข โดยไมตองทาเนยใดๆ ทั้งสิ้น

2.  นำไขและน้ำตาลทรายใสโถตี ใชตะกรอมือตีแคพอใหเขากันดี นำสวนผสมตั้งบนหมอน้ำรอน 

    ระวังไมใหน้ำรอนสัมผัสกับกนหมอ ตีสวนผสมเบาๆ จนสวนผสมอุน หร�อมีอุณหภูมิประมาณ 

    35-45 องศาเซลเซ�ยส ยกออกจากความรอน นำสวนผสมมาตีตอดวยเคร�่อง ใชหัวตีตะกรอโดย 

    ตีจนสวนผสมฟูข�้น ประมาณ 4-6 นาที จนไดระดับที่เร�ยกวา Ribbon Stage (ซ�่งสามารถดูไดจาก   

    เวลาที่ยกหัวตีตะกรอข�้น สวนประกอบจะติดตะกรอข�้นมา แลวสามารถลากเปนเสนลักษณะเหมือน

    ร�บบิ้น) ใสกลิ่นวานิลลาลงไป ตีเบาๆ

3.  ตักสวนผสมแยกออกมาประมาณ 1 ถวยตวง

4.  รอนแปงและเกลือลงในสวนผสมหลักทีละคร�่ง ตะลอมเบาๆ ใหเขากันดี กอนที่จะรอนสวนที่เหลือลงไป   

    ตะลอมใหเขากันดี

5.  ตักสวนผสมที่ไดมาผสมกับเนยละลายเล็กนอยเพื่อทำใหเนยเบาลง ใสสวนผสมที่มีเนยกลับลงไป

    รวมกับสวนผสมหลัก ตะลอมเบาๆ ใหเขากันดี ใสสวนผสมลงในพิมพและอบทันที เปนเวลา 25 นาที  

    หร�อจนเคกสุกดี

6.  พักเคกใหเย็นลงในพิมพ กอนที่จะใชมีดแซะดานขางของเคกใหหลุดออกจากพิมพ

•  แปงเคก   165  กรัม

•  น้ำตาลทราย  165 กรัม

•  ไขไก   5  ฟอง

•  เนย (ละลาย)  75 กรัม

•  เกลือ   ½ ชอนชา

ว�ธ�ทำ

Ribbon Stage

เคกเจนัวสช็อกโกแลต (Chocolate Genoise Cake) 

ลดแปงเคกลง 25 กรัม และเปลี่ยนเปนผงโกโกแทน เพิ่มไขแดง 1 ฟอง ลดเนยลงเหลือ 25 กรัม

Variations
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 มีตนกำเนิดในสหรัฐอเมร�กาตอนเหนือ เปนที่นิยมและรูจักแพรหลายในศตวรรษที่ 19 ช�่อของเคก 

มาจากความเบาที่ถูกเปร�ยบไดกับอาหารของนางฟา เคกชนิดนี้มีสวนประกอบหลักคือ ไขขาว ซ�่งไขขาว 

จะถูกนำไปตีกับน้ำตาลทรายจนเนื้อแนนและฟูจนไดระดับตั้งยอดออน (Soft Peak) กอนที่จะใสสวนผสม 

ของแปงลงไป ทำใหเคกนางฟามีสีที่ขาวดั่งหิมะ เต็มไปดวยอากาศ มีเนื้อสัมผัสที่เบา เขากันไดดีกับ 

ผลไมสด เวลากัดจะรูสึกไดถึงความหนึบของเนื้อเคกซ�่งมาจากสวนประกอบของ น้ำตาลทรายที่สูง 

และการที่ไมมีสวนผสมของไขแดง

 พิมพมาตรฐานที่ใชอบเคกนางฟามีขนาดใหญความจ�ประมาณ 4 ลิตร และมีลักษณะเปน 

พิมพปลอง 2 ช�้น (Two-piece Tube Pans) และจะไมมีการทาเนยหร�อไขมันที่พิมพเพื่อใหเคกสามารถ 

เกาะติดพิมพเวลาข�้นตัว เมื่ออบเสร็จเคกจะถูกพักใหเย็นลงในลักษณะตีลังกากอนที่จะแซะออกจากพิมพ

Angel Food Cakeเคกนางฟา2

น้ำตาลทรายตองนำไปปนใหละเอียดที่สุด ถาเราใชน้ำตาลไอซ�่งหร�อน้ำตาลทรายทั่วไป 

เนื้อสัมผัสที่ไดจะหนักข�้นเล็กนอย 

เวลาแยกไขขาวตองระวังไมใหมีสวนผสมของไขมันหร�อไขแดงใดๆ ลงไปผสม 

ทำแปงใหนุมเบา โดยการนำไปปน บางสูตรใหนำแปงไปรอนหลายๆ ครั้ง ซ�่งการปนนั้นงาย 

และประหยัดเวลากวามาก

เคล็ดลับของเคกนางฟา

•  น้ำตาลทราย  360  กรัม

•  แปงเคก   150 กรัม

•  ไขขาว (12 ฟอง)  360  กรัม 

•  คร�มออฟทารทาร 1½   ชอนชา

•  เกลือ   ¼  ชอนชา

•  กลิ่นวานิลลา  1  ชอนชา

•  น้ำตาลไอซ�่ง  โรยหนา
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1.  ตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซ�ยส ปรับตะแกรงภายในเตาอบลงมาจากชั้นกลางหนึ่งชั้น 

    เตร�ยมพิมพปลองขนาด 4 ลิตร 

2.  นำน้ำตาลทรายไปปนในเคร�่องบดสับจนมีลักษณะเปนผงละเอียด ประมาณ 1 นาที

3.  แบงน้ำตาลทรายออกเปนสองสวน พักสวนแรกไว นำสวนที่สองไปปนกับแปงเคกและเกลือจนเขากันดี 

    และมีลักษณะที่ฟูเบา (เพื่อปองกันไมใหแปงจับตัวกันเปนกอนในขณะที่นำไปผสมกับสวนผสมไขขาว)

4.  ตีไขขาวและคร�มออฟทารทารดวยความเร็วปานกลางประมาณ 1 นาที เรงความเร็วข�้นเล็กนอย

    ใสน้ำตาลลงไปทีละ 1 ชอนโตะจนหมด ตีจนสวนผสมมีลักษณะตั้งยอดออน (Soft Peak) ประมาณ 

    6 นาที ใสกลิ่นวานิลลาลงไป ตีตอเบาๆ 

5.  แบงสวนผสมแปงออกเปนสามสวน รอนใสไขขาว ตะลอมใหเขากันดี กอนใสสวนถัดไป

6.  นำสวนผสมใสในพิมพ (ใชตะเกียบหร�อไมยาวคนสวนผสมในพิมพใหกระจายทั่วดี) อบเปนเวลา 45 นาที 

7.  นำเคกออกจากเตาอบ คว่ำเคก โดยใชปลองตรงกลางเปนขาตั้งบนขวดโหล หร�อภาชนะที่มีขนาด 

    ใหญกวาปลองพิมพเคกตรงกลาง พักใหเคกเย็นลงในลักษณะตีลังกาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

8.  ใชมีดกร�ดรอบๆ ตัวเคก บร�เวณปลอง และฐาน เพื่อใหเคกหลุดออกจากพิมพ

9.  เสิรฟเคกกับซอสผลไม ซอสช็อกโกแลต หร�อโรยน้ำตาลไอซ�่ง

ว�ธ�ทำ

เคกนางฟาเลมอนเมล็ดปอปป (Lemon-Poppy Seed Angel Food Cake)

เพิ่มผิวมะนาว 2 ชอนโตะ และน้ำมะนาวเลมอน 2 ชอนโตะ ใสลงไปพรอมกับกลิ่นวานิลลา 

เพิ่มเมล็ดปอปป 1 ชอนโตะ ใสพรอมกับแปง

เคกนางฟาลาเต (Latte Angel Food Cake)

เพิ่มผงกาแฟ 1 ชอนโตะ ใสลงไปปนพรอมกับแปง และแทนที่กลิ่นวานิลลาดวยเหลาหวานรสกาแฟ 

1 ชอนโตะ

Variations
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 เกิดในป 1927 โดย Harry Baker พนักงานขายประกันชาวลอสแองเจ�ลลิส ซ�่งมีงานเสร�มคือ 

การทำฟดจขายจากหองพักที่อยูรวมกับแมอายุมากของเขา เคกชนิดนี้ไดรับความนิยมมาก เขาอบเคก 

ในหองของเขาวันละ 42 ช�้น ขายช�้นละ 2 เหร�ยญอยูเปนเวลา 20 ป จนกระทั่งเขากลัววาเขาจะความจำเสื่อม 

เขาจ�งตัดสินใจขายสูตรใหกับบร�ษัท General Mills ซ�่งเปนบร�ษัทขายสวนประกอบในการทำอาหาร

บร�ษัท General Mills ไดปรับเทคนิคในการตีเคกเล็กนอยและไดตั้งช�่อวา “เคกช�ฟฟอน” ในป 1948 

 เคกช�ฟฟอนแบบดั้งเดิมนั้น มีลักษณะเปนลูกผสมอยูระหวางเคกน้ำมันและเคกสปนจ มีสวนประกอบ 

ของผงฟูและน้ำมันพืช ไขขาวและไขแดงจะถูกแยกออกจากกัน ซ�่งไขขาวจะถูกนำไปตีกับน้ำตาลสวนหนึ่ง 

จนตั้งยอดดี (Stiff Peak) กอนที่จะนำไปตะลอมกับสวนผสมหลักในขั้นตอนสุดทาย เคกที่ไดจ�งมีรสที่เขมขน 

คลายเคกน้ำมัน (Oil cakes) แตเบาคลายกับเคกสปนจ เคกช�ฟฟอนอบในพิมพปลองที่สามารถแยกช�้นได 

เหมือนเคกนางฟา แตสวนมากจะมีขนาดที่เล็กกวา พิมพจะไมมีการทาสวนประกอบไขมันใดๆ ทั้งสิ้น 

เมื่ออบเสร็จจะตองพักใหเย็นในลักษณะตีลังกากอนที่จะนำออกจากพิมพเพื่อไมใหสวนประกอบยุบตัวลง

Chiffon Cakeเคกช�ฟฟอน3

ในสูตรดั้งเดิมของเคกช�ฟฟอน หนึ่งใน ขั้นตอนในว�ธ�ทำที่ถูกเนนเปนตัวหนังสือตัวใหญก็คือ 

DO NOT UNDERBEAT การตีไขขาวกับน้ำตาลทรายในการทำเคกช�ฟฟอนนั้น ตองตีไขขาว 

ใหตั้งยอดดี (Stiff Peak) ตั้งยอดขนาดที่ระบุวาตองแข็งกวาเมอแร็งกทั่วไปหร�อตั้งยอดมากกวา 

การตีไขขาวของเคกนางฟา ถาตีไขขาวไมดีพอ เนื้อเคกที่กนพิมพจะแนนและแฉะ

เคล็ดลับของเคกช�ฟฟอน

•  แปงเคก  80  กรัม

•  น้ำตาลทราย 80  กรัม

•  น้ำมันรำขาว 80   มิลลิลิตร

•  น้ำ   80  มิลลิลิตร

•  ไขไก  4  ฟอง

•  ผงฟู  1/3  ชอนชา

•  คร�มออฟทารทาร ¼ ชอนชา

•  กลิ่นวานิลลา 1  ชอนชา
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บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 

ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 

บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION

1.  ตั้งเตาอบที่ 170 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมพิมพช�ฟฟอนที่มีลักษณะเปนปลองและแยกช�้นได   

    ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 เซนติเมตร

2.  รอนแปงเคกและผงฟูเขาดวยกัน พักไว

3.  แยกไขขาวและไขแดง

4.  ตีไขแดงกับน้ำตาลทราย 1 ชอนโตะพูนๆ ตีจนสีออนลง ใสน้ำมัน น้ำ และกลิ่นวานิลลาลงไป 

5.  ตีไขขาวดวยหัวตีตะกรอ พอไขขาวมีลักษณะเปนฟองขาวๆ ไมเหลือสวนที่เปนน้ำใสๆ ใสน้ำตาลทราย 

    ลงไปทีละชอน ตีจนไดเมอแร็งกที่ตั้งยอดดี (Stiff Peak)

6.  ใสสวนผสมแปงลงในสวนผสมไขแดง ตะลอมเบาๆ ใหเขากัน ใสเมอแร็งกลงไปทีละคร�่ง ตะลอม

    ใหเขากันดีกอนใสสวนที่เหลือลงไป 

7.  ใสสวนผสมลงในพิมพ เคาะพิมพเบาๆ 1 ครั้งเพื่อไลอากาศ นำเขาอบเปนเวลา 35 นาที

8.  นำเคกออกจากเตาอบ คว่ำเคก โดยใชปลองตรงกลางเปนขาตั้งบนขวดโหลหร�อภาชนะที่มีขนาด 

    ใหญกวาปลองพิมพเคกตรงกลาง พักใหเคกเย็นลงในลักษณะตีลังกาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

9.  ใชมีดกร�ดรอบๆ ตัวเคก บร�เวณปลองและฐานเพื่อใหเคกหลุดออกจากพิมพ

10. เสิรฟเคกกับซอสผลไม ซอสช็อกโกแลตหร�อโรยดวยน้ำตาลไอซ�่ง

ว�ธ�ทำ

เคกช�ฟฟอนเอิรลเกรย (Earl Grey Chiffon Cake)

แทนที่น้ำดวยนม 80 มิลลิลิตร นำชาเอิรลเกรย 1 ถุง แชเปนเวลา 10 นาที  พักใหชาเย็นลง 

ใชแทนน้ำสะอาดในสูตร

Variations
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