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Lesson : Cheesecake

Cheesecake 01

 คือ ของหวานที่มีสวนประกอบตั้งแตหนึ่งชั้น 

(Layer) ข�้นไป ชั้นที่หนาที่สุดมีสวนประกอบหลัก 

เปนช�สชนิดเนื้อออน (Soft Cheese) ไขและน้ำตาล 

ในบางครั้งจะมีสวนฐานเปนแครกเกอรหร�อบิสกิต 

แปงเพสทร�หร�อเคก ในกรณีที่เปนแครกเกอรหร�อ 

บิสกิต เราจะพบทั้งแบบที่อบและแบบที่ไมผานการอบ 

ช�สเคก

 “ช�สเคก” เปนของหวานที่มีอยูในหลากหลายวัฒนธรรม สูตรและสวนประกอบ ก็แตกตางกันไป 

สามารถตกแตงดวยผลไม คร�ม ถั่ว ซอสผลไม ซอสคาราเมลหร�อซอสช็อกโกแลต เปนตนหร�อผสมผสาน 

สวนประกอบเหลานี้เขาไปในเนื้อของช�สเคกเลยก็ไดเชนกัน 

 ช�สเคกนั้น มีรากฐานมาจากของหวานในสมัยกร�กโบราณและถูกพัฒนาตอเร�่อยมา ช�สเคกในสไตล 

ของอเมร�กัน เกิดข�้นในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ในเวลาที่มีการคิดคนและผลิตคร�มช�ส เผยแพรสูตลาด 

ซ�่งบร�ษัทแรกที่ทำคร�มช�สก็คือ บร�ษัทที่ผลิตฟลาเดเฟยคร�มช�ส นั่นเอง นอกจากคร�มช�สแลว ช�สเคกจาก 

ตางวัฒนธรรมก็มีการใชช�สหร�อผลิตภัณฑจากนมในรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน ช�สเคกสไตลอิตาเลียน 

จะใชช�สร�คอตตา สวนในเยอรมันจะนิยมใชควารก (Quark)

 ไอซบ็อกซช�สเคก เปนช�สเคกที่ไมผานการอบ 

สวนของฐานประกอบดวยบิสกิตและเนยในสัดสวน 

3:1 สวนประกอบของเนื้อช�สเคกนั้น ใชเจลาติน 

เปนตัวชวยในการเซ็ตตัวโดยการนำไปแชในตูเย็น

 ไอซบ็อกซช�สเคก Ice Box Cheesecake 

ฐานช�สเคก

•  ไดเจสทีฟบิสกิต  120  กรัม

•  เนย (ละลาย)  40  กรัม

ช�สเคก

•  คร�มช�ส   225  กรัม

•  น้ำตาลทราย  80  กรัม

•  กร�กโยเกิรต  180  กรัม

•  คร�ม   180  มิลลิลิตร

•  กลิ่นวานิลลา  ½  ชอนชา

•  น้ำมะนาวเลมอน  1  ชอนชา

•  เจลาตินผง   5  กรัม

•  น้ำ    2  ชอนโตะ
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1.  เตร�ยมพิมพที่สามารถถอดกนได ขนาด 16 เซนติเมตร

2.  บดบิสกิตดวยเคร�่องบดสับ หร�อใสในถุงพลาสติกแลวใชไมนวดแปงบดใหแหลกดี นำบิสกิต

    ผสมกับเนยละลาย กรุลงในพิมพ ใชหลังชอนหร�อกนแกวน้ำกดใหแนนดี พักในตูเย็น

3.  ใสผงเจลาตินลงในน้ำเพื่อใหพองตัว ประมาณ 5 นาที

4.  ตีคร�มช�สดวยหัวตีใบพัดใหคลายตัว ใสน้ำตาลทรายตีตอใหเขากันดี ใสกร�กโยเกิรต วานิลลา

    และน้ำมะนาวเลมอนตามลงไป

5.  แบงคร�มเปนสองสวน นำสวนแรกใสหมอตั้งไฟ พอเร�่มเดือด ก็ยกออกจากความรอน ใสเจลาติน 

    ที่พองตัวแลวลงไป คนใหละลายดี ใสคร�มที่เหลือลงไป คนใหเขากันดี

6.  ใสสวนผสมคร�มที่มีเจลาตินลงในสวนผสมคร�มช�ส คนเบาๆ ใหเขากันดี

7.  นำสวนผสมใสลงในพิมพ นำไปแชเย็นเปนเวลา 4-5 ชั่วโมง หร�อจนเช็ตตัวดี

8.  ใชผาชุบน้ำรอน บิดหมาดๆ ลอมพิมพ เปนเวลา 30 ว�นาที นำช�สเคกออกจากพิมพ ตัดเปนช�้น 

    ตามขนาดที่ตองการ

ว�ธ�ทำ

 ช�สเคกแบบอบ สวนของฐานประกอบดวย 

บิสกิตและเนยในสัดสวน 4:1 สวนประกอบของ 

เนื้อช�สเคกนั้นมีไขไกที่ชวยใหเซ็ตตัว 

ช�สเคกอบ Baked Cheesecake 

ฐานช�สเคก

•  ไดเจสทีฟบิสกิต  120  กรัม

•  เนย (ละลาย)  30  กรัม

ช�สเคก

•  คร�มช�ส   225  กรัม

•  น้ำตาลทราย  80  กรัม

•  คร�มเปร�้ยว   105  กรัม

•  คร�ม   105  มิลลิลิตร

•  กลิ่นวานิลลา  ½ ชอนชา

•  น้ำมะนาวเลมอน  1  ชอนชา

•  ไขไก   2  ฟอง

•  แปงขาวโพด  1½   ชอนโตะ 
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1.  เตร�ยมพิมพที่สามารถถอดกนไดขนาด 16 เซนติเมตร เปดเตาอบที่ 180 องศาเซลเซ�ยส

2.  บดบิสกิตดวยเคร�่องบดสับหร�อใสในถุงพลาสติกแลวใชไมนวดแปงบดใหแหลกดี นำบิสกิตผสมกับ 

    เนยละลาย กรุลงในพิมพ ใชหลังชอนหร�อกนแกวน้ำกดใหแนนดี นำเขาอบเปนเวลา 10 นาที 

    แลวนำออกมาพักใหเย็นลง ปรับอุณหภูมิเตาอบลงที่ 165 องศาเซลเซ�ยส

3.  ตีคร�มช�สดวยหัวตีใบพัดใหคลายตัว ใสน้ำตาลทรายตีตอใหเขากันดี รอนแปงลงไป ใสไขทีละฟอง

    ตามดวยคร�มเปร�้ยว วานิลลา น้ำมะนาวเลมอนและคร�ม กรองสวนผสมใสพิมพที่กรุบิสกิตไวแลว

4.  อบช�สเคกเปนเวลา 45 นาที นำออกมาพักใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง แชเย็นเปนเวลา 4-5 ชั่วโมง

5.  ใชมีดแซะรอบพิมพ นำช�สเคกออกจากพิมพ ตัดเปนช�้นตามขนาดที่ตองการ

ว�ธ�ทำ

       ช�สเคกเนื้อเบานุม อันเกิดจากการแยกไขขาวและ 

ไขแดง โดยนำไขขาวไปตีกับน้ำตาลไอซ�่งใหมีลักษณะ

เปนเมอแร็งก กอนที่จะนำกลับมาผสมกับสวนผสมหลัก

ซูเฟลช�สเคก Soufflé Cheesecake 

•  คร�มช�ส   225  กรัม

•  น้ำตาลไอซ�่ง  80  กรัม

•  คร�มเปร�้ยว   105  กรัม

•  นม    105  มิลลิลิตร

•  กลิ่นวานิลลา  ½  ชอนชา

•  น้ำมะนาวเลมอน  1  ชอนชา

•  ไขไก   2  ฟอง

•  แปงขาวโพด  2½   ชอนโตะ
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บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 

ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 

บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION

สวนประกอบ Baked Soufflé

ไดเจสทีฟบิสกิต (กรัม)

เนย (ละลาย) (กรัม)

คร�มช�ส (กรัม)

น้ำตาลทราย (กรัม)

น้ำตาลไอซ�่ง (กรัม)

กร�กโยเกิรต (กรัม)

คร�มเปร�้ยว (กรัม)

นม (มิลลิลิตร)

คร�ม (มิลลิลิตร)

กลิ่นวานิลลา (ชอนชา)

น้ำมะนาวเลมอน (ชอนชา)

เจลาติน (ผง) (กรัม)

น้ำสะอาด (ชอนโตะ)

ไขไก

แปงขาวโพด (ชอนโตะ)

Ice Box

120

40

225

80

-

180

-

-

180

½

1

5

2

-

-

120

30

225

80

-

-

105

-

105

½

1

-

-

2

1 ½ 

-

-

225

-

80

105

105

-

½

1

-

-

2

2 ½ 

ว�ธ�ทำ

ตารางเปร�ยบเทียบสวนประกอบของช�สเคกทั้งสามประเภท

1.  พิมพขนาด 16 เซนติเมตร ทาเนยในพิมพ รองกระดาษไขที่กนและรอบพิมพ เตร�ยมถาดอบขอบสูง 

    ที่สามารถใสพิมพเคกได ตมน้ำรอนไว เปดเตาอบที่ 190 องศาเซลเซ�ยส

2.  แยกไขขาวและไขแดง ตีคร�มช�สดวยหัวตีใบพัดใหคลายตัว ใสคร�มเปร�้ยว ไขแดง รอนแปงขาวโพด 

    ใสลงไป ตามดวยนม กลิ่นวานิลลาและมะนาวเลมอน กรองพักไว

3.  ตีไขขาวใหข�้นฟูดวยหัวตีตะกรอ ใสน้ำตาลไอซ�่งลงไปทีละนิดจนหมด ตีจนตั้งยอดดี นำไปตะลอมกับ 

    สวนผสมหลักใหเขากันดี ใสสวนผสมลงในพิมพ

4.  นำพิมพวางในถาดอบ ใสน้ำรอนลงไปใหสูงประมาณคร�่งหนึ่งของพิมพช�สเคก อบช�สเคกเปนเวลา 

    15 นาที แลวจ�งลดอุณหภูมิเตาอบลงมาที่ 150 องศาเซลเซ�ยส อบตออีก 25 นาที

5.  ปดไฟเตาอบ พักเคกในเตาอบโดยแงมประดูเตาอบเปนเวลา 1 ชั่วโมง นำช�สเคกออกมาพักใหเย็นลง

    แลวนำแชเย็นเปนเวลา 4-5 ชั่วโมง

6.  นำช�สเคกออกจากพิมพ ตัดเปนช�้นตามขนาดที่ตองการ


