Brownies

Lesson : Brownies
บราวนี ขนมหวานรสช็อกโกแลตเขมขน รูปทรงสี่เหลี่ยม มีตนกำเนิดในสหรัฐอเมร�กา ในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 บราวนีมีเนื้อสัมผัสกึ่งเคกกึ่งคุกกี้ ที่นิยมรับประทานนั้นมีทั้งเนื้อสัมผัสแบบเคกและแบบฟดจ
(Fudge) หลายๆ สูตรมีสวนประกอบของถั่ว ช็อกโกแลตช�พหร�อช็อกโกแลตสับหยาบ อยูดวย
บทเร�ยนนี้ เราจะไดเร�ยนรูประวัติที่มาของบราวนี รวมถึงสูตร เทคนิค และว�ธ�ทำบราวนีที่มีเนื้อสัมผัส
แตกตางกัน อันไดแก บราวนีแบบดั้งเดิม (Classic Brownies) บราวนีเนื้อชูว� (Chewy Brownies)
บราวนีเนื้อฟดจ (Fudgy Brownies)

Classic Brownies

Chewy Brownies

Fudgy Brownies

ประวัติที่มา
นาง Bertha Palmer สาวสังคมในช�คาโก ภรรยาของเจาของ Palmer House
Hotel ไดขอใหเชฟขนมหวานออกแบบของหวานขนาดเล็กกวาเคก แตตองมี
เนื้อสัมผัสเหมือนเคกอยูเพื่อเปนของหวานสำหรับกลองขาวกลางวันของงาน
Chicago World’s Columbian Exposition ป 1893 และนี่ก็คือกำเนิดของ
บราวนีซ�่งบราวนีสูตรแรกจะเคลือบหนาดวยแยมแอพร�คอต
ช็อกโกแลตที่นิยมใช ในการทำบราวนี
รสชาติที่โดดเดนในบราวนี ไดแก ช็อกโกแลต ซ�่งเปนสวนประกอบสำคัญของบราวนี
ช็อกโกแลตมีหลายรูปแบบ และสำหรับประเภทของช็อกโกแลตที่ใช ในบทเร�ยนนี้ ไดแก
• Unsweetened Chocolate (ช็อกโกแลตแบบไมหวาน)
เปนช็อกโกแลตบร�สุทธ�์ ไมมีน้ำตาลผสม มีช�่อเร�ยกที่แตกตาง ไดแก Bitter Chocolate /
Baking Chocolate / Chocolate Liquor / Pure Chocolate
• Dark Chocolate (ดารกช็อกโกแลต)
เปนช็อกโกแลตที่มีสวนผสมของช็อกโกแลตบร�สุทธ�์ตั้งแต 35% ข�้นไป สวนที่เหลือก็คือน้ำตาล
และไขมันโกโก ทั้ง Bittersweet Chocolate และ Semisweet Chocolate จัดอยูในประเภทของ
ดารกช็อกโกแลต ตางกันเล็กนอยที่สัดสวนของช็อกโกแลตบร�สุทธ�์และปร�มาณน้ำตาล
• Dutch-Processed Cocoa Powder
ผงโกโกที่ผานขั้นตอนของการลดความเปนกรด (Alkalizing) ซ�่งจะทำใหผงโกโกมีรสที่นุมข�้น
รวมถึงสีเขมข�้นดวย
Brownies
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Recipes

Classic Brownies

บราวนีแบบดั้งเดิม
โดดเดนที่เนื้อสัมผัสที่เหมือนเคก
เนื้อฉ่ำๆ และมีรสช็อกโกแลตที่เขมขน
ความฉ่ำในที่นี้ไมไดหมายความถึง
ลักษณะเนื้อที่แนน หนัก และ เหนียว

หัวใจสำคัญของบราวนีแบบดั้งเดิม คือ
รสช็อกโกแลตเขมขน จากการใช Unsweetened Chocolate (ช็อกโกแลตแบบไมหวาน) รวมถึง
สวนประกอบของวานิลลาที่ชวยเสร�มใหรสช็อกโกแลตมีความโดดเดนมากข�้น
การใชแปงสาลีที่มีเนื้อเบา เนื่องจากช็อกโกแลตเองก็มีแปง (Starch) อยูดวย การใชแปงที่มีคา
โปรตีนสูงจะทำใหเนื้อของบราวนีหนักไมนุม บราวนีสูตรนี้จ�งใชแปงเคก ซ�่งมีความเบาและมีโปรตีน
นอยกวาแปงสาลีอเนกประสงค นอกจากนี้ยังมีผงฟูที่ชวยใหเนื้อบราวนีเบาข�้นดวย
การอบใหพอดี การอบบราวนีนานเกินเวลาที่เหมาะสม จะทำใหช็อกโกแลตมีรสขมไหม บราวนี
สูตรนี้อบที่ 165 องศาเซลเซ�ยส ซ�่งชวยลดความเสี่ยงที่ขอบของบราวนีจะแหงแข็งจากการอบ
เปนเวลานาน
•
•
•
•
•
•
•
•

แปงเคก
ผงฟู
เกลือ
ช็อกโกแลต
แบบไมหวาน
เนย
น้ำตาลทราย
ไขไก
กลิ่นวานิลลา

130
½
½
125

กรัม
ชอนชา
ชอนชา
กรัม

135
320
3
2

กรัม
กรัม
ฟอง
ชอนชา

น้ำหนักรวมโดยประมาณ 880 กรัม
Brownies
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ว�ธ�ทำ
1. เตร�ยมถาดอบขนาด 8x8 นิ้ว ทาเนย และรองกระดาษไขหร�อฟอยล ตั้งเตาอบที่ 165 องศาเซลเซ�ยส
ปรับชั้นตะแกรงใหอยูต่ำลงมาจากสวนกลางของเตาอบเล็กนอย
2. รอนแปงเคก ผงฟู และเกลือ พักไว
3. สับช็อกโกแลตเปนช�้นเล็กๆ ใสลงในอางผสมที่ทนความรอนพรอมกับเนย จากนั้นนำไปละลายบนหมอ
น้ำรอน คนเปนระยะๆ เพื่อใหความรอนกระจายทั่วดี เมื่อช็อกโกแลตและเนยละลายดีแลว ยกออก
จากความรอน
4. ใสน้ำตาลทรายลงไปในสวนผสมของช็อกโกแลต คนดวยตะกรอมือ
5. ใสไขไกลงไปทีละฟอง คนตอดวยตะกรอมือ ใสกลิ่นวานิลลาตามลงไป
6. ใสของแหงลงไปทีละคร�่ง เปลี่ยนจากตะกรอมาใชเปนพายยาง คนใหแปงเขากับสวนผสมช็อกโกแลตดี
จากนั้นใสสวนผสมของแหงที่เหลือลงไปจนหมด
7. นำสวนผสมใสพิมพที่เตร�ยมไว นำเขาอบเปนเวลา 30 นาที พักบราวนีในพิมพโดยวางบนตะแกรงเพื่อ
ใหเย็นลง ที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ตัดบราวนีเปนช�้นขนาดประมาณ 2x2 นิ้ว

Chewy Brownies
บราวนีเนื้อชูว� ที่มีเนื้อสัมผัสหนึบหนับยืดๆ นั้น
มีสวนผสมที่คอนขางจะซับซอน
ปกติแลว คนที่ใชผงบราวนีมิกซสำเร็จรูป
(Box Brownie) จะคุนเคยกับบราวนีเนื้อสัมผัสนี้
จร�งๆ แลว การอบบราวนีเนื้อชูว�เอง
จากสวนผสมพื้นฐานไมใชเร�่องยาก
เคล็ดลับอยูที่สัดสวนและประเภทของไขมันที่ใช
เชนเดียวกับชนิดและจำนวนของช็อกโกแลตที่ใส
หัวใจสำคัญของบราวนีแบบชูว� คือ
ปร�มาณและชนิดของไขมันที่ใช บราวนีเนื้อชูว�ตองมีสัดสวนของไขมันอิ่มตัวและของเหลว
ที่เหมาะสม รวมถึงสัดสวนของไขมันไมอิ่มตัว (น้ำมัน) ตอไขมันอิ่มตัว (เนย) ที่สูงถึง 3:1
ใชช็อกโกแลตที่มีไขมันต่ำ ดวยปร�มาณของไขมันที่เพิ่มข�้น ช็อกโกแลตที่ใชตองมีไขมันที่ต่ำ รสชาติ
ของช็อกโกแลตในสูตรนี้จ�งมาจากผงโกโก (Dutch-Processed Cocoa Powder) และช็อกโกแลตแบบ
ไมหวาน (Unsweetened Chocolate)
ละลายผงโกโก กับน้ำรอนกอนใสในสวนประกอบเพื่อใหรสชาติของโกโกออกมาเต็มที่ (Blooming
Cacao Powder) รวมถึงใสกาแฟผงเขมขนเล็กนอยเพื่อชวยเสร�มรสช็อกโกแลตใหมีความเขมขนมากข�้น
Brownies
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ลดไขขาว เนื่องจากสัดสวนที่สูงของไขมันและของเหลวที่สูง การลดจำนวนของไขขาวทำให
จำนวนของของเหลวในสูตรลดลง ในขณะที่ไขแดงชวยทำหนาที่ผสานน้ำและไขมันเขาดวยกัน (Emulsifier)
จบดวยดารกช็อกโกแลตสับหยาบ เพื่อใหไดรสชาติของช็อกโกแลตที่เขมขนข�้นไปอีก กอนนำ
สวนผสมบราวนีใสลงในถาด สับดารกช็อกโกแลตหยาบๆ ใสลงไปทั่วๆ การใสในขั้นตอนสุดทายนี้
ไมมีผลตอเนื้อสัมผัสแตอยางใด เมื่ออบ ช็อกโกแลตจะละลาย สงผลใหเนื้อบราวนีหนึบหนับมากข�้น
•
•
•
•

ผงโกโก
ผงกาแฟ
น้ำรอน
ช็อกโกแลต
แบบไมหวาน
น้ำมันรำขาว
เนย (ละลาย)
ไขไก
ไขแดง
น้ำตาลทราย
กลิ่นวานิลลา

•
•
•
•
•
•
• แปงสาลีอเนกประสงค
• เกลือ
• ดารกช็อกโกแลต
(สับหยาบ)

40
1
100
45

กรัม
ชอนชา
มิลลิลิตร
กรัม

100
2
2
1
375
1½
185
½
125

มิลลิลิตร
ชอนโตะ
ฟอง
ฟอง
กรัม
ชอนชา
กรัม
ชอนชา
กรัม

น้ำหนักรวมโดยประมาณ 1,120 กรัม
ว�ธ�ทำ
1. เตร�ยมถาดอบขนาด 8x8 นิ้ว ทาเนย และรองกระดาษไขหร�อฟอยล ตั้งเตาอบที่ 175
องศาเซลเซ�ยส ปรับชั้นตะแกรงใหอยูต่ำลงมาจากสวนกลางของเตาอบเล็กนอย
2. ใสผงโกโก และกาแฟผงในชามผสมที่ทนความรอน ใสน้ำรอนลงไป ใชตะกรอคนใหละลายดี
สับช็อกโกแลตแบบไมหวานใสตามลงไป คนตอใหละลายดีแลวใสน้ำมันและเนยละลายตามลงไป
(สวนผสมอาจเปนลิ่มๆ เล็กนอย)
3. ใสสวนผสมไขทั้งหมด และกลิ่นวานิลลาตามลงไป ใชตะกรอคนตอ สวนผสมจะเร�่มเขากัน
ใสน้ำตาลทรายลงไป ใชตะกรอคนตอใหละลายดี
4. รอนแปงและเกลือเขาดวยกัน ใสลงไปในสวนผสมช็อกโกแลต ใชไมพายคนใหเขากัน แลวจ�งใส
ดารกช็อกโกแลตลงไป
5. นำสวนผสมใสลงในพิมพที่เตร�ยมไว นำเขาอบเปนเวลา 35 นาที พักบราวนีทั้งถาดบนตะแกรง
เพื่อใหเย็นลงที่อุณหภูมิหองประมาณ 1-2 ชั่วโมง ตัดบราวนีเปนช�้นขนาดประมาณ 2x2 นิ้ว
Brownies
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Fudgy Brownies

บราวนีเนื้อฟดจ มีลักษณะ
เนื้อฉ่ำเปนลักษณะที่เร�ยกวาฟดจ
สีเขม มีเนื้อแนน แตเหมือนกำมะหยี่

หัวใจสำคัญของบราวนีแบบฟดจ คือ
ใชสวนผสมที่ใหรสชาติของช็อกโกแลตถึงสามชนิด เพื่อจะใหไดรสช็อกโกแลตที่เขมขนและมีมิติ
ช็อกโกแลตแบบไมหวาน (Unsweetened Chocolate) ใหรสชาติช็อกโกแลตที่ลึก เขมขนและมีรสเปร�้ยว
เล็กนอย สวนดารกช็อกโกแลต (Dark Chocolate) เพิ่มความละมุมและใหรสหวาน และผงโกโก
ใหรสชาติที่นุมนวล
ใชเนยละลาย บราวนีทุกสูตรในบทเร�ยนนี้ ใชเนยที่ละลายแลวใสลงในสวมผสม แทนที่จะนำไปตีกับ
น้ำตาลและไข เนยละลายชวยทำใหบราวนีมีเนื้อที่แนนและมีลักษณะที่เปนฟดจ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดารกช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตแบบไมหวาน
เนย
ผงโกโก
ไขไก
น้ำตาลทราย
กลิ่นวานิลลา
เกลือ
แปงสาลีอเนกประสงค

140
55
125
30
3
275
2
½
140

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
ชอนชา
ชอนชา
กรัม

น้ำหนักรวมโดยประมาณ 930 กรัม

Brownies

05

ว�ธ�ทำ
1. เตร�ยมถาดอบขนาด 8x8 นิ้ว ทาเนย และรองกระดาษไขหร�อฟอยล ตั้งเตาอบที่ 175 องศาเซลเซ�ยส
ปรับชั้นตะแกรงใหอยูต่ำลงมาจากสวนกลางของเตาอบเล็กนอย
2. สับช็อกโกแลตทั้งสองชนิดเปนช�้นเล็กๆ ใสลงในชามผสมที่ทนความรอนพรอมกับเนย นำไปละลาย
บนหมอน้ำรอน คนเปนระยะๆ เพื่อใหความรอนกระจายทั่วดี พอช็อกโกแลตและเนยละลายดีแลว
ใสผงโกโกลงไป คนใหละลายดี ยกออกจากความรอน พักใหเย็นลง
3. ในชามผสมอีกใบ ใชตะกรอมือตีไข น้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลลาใหเขากัน ประมาณ 20 ว�นาที
แลวจ�งใสสวนผสมของช็อกโกแลตลงไป ตีตอใหเขากันดี รอนแปงสาลีอเนกประสงคและเกลือใสลงไป
ใชไมพายตะลอมใหเขากันดี
4. นำสวนผสมใสลงในพิมพที่เตร�ยมไว เนื่องจากเนื้อแปงสูตรนี้มีความเหนียวคอนขางสูง ทำใหตอง
กรอกพิมพอบไปมาเล็กนอยเพื่อใหสวนผสมกระจายเต็มพิมพ นำเขาอบเปนเวลา 30 นาที
พักบราวนีทั้งถาดบนตะแกรงเพื่อใหเย็นลงที่อุณหภูมิหองประมาณ 1-2 ชั่วโมง ตัดบราวนีเปนช�้น
ขนาด 2X2 นิ้ว

ว�ธ�การตรวจสอบระดับความสุกของบราวนี

เราสามารถใชไมแหลมจ�้มที่เนื้อของบราวนีบร�เวณสวนกลางถาดซ�่งเปนสวนที่สุกยากที่สุด
บราวนีที่อบสุกเกิน เมื่อดึงไมออกจากตัวบราวนี ไมจะมีลักษณะแหง ไมมีอะไรติดออกมาเลย
เนื้อบราวนีที่ไดจะมีลักษณะที่แหง แตถาสวนผสมที่ติดไมยังมีลักษณะเปนของเหลวหนึดๆ แสดงวา
บราวนียังไมสุกดี
ถานำออกจากเตาอบกอนเวลา เมื่อพักใหเย็นลงและลองช�มดูจะพบวา เนื้อบราวนีนั้นแนนและ
หนึบมากเกินไป บราวนีที่สุกพอดีนั้น เมื่อดึงไมออกมาตองมีเศษเนื้อบราวนีที่มีลักษณะเหมือนเคก
เนื้อฉ่ำๆ ติดออกมาดวย
Brownies
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การตัดบราวนี
บราวนีแตะละชนิด มีเนื้อสัมผัสที่เหนียว แนน หนึบหนับแตกตางกันไป ในบางครั้ง เวลาที่เรา
ใชมีดตัด เนื้อของบราวนีมักจะติดใบมีด ทำใหดานขางของบราวนีไมเร�ยบเสมอกันดี เคล็ดลับงายๆ
คือ ใชน้ำมันพืชทาที่ใบมีดกอนที่เราจะตัดบราวนี
การยกบราวนีออกจากถาดหร�อพิมพอบ
ถาเราไมตองการคว่ำบราวนีออกจากถาดอบ
เพราะกลัววาหนาจะไมสวย เราสามารถยกบราวนีออก
จากพิมพไดอยางงายดาย โดยการรองกระดาษไข
หร�อฟอยลที่เราใช รองในพิมพอบใหยื่นออกมาจาก
ขอบพิมพดานละประมาณ 2 นิ้ว ถาเราใชกระดาษไข
เราควรหาที่หนีบ กระดาษที่สามารถเขา เตาอบได
หนีบกระดาษไขกับขอบพิมพไว เมื่อโดนลมจากพัดลม
ของเตาอบ กระดาษจะไมมวนไปทับ หนาบราวนี แตถา
เราใชฟอยล เราสามารถพับขอบลงขนานกับดานขาง
ของพิมพไดเลย
การใสถั่วในบราวนี
ถั่วที่จะใสในบราวนีควรจะอบเสียกอน เพราะเมื่อถั่วดิบอยูในเนื้อบราวนีจะแฉะและไมหอม
ถาชอบใหถั่วมีลักษณะที่กรอบและหอม การโรยบนหนาบราวนีเปนทางเลือกที่ดีกวาผสมถั่วลงไป
ในเนื้อบราวนี
การเก็บรักษาบราวนี
การเก็บบราวนีควรจะเก็บในกลองสุญญากาศ และควรจะรับประทานภายใน 3 วัน เพื่อใหได
รสชาติที่ดีที่สุด เนื่องจากบราวนีจะแหงลงเร�่อยๆ บราวนีสูตรดั้งเดิมและบราวนีแบบชูว� สามารถเก็บ
ที่อุณหภูมิหองได แตบราวนีเนื้อฟดจควรจะเก็บไว ในตูเย็น

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