& Biscuit

Lesson : Scone & Biscuit

สโคนและบิสกิต

สโคน และ บิสกิต ตางก็เปนขนมอบที่จัดอยูในประเภท คว�กเบรด (Quick Bread) ซ�่งไดแก
ขนมอบที่ไมมีสวนประกอบของยีสต ไมมีขั้นตอนของการพักแปงเหมือนขนมปงที่มียีสต ทั้งสโคน
และบิสกิตมีลักษณะเนื้อสัมผัสนุมและรวนอันเปนลักษณะเฉพาะตัว

สโคน
สโคน กำเนิดในสกอตแลนด มีรสหวานออน มีทั้งที่ทำจากขาวสาลี บารลีย และแปงโอต
มีสวนผสมของคร�มและใชผงฟูในการข�้นฟู เปนสวนหนึ่งของมื้อน้ำชายามบายที่เร�ยกวา คร�มที
(Cream Tea) หร�อ Devonshire Tea, Devon Tea หร�อ Cornish Cream Tea ซ�่งประกอบดวย
สโคน แยมผลไมและคล็อตทิดคร�ม (Clotted Cream) เสิรฟกับน้ำชา

บิสกิต
บิสกิต มีหนาตาและเนื้อสัมผัสคลายกับสโคน แตมีความตางเล็กนอย บิสกิตกำเนิดหลังสโคน
ในอเมร�กา มีรสหวานนอยกวาสโคนหร�อบางสูตรจะไมมีน้ำตาลเลย นิยมรับประทานคูกับไกทอด
และเกรว� (Gravy) มีสวนผสมของบัตเตอรมิลก (Buttermilk) และมีสัดสวนไขมันที่มากกวา โดยมี
ช็อตเทนนิงเพิ่ม (ขอแตกตางของเนยและช็อตเทนนิงคือ เนยจะมีไขมันประมาณ 80% ที่เหลือคือน้ำ
และของแข็ง (Milk Solid) สวนช็อตเทนนิง คือ ไขมัน 100% ในกรณีนี้ เราตองการเพิ่มไขมัน
แตไมตองการจำนวนของน้ำเพิ่มจ�งใชเปนช็อตเทนนิง) นอกจากนั้น ในการทำบิสกิตเราจะใชผงฟู
คูกับเบกกิ้งโซดาในการข�้นฟู ในบางครั้งจะเร�ยกวา บัตเตอรมิลกบิสกิต (Buttermilk Biscuit)

สโคน และบิสกิตมีเทคนิคว�ธ�การทำที่เหมือนกัน นั่นก็คือ ว�ธ�บิสกิต (Biscuit Method)
หร�อเร�ยกอีกอยางไดวา ว�ธ�เพสทร� (Pastry Method)
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ว�ธ�บิสกิต (Biscuit Method) มีหลักและกฏเกณฑดังนี้
1. เนยตองเย็น ในการทำสโคนและบิสกิตสวนผสมของไขมันซ�่งอาจจะเปนเนยหร�อ ช็อตเทนนิง
ในสวนของเนยกอนการนำไปใชควรตัดเนยเปนกอนประมาณ 1 เซนติเมตร และนำไปแชในตูเย็นใหเย็นจัด
การตัดเนย เปนกอนเล็กๆ จะชวยใหเนยแทรกตัวอยูในสวนผสมของแหงไดทั่วกวา เมื่อนำไปอบ
เนยกอนเล็กๆ เหลานี้ก็จะละลายและมีไอน้ำออกมา ทำใหสโคนและบิสกิตพองและยกตัว
2. รอนของแหงและใสเนย รอนสวนประกอบของแหงทั้งหมดเขาดวยกัน ใสน้ำตาลทราย
ตามลงไป การผสมเนยกับของแหงตองทำดวยความระมัดระวังไมใหเนยละลาย โดยทั่วไปสามารถ
ทำได 2 ว�ธ�
1) ที่ตัดแปง (Pastry Blender หร�อ Pastry Cutter)
เปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนเสนลวดโลหะ 5-6 เสน
เร�ยงตัวเปนลักษณะ คร�่งวงกลม ติดอยูกับดามจับ
ใชตัดใหเนยแทรกตัวเขาไปอยูในสวนประกอบของแปง
2) เคร�่องบดสับ (Food Processor) เคร�่องบดสับที่มาพรอมกับ อุปกรณ 2 ใบมีด ใบมีดจะชวย
ทำหนาที่ ตัดเนยใหแทรกเขาไปในตัวแปงไดอยางรวดเร็ว การเดินเคร�่อง จะเปนไปในลักษณะ
กดหยุด (Pulse) ไมเดินเคร�่องคาง ซ�่งอาจจะทำใหเนยละลายเพราะรอนเกิน
3. ใสคร�มหร�อบัตเตอรมิลก ในกรณีที่ใชเคร�่องบดสับ เราสามารถใสของเหลวลงในเคร�่องบดสับ
และทำการเดินเคร�่องเพื่อผสมหร�อถายสวนผสมออกมาใสชามผสมกอนใสคร�มหร�อบัตเตอรมิลกลงไป
ก็ได จากนั้นใชพายยางคนแคพอใหสวนผสมกระจายทั่วดี
4. คลึงสวนผสม นำสวนผสมเทลงบนโตะที่โรยแปงนวล (แปงสาลี) เล็กนอย ใชมือคลึงแปงสัก
8-10 ครั้ง การคลึงแปงเปนการทำใหเนื้อสัมผัสผสานกันไดดีมากข�้น และเปนการพัฒนากลูเตน
ในแปงเล็กนอย ซ�่งจะชวยใหสโคนหร�อบิสกิตข�้นตัวเมื่อนำไปอบ แตตองระวังที่จะไมนวดมากเกินไป
5. ร�ดแปง ร�ดสวนผสมใหมีความหนาประมาณ ¾ นิ้ว ถาใชไมคลึงแปงไมถนัด สามารถใชมือ
กดแปงเบาๆ ได
6. ตัดแปง การข�้นรูปสามารถทำไดสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ การข�้นรูปเปนทรงกลมแบน
ลักษณะเหมือนเคก แลวใชมีดหร�อที่ตัดแปงตัดทแยงใหเปนช�้นสามเหลี่ยม 8 ช�้นหร�อที่เร�ยกวาแบบลิ่ม
(Wedge) รูปแบบที่สองซ�่งเปนแบบที่นิยมมากกวา คือ การใชคุกกี้คัทเตอรวงกลม (Cookie Cutter)
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว จ�่มลงในแปงสาลี กดและยกข�้นในลักษณะตรงๆ การจับคัทเตอรกดลง
บนแปงและบิดหมุนอาจจะทำใหสโคนหร�อบิสกิตข�้นตัวไมตรง สวนประกอบของแปงที่เหลือ สามารถ
นำมาใชได โดยการนำแปงที่เหลือมาคลึงใหม อยางไรก็ตาม แปงที่นำมาคลึงใหมนี้จะมีเนื้อสัมผัสที่
เแนนข�้นเล็กนอย
7. อบ กอนอบสโคนหร�อบิสกิต เราสามารถทาหนาดวยคร�มหร�อเนยเพื่อทำใหผิวหนามีสีที่สวย
อบสโคนหร�อบิสกิตที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซ�ยส โปรแกรมไฟลางไฟบน อบเปนเวลา 10 นาที
หร�อจนสุกดี
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ตารางแสดงสวนผสมในการทำสโคนและบิสกิต
สวนผสม

สโคน
(Scone)

บิสกิต
(Biscuit)

แปงสาลีอเนกประสงค

310 กรัม

310 กรัม

ผงฟู

1 ชอนโตะ

2 ชอนชา

เบกกิ้งโซดา

1 ชอนชา

น้ำตาลทราย

3 ชอนโตะ

1 ชอนชา

เกลือ

½ ชอนชา

½ ชอนชา

เนย (เย็น)

75 กรัม

75 กรัม

ช็อตเทนนิง (เย็น)
คร�ม

45 กรัม
220 มิลลิลิตร

บัตเตอรมิลก
ทาหนา

220 มิลลิลิตร
คร�ม

เนย

Variations
สโคนบลูเบอรร�่ (Blueberry Scone)
เพิ่มบลูเบอรร�่แหง 90 กรัม (กอนใช ใหเทน้ำเดือดใส พักไว 30 ว�นาที
สะเด็ดน้ำ ซับใหพอแหงดี) โดยจะใสในขั้นตอนหลังจากใสคร�ม จากนั้นข�้นรูป
โดยการทำเปนกอนกลมใหญ ตัดเปน 8 ช�้น ทาหนาดวยคร�มและโรยหนา
ดวยน้ำตาลอบเชย (น้ำตาลทราย 2 ชอนโตะ อบเชย 1 ชอนชา)
อบ 15 นาที (เนื่องจากช�้นใหญข�้น)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พารมิซานบิสกิต (Parmesan Biscuit)
เพิ่มช�สพารมิซาน 3 ชอนโตะและพร�กไทยดำบดหยาบ ½ ชอนชา
ในขั้นตอนหลังจาก ที่ใสบัตเตอรมิลกลงไป ทาหนาดวยเนยละลาย
และโรยดวยช�สพารมิซานเพิ่มเล็กนอย กอนนำเขาไปอบ
Scone & Biscuit
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การเก็บสโคนและบิสกิต
สโคนและบิสกิตสามารถเก็บรักษาในกลองสูญญากาศที่อุณหูมิหองได 3 วัน หร�อเก็บในตูเย็น
และเมื่อตองการรับประทาน ก็นำมาอุนในเตาอบที่ 150 องศาเซลเซ�ยส เปนเวลา 2 นาที
ปญหาและสาเหตุ
ปญหาที่อาจเกิด
สโคนหร�อบิสกิตแผออก

สาเหตุ
ตัวแปงโดเหลวเกินไป
ตัวแปงโดแหงเกิน

สโคนหร�อบิสกิตแนนและไมรวน

นวดนานเกินไป
เนยไมเย็นพอ
อุณหภูมิในการอบต่ำเกิน

สโคนหร�อบิสกิตไมฟู

อุณหภูมิในการอบต่ำเกิน
ปร�มาณของสารชวยข�้นฟูต่ำไป

สโคนหร�อบิสกิตสีเขมไป

อุณหภูมิในการอบสูงเกิน

สโคนหร�อบิสกิตสีออนไป

อุณหภูมิในการอบต่ำเกิน

Buttermilk บัตเตอรมิลก
บัตเตอรมิลกแบบดั้งเดิม (Traditional Buttermilk) คือช�่อเร�ยกของเหลวที่เหลือจากการตีเนย
ออกจากคร�ม (ปกติ คร�มที่มีไขมัน 30-40% เมื่อนำมาตี จะมีลักษณะเนื้อที่แนนข�้นจนกลายเปนว�ปปงคร�ม
และเมื่อตีตอไปอีก คร�มจะแตกและยุบตัวแยกเปนเนยและของเหลว)
สำหรับบัตเตอรมิลกในบทเร�ยนนี้หมายถึง นมวัวที่ผานการหมักจนมีรสที่เปร�้ยว รสเปร�้ยวนี้มาจาก
กรดแลคติก (Lactic Acid) จากแบคทีเร�ยซ�่งหมักกับน้ำตาลแล็กโทส (Lactose) ซ�่งเปนน้ำตาลที่อยูในนม
บัตเตอรมิลกสามารถดื่มเปนเคร�่องดื่มได และนิยมนำมาเปนสวนประกอบในการทำแปงขนม เชนแพนเคก
วาฟเฟล บิสกิต และ ขนมปงโซดา (Soda Bread) มักจะใชควบคูกับเบกกิ้งโซดาเพื่อชวยในการข�้นฟู
บัตเตอรมิลกชนิดนี้ คือแบบที่เราใช ในการทำบิสกิต ในกรณีไมมีบัตเตอรมิลก ให ใชนมสด 200 มิลลิลิตร
ผสมกับ น้ำมะนาว 1 ชอนโตะ
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Clotted Cream คล็อตทิดคร�ม
คร�มที่เกิดจากการนำนมดิบ (Unpasteurized Milk) มาอุนโดยการใชไอน้ำหร�ออางน้ำรอน
(water bath) แลวทิ้งใหเย็นตัวลงอยางชาๆ จนเกิดคร�มไขมันสูงสีออกเหลืองที่ผิวหนา ในลักษณะ
เปนเหมือนลิ่ม “Clots” ซ�่งสวนนี้ก็คือ คล็อตทิดคร�มนั่นเอง โดยปกติจะมีปร�มาณไขมันอยูที่ 55%
หร�อสูงกวา นิยมใชทานคูกับสโคนและแยม

Recipes

คล็อตทิดคร�มแบบประยุกต

Cheating Clotted Cream

ไมใชคล็อตทิดคร�มแทๆ แตมีเนื้อสัมผัสที่ใกลเคียงและมีรสที่เปร�้ยวกวาเล็กนอย เราสามารถทำ
คล็อตทิดคร�มประยุกตแบบงายๆ เองไดโดยการใชคร�มและบัตเตอรมิลกเพื่อตองการใหดานนอกเซ็ทตัว
แตดานในยังมีความนุมอยู

• คร�ม
• บัตเตอรมิลก

1½
½

ถวย
ถวย

ว�ธ�ทำ
นำคร�มและบัตเตอรมิลกใสในภาชนะที่มีฝาปด คนใหเขากัน ปดฝาพักไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา
12 ถึง 24 ชั่วโมง จนกระทั่งสวนผสมจับตัวเปนกอน นำไปแชเย็นใหอยูตัวข�้น เก็บรักษาในตูเย็น
ไดเปนเวลา 10 วัน
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เบคอนมิลกเกรว�

Bacon Milk Gravy

ซอสเกรว�่สีขาวที่มีพื้นฐานมาจาก เบชาเมลซอส (Bechamel Sauce) นิยมทานคูกับบิสกิต
เปนอาหารเชาของคนอเมร�กันทางตอนใต แตใชน้ำมันจากเนื้อสัตวแทนที่เนย

•
•
•
•
•

เบคอน
แปงสาลีอเนกประสงค
นม
เกลือ
พร�กไทย

100 กรัม
2
ชอนโตะ
1
ถวย
ปรุงรส
ปรุงรส

ว�ธ�ทำ
1. นำเบคอนทอดบนกระทะดวยไฟออนๆ จนมีลักษณะที่กรอบ ตักออกมาพัก ตวงน้ำมันเบคอน
ใหได 2 ชอนโตะ
2. นำแปงสาลีอเนกประสงคผัดกับน้ำมันเบคอนจนแปงสุกและมีสีน้ำตาลออนๆ
3. เติมนมลงในกระทะคนจนแปงและนมเขากันดี รอจนเดือด จากนั้นลดไฟลงเคี่ยวสักครู
จนสวนผสมขนข�้น
4. นำเบคอนที่พักไว ใสลงไป จากนั้นปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย เสิรฟคูกับบิสกิต

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