Lesson : Sponge Cake
เคกสปจน เปนเคกพื้นฐานที่มีสวนประกอบหลักไดแก แปงสาลี ไขไก น้ำตาลทราย ผงฟูและเนย
มีโครงสรางที่เต็มไปดวยฟองอากาศเล็กๆ คลายกับฟองน้ำ มีการผสมโดยว�ธ�การตีแบบโฟมมิ่ง
(Foaming Method) ที่ใชหัวตีตะกรอในการเพิ่มอากาศใหกับไขไก
อากาศคือหัวใจ

เคกสปจนมีเนื้อที่เบานุมดวยอากาศที่แทรกอยูตามเนื้อเคก หัวใจของความเบานุมอยูที่
การใหความใสใจกับขั้นตอนเล็กๆ นอยๆ
1 การรอนแปง
การอนแปงและผงฟูถึง 3 ครั้ง นอกจากชวยใหผงฟูกระจายทั่วดีแลว ยังชวยเพิ่มอากาศ
เขาไปในตัวแปงดวย
2 การตีไข
ใชเวลาในการตีไขและน้ำตาลทราย ถาน้ำตาลทรายที่ใชมีลักษณะเม็ดใหญ ใหนำไปปนใหละเอียด
กอนนำมาใช ตีไขและน้ำตาลทรายใหฟูข�้นสามเทา จนสวนผสมมีลักษณะที่เบา และมีสีออนลง
3 การตะลอม
ใชชอนโลหะในการตะลอมเนยใหเขากับสวนผสมหลัก การใชชอนโลหะตัดเขาไปในสวนผสม
มีขอดีคือทำใหฟองอากาศไมยุบตัว
4 การสัมผัส
เมื่อตองการทดสอบวาเคกสุกดีหร�อไม ให ใชนิ้วแตะที่ผิวดานบนของเคกและดูวาเคก
มีการหดตัวดีดออกจากขางพิมพหร�อไม การใชไมจ�้มที่หนาเคกเวลาที่ยังรอนอยู เปนการ
ปลอยอากาศภายในตัวเคกออกมา ทำใหเราสูญเสียอากาศบางสวนไป
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เคล็ดลับเคกสปจน
1. ไขไกตองสดและอยูที่อุณหภูมิหอง : เพื่อใหไดเคกสปจนที่เนื้อนุมเบา ไขไกที่ใชตองสดใหม
มีน้ำหนัก เขยาแลวตองใหความรูสึกแนน ไมมีอากาศดานใน ไขไกที่อุณหภูมิหองเมื่อนำมาตีจะข�้นฟู
มากกวาไขที่เพิ่งออกจากตูเย็น ในกรณีที่ไขเย็นใหแชไขในน้ำอุนกอนประมาณ 5 นาที
2. น้ำตาลทรายตองละเอียด : น้ำตาลทรายที่ละเอียดจะละลายไดงายกวาน้ำตาลทราย
เกล็ดใหญ ชวยใหเนื้อเคกมีลักษณะเปนฟอง ละเอียดเบา น้ำตาลเม็ดใหญจะทำใหเนื้อเคกแข็งและ
มีลักษณะหยาบ
พิมพและถาดอบ
เราสามารถข�้นรูปเคกสปจนไดหลากหลายตามลักษณะของพิมพและถาดอบที่เราใช
1. พิมพเคกกลม จะใชพิมพที่มีลักษณะลึกพิมพเดียว หร�อแยกเปนพิมพกลมตื้นสองพิมพก็ได
พิมพแบบกลมตื้น ใชเวลาในการอบที่สั้นกวา สามารถปาดคร�มหร�อไสตางๆ ระหวางตัวเคกไดทันที
2. พิมพสี่เหลี่ยม เหมาะกับการแตงหนาดวยผลไม คร�ม หร�อช็อกโกแลต เปนตน หร�อทำเปน
เคกช�้นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะช�้นไมสูง (Bar)
3. พิมพมัฟฟนหร�อคัพเคก เหมาะกับการอบสปจนใหไดเปนช�้นขนาดพอดีคนรับประทาน
สามารถทำในกระทงกระดาษ หร�อใสลงในพิมพทาเนยโดยตรง
4. ถาดอบ เหมาะกับเคกสปจนช�้นกลมแบนเหมือนคุกกี้ สามารถนำมาประกบใสไสไดเชนกัน
Basic Sponge Cake

เคกสปนจพื้นฐาน

…………………………………………………….

เคกสปจนสูตรพื้นฐาน แยกอบในพิมพสองพิมพ กอนที่จะนำมาประกบกัน สูตรนี้ใสไสคร�ม
และแยมสตรอวเบอรร�่ตรงกลางในลักษณะของเคกช�่อดังที่มีช�่อวา “Classic Victoria Sponge”
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แปงสาลีอเนกประสงค
ผงฟู
ไขไก
น้ำตาลทราย
เนย (ละลาย)
แยมสตรอวเบอรร�่
คร�ม
น้ำตาลไอซ�่ง

95 กรัม
¼ ชอนชา
4
ฟอง
110 กรัม
50 กรัม
120 กรัม
1
ถวย
สำหรับตกแตง
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ว�ธ�ทำ
1. ตั้งเตาอบที่ 180 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมพิมพเคกขนาด 7 นิ้ว 2 พิมพ ทาเนยใหทั่วพิมพ
และรองกระดาษไขที่กนพิมพ
2. รอนแปงสาลี และผงฟู 3 ครั้ง พักไว
3. ตีไขไก กับน้ำตาลทรายในเคร�่องผสมโดยใชหัวตีตะกรอเปนเวลา 8 นาที จนสวนผสมฟูข�้น 3 เทาตัว
4. ตักสวนผสมไขที่ข�้นฟูแลวประมาณ 1 ถวย ออกมาผสมกับเนยละลาย เพื่อใหเนยละลายมีลักษณะ
ที่เบาข�้นกอนที่นำกลับไปผสมกับสวนผสมไขที่เหลือ
5. ใสสวนผสมของแหงลงในสวนผสมไขทีละคร�่ง ตะลอมใหเขากันกอนที่จะใสสวนที่เหลือลงไป
6. ใสสวนผสมลงในพิมพทั้งสองในปร�มาณเทาๆ กัน นำเขาอบเปนเวลา 20 นาที จนเคกสุกดี
เมื่อใชนิ้วแตะที่ผิวเคกจะไมยุบตัว และผิวดานขางหลุดออกจากพิมพ พักจนเย็นสนิท
7. ทาแยมใหทั่วบนเคกช�้นแรก ตีคร�มใหฟูและเนื้อแนนดี ทาบางๆ ใหทั่วดี วางทับดวยเคกอีกช�้น
โรยหนาดวยไอซ�่ง พรอมรับประทาน

Tiramisu Cupcake

คัพเคกทีรามิสึ
แรงบันดาลจากรสชาติของพุดดิ้งสไตลอิตาเลียน
ที่มีช�่อวา “ทีรามิสึ” ซ�่งมีจ�ดเดนอยูที่รสชาติของกาแฟ
เหลาหวานรสกาแฟ ช�สอิตาเลียน เนื้อนุมที่มีช�่อวา
“มาสคาโปน (Mascarpone Cheese)” และผงโกโกหร�อ
ช็อกโกแลตขูดฝอยที่โรยอยูที่ผิวหนา
คัพเคกสูตรนี้ ใชสวนผสมตัวเคกเชนเดียวกับ
เคกสปจนพื้นฐาน เพียงแตเพิ่มรสชาติของกาแฟเขาไป
และทำใหอยูในรูปของคัพเคก ซ�่งใชเวลาในการอบลดลง
เล็กนอย เมื่ออบเสร็จก็พรมดวยเหลาหวานรสกาแฟเล็กนอย
แตงดวยคร�มที่มีสวนผสมของช�สมาสคาโปนและช็อกโกแลต
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แปงสาลีอเนกประสงค
ผงฟู
ไขไก
น้ำตาลทราย
เนย (ละลาย)
ผงกาแฟสำเร็จรูป
น้ำรอน
เหลาหวานรสกาแฟ
ช�สมาสคารโปน
คร�ม
ช็อกโกแลต

95 กรัม
¼ ชอนชา
4
ฟอง
110 กรัม
50 กรัม
1
ชอนโตะ
2
ชอนชา
2
ชอนโตะ
150 กรัม
1
ถวย
สำหรับแตงหนา

…………………………………………………………………….

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ว�ธ�ทำ
1. ตั้งเตาอบที่ 180 องศาเซลเซ�ยส (โปรแกรมไฟลางไฟบน) เตร�ยมพิมพคัพเคก 2 ถาด
ทาเนยใหทั่วพิมพหร�อรองดวยกระทงคัพเคกก็ไดเชนกัน (ไดคัพเคกประมาณ 15-18 ช�้น)
2. ละลายผงกาแฟกับน้ำรอน แลวพักใหเย็นลง
3. รอนแปงสาลีและผงฟู 3 ครั้ง พักไว
4. ตีไขไก กับน้ำตาลทรายในเคร�่องผสมโดยใชหัวตีตะกรอ เปนเวลา 8 นาที จนสวนผสมฟูข�้น 3 เทาตัว
5. ตักสวนผสมไขที่ข�้นฟูแลวประมาณ 1 ถวย ออกมาผสมกับเนยละลาย เพื่อใหเนยละลาย
มีลักษณะที่เบาข�้นกอนที่นำกลับไปผสมกับสวนผสมไขที่เหลือ
6. ใสสวนผสมของแหงลงในสวนผสมไขทีละคร�่ง ตะลอมใหเขากันกอนที่จะใสสวนที่เหลือลงไป
7. ใสกาแฟเขมขนที่ผสมไวลงไป คนเบาๆ ใหเขากัน
8. ตักแบงใสในพิมพประมาณ ¾ ของพิมพ นำเขาอบเปนเวลา 15-18 นาที จนเคกสุกดี
เมื่อใชนิ้วแตะที่ผิวเคกจะไมยุบตัว พักจนเย็นสนิท
9. เมื่อเคกเย็นดีแลว ใชไมจ�้มแหลมจ�้มที่หนาเคกทั่วๆ ใชแปรงพรมเหลาหวานรสกาแฟเล็กนอย
10. ใชพายยางคนช�สมาสคารโปนใหออนตัวลงเล็กนอย ตีคร�มจนตั้งยอดออน ตักสวนผสมคร�ม
ไปตะลอมกับมาสคารโปนเพื่อใหออนตัวลงเล็กนอย แลวคอยใสสวนที่เหลือลงไป ตะลอมใหเขากันดี
ตกแตงหนาคัพเคกใหสวยงาม
11. โรยหนาโดยช็อกโกแลตใหสวยงาม แชเย็นประมาณ ½ ชั่วโมงกอนรับประทาน
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Upside-down Rhubarb Cake

อัพไซดดาวนรูบารบเคก

•
•
•
•
•
•

แปงสาลีอเนกประสงค
ผงฟู
ไขไก
น้ำตาลทราย
น้ำตาลทรายแดง
เนย (ละลาย)

หนารูบารบ
• รูบารบ
• น้ำตาลทรายแดง
• กลิ่นวานิลลา
• เกลซแอปร�คอต

95
¼
4
55
55
50

กรัม
ชอนชา
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม

………………………………………………………………………….

เคกสปจนสูตรเดิม ทดแทนสวนประกอบของน้ำตาลทรายขาวคร�่งหนึ่งดวยน้ำตาลทรายแดง
ปรับลักษณะของพิมพมาเปนพิมพสี่เหลี่ยมแทน นำรูบารบมาเคลากับน้ำตาลทรายแดงและวานิลลา
เล็กนอย เพื่อใหเปนหนาของเคกในลักษณะอัพไซดดาวน

450 กรัม
50 กรัม
1
ชอนชา
สำหรับเคลือบหนา

ว�ธ�ทำ
1. ตั้งเตาอบที่ 180 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมพิมพเคกสี่เหลี่ยมขนาด 9x9 นิ้ว ทาเนยใหทั่วพิมพ
และรองกระดาษไขที่กนและขางพิมพ
2. ทำหนารูบารบ โดยหั่นรูบารบเปนทอนขนาดตามความยาวที่ตองการ พรมดวยวานิลลา
และโรยน้ำตาลทรายแดง เคลาใหเขากัน จัดวางลงไปในพิมพ โดยใหช�้นรูบารบคลุมทั่วหนาพิมพเคก
3. รอนแปงสาลี และผงฟู 3 ครั้ง พักไว
4. ตีไขไก กับน้ำตาลทรายทั้งสองชนิดในเคร�่องผสมโดยใชหัวตีตะกรอ เปนเวลา 8 นาที
จนสวนผสมฟูข�้น 3 เทาตัว
5. ตักสวนผสมไขที่ข�้นฟูแลวประมาณ 1 ถวย ออกมาผสมกับเนยละลาย เพื่อใหเนยละลาย
มีลักษณะที่เบาข�้นกอนที่นำกลับไปผสมกับสวนผสมไขที่เหลือ
6. ใสสวนผสมของแหงลงในสวนผสมไขทีละคร�่ง ตะลอมใหเขากันกอนที่จะใสสวนที่เหลือลงไป
7. ใสสวนผสมเคกลงบนสวนผสมรูบารบ นำเขาอบเปนเวลา 20 นาที จนเคกสุกดี
เมื่อใชนิ้วแตะที่ผิวเคกจะไมยุบตัว
8. คว่ำเคกลงบนตะแกรงทันที พักใหเย็นลง นำเกลซแอปร�คอตไปตั้งไฟ ผสมน้ำเล็กนอย
นำมาทาบางๆ เพื่อเคลือบหนาเคกใหสวยงาม
Sponge Cake
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Chocolate Sandwich Cakes

ช็อกโกแลตแซนดว�ชเคก

•
•
•
•
•
•
•
•

แปงสาลีอเนกประสงค
ผงโกโก
ผงฟู
ไขไก
น้ำตาลทราย
เนย (ละลาย)
คร�ม
สตรอวเบอรร�

50 กรัม
40 กรัม
¼ ชอนชา
4
ฟอง
110 กรัม
50 กรัม
1
ถวย
สำหรับเสิรฟ

…………………………………………………….

เคกสปจนสูตรพื้นฐาน ปรับลดสวนผสมของแปงสาลีและเพิ่มผงโกโกเพื่อใหไดสปจนรสช็อกโกแลต
หยอดสวนผสมลงในถาดโดยตรง เมื่อนำไปอบจะไดเปนเคกลักษณะกลม นำมาประกบใสไส ใหเปนเคก
ลักษณะแซนดว�ช สามารถสอดไสดวยไอศกร�ม คร�ม คัสตารด แยม หร�อผลไมก็ได

ว�ธ�ทำ
1.
2.
3.
4.

ตั้งเตาอบที่ 180 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมถาดอบรองกระดาษไข 2 ถาด
รอนแปงสาลี ผงโกโก และผงฟู 3 ครั้ง พักไว
ตีไขไก กับน้ำตาลทรายในเคร�่องผสมโดยใชหัวตีตะกรอ เปนเวลา 8 นาที จนสวนผสมฟูข�้น 3 เทาตัว
ตักสวนผสมไขที่ข�้นฟูแลวประมาณ 1 ถวย ออกมาผสมกับเนยละลาย เพื่อใหเนยละลายมีลักษณะ
ที่เบาข�้นกอนที่นำกลับไปผสมกับสวนผสมไขที่เหลือ
5. ใสสวนผสมของแหงลงในสวนผสมไขทีละคร�่ง ตะลอมใหเขากันกอนที่จะใสสวนที่เหลือลงไป
6. นำสวนผสมใสถุงบีบ บีบลงบนถาดอบใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ½ นิ้ว นำเขาอบ
เปนเวลา 8 นาที จนเคกสุกดี เมื่อใชนิ้วแตะที่ผิวเคกจะไมยุบตัว พักจนเย็นสนิท
7. ตีคร�ม ปาดลงบนเคก สไลดสตรอวเบอรร�่เปนแวน วางลงตรงกลางแลวประกบดวยเคกอีกช�้น

CAUTION
บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project
ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย
บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ
หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

Sponge Cake
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