WHOOPIE
PIE

Lesson : Whoopie Pie
วูปปพาย (Whoopie Pie) คุกกี้เนื้อเคกสองช�้นประกบสอดไส ในลักษณะแซนดว�ชที่มีขนาดพอดีมือ
รูปแบบที่เปนที่นิยมนั้นเปนคุกกี้เนื้อเคกรสช็อกโกแลตประกบไสที่มีสวนผสมของมารชเมลโลวคร�ม
วูปปพายเกิดในนิวอิงแลนด ในวันที่ภรรยาชาวสวน ไดเตร�ยม
กลองอาหารกลางวันใหสามีที่ตองออกไปทำงาน โดยใชขนมเคกที่เหลือ
มาปนเปนกอนกลมและสอดไสคร�มเพื่อใหเปนของหวาน เมื่อชาวสวน
เปดกลองอาหารกลางวัน ไดรองอุทานออกมาวา “Whoopie!”
และคำอุทานนี้เอง ไดกลายเปนสวนหนึ่งของช�่อขนมชนิดนี้

Whoopie !

- WHOOPIE PIE’S PROFILE o ตั้งแตป 2009 จะมีการจัดงาน Maine Whoopie
Pie Festival ทุกป
o ในป 2011 วูปปพายไดถูกเลือกใหเปนของหวาน
ประจำรัฐเมน (Official State Treat of Maine)
o วูปปพายที่ใหญที่สุดในโลกเกิดข�้นที่ South Portland
รัฐเมน ในวันที่ 26 มีนาคม ป 2011มีน้ำหนัก
1,062 ปอนด หร�อ 481 กิโลกรัม
o วูปปพายมีช�่อเร�ยกอื่นๆ วา Black moon / Black and
White / BFO (Big Fat Oreo) / Devil Dogs และ Twins

BUILDING WHOOPIE PIES
ในการทำวูปปพาย สามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอนหลักๆ ไดดังนี้
1. การเลือกรสชาติของคุกกี้เนื้อเคก
2. การอบ
3. การทำไสวูปปพาย
4. การประกอบวูปปพาย
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1) การเลือกรสชาติของคุกกี้เนื้อเคก
ตัวของคุกกี้เนื้อเคกที่นำมาใชประกบเปนตัววูปปพายนั้น มีเนื้อสัมผัสนุมกวาคุกกี้ แตแนนกวาเคก
เพื่อการสื่อสารที่งาย เราจ�งขอเร�ยกวา “คุกกี้เนื้อเคก” ตัวคุกกี้เนื้อเคกที่ใชทำวูปปพายนั้น แรกเร�่มเดิมที
มีรสช็อกโกแลต แตอยางไรก็ตามรสชาติไมไดถูกจำกัดอยูแคเพียงรสเดียวเทานั้น เราสามารถปรับเปน
รสชาติอื่นไดตามที่เราตองการ สวนประกอบและขั้นตอนในการทำคุกกี้เนื้อเคกของวูปปพายนั้นเหมือนกับ
การทำบัตเตอรเคก ตางกันที่สัดสวนของสวนประกอบ โดยเฉพาะไขซ�่งมีสัดสวนนอยกวามาก

สวนประกอบ

รสวานิลลา

รสช็อกโกแลต

แปงสาลีอเนกประสงค
ผงโกโก*
เบกกิ้งโซดา
ผงฟู
เกลือ
เนย (อุณหภูมิหอง)
น้ำตาลทราย
น้ำตาลทรายแดง
กลิ่นวานิลลา
ไขไก
บัตเตอรมิลก*

385 กรัม

280 กรัม
85 กรัม
1 ชอนชา

1 ชอนชา
¾ ชอนชา
¾ ชอนชา
125 กรัม
280 กรัม
2 ชอนชา
1 ฟอง
165 มิลลิลิตร

1 ชอนชา
150 กรัม
250 กรัม
½ ชอนชา
1 ฟอง
250 มิลลิลิตร

• ผงโกโกที่ใช ในการทำวูปปพายนั้น ตองเปนแบบที่เร�ยกวา Natural Cocoa Powder ซ�่งจะมีรสที่เปร�้ยวเล็กนอย
และไมผานขั้นตอนการลดกรด
• บัตเตอรมิลก คือนมสดที่ผานการหมัก มีรสเปร�้ยวออนๆ เปนสวนประกอบที่สำคัญของวูปปพาย ถาไมมี
สามารถใชเปนนมสดที่ใสน้ำมะนาวลงไปเล็กนอยแทนได (นมสด 1 ถวย ตอน้ำมะนาว 1 ชอนชา)

ว�ธ�การเตร�ยมแปงคุกกี้เนื้อเคก
1. รอนสวนประกอบของแหงซ�่งไดแก แปงสาลี ผงโกโก (ถามี)
เบกกิ้งโซดา ผงฟู (ถามี) และเกลือ พักไว
2. ตีเนยกับน้ำตาลทรายหร�อน้ำตาลทรายแดง (หัวตีใบพัด)
ใหเขากันและฟูดี ใสกลิ่นวานิลลาและไขไกตามลงไป
3. แบงสวนผสมของแหงเปน 3 สวน และบัตเตอรมิลกเปน
2 สวน ใสสลับกัน เร�่มจากของแหงและจบดวยของแหง
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2) การอบคุกกี้

1. เตร�ยมถาดอบ 3 ถาด รองดวยกระดาษไข ใชที่ตักคุกกี้ (Cookie Scoop) ขนาด 2 ชอนโตะ
ตักสวนผสมลงบนถาด ใหมีระยะหางระหวางช�้น 2 นิ้ว เคาะถาดใหคุกกี้แผลงเล็กนอย
2. เปดเตาอบที่ 190 องศาเซลเซ�ยส (โปรแกรมพัดลม) หร�อ 200 องศาเซลเซ�ยส
(โปรแกรมไฟลางไฟบน)
3. อบคุกกี้เปนเวลา 12 นาที (ถาเปนรสวานิลลาอบเปนเวลา 10 นาที) พักบนถาด 5 นาที
แลวนำมาพักตอบนตะแกรงใหเย็นสนิทกอนที่จะนำไปใสไส
คุกกี้ที่อบเสร็จแลวสามารถเก็บไวได โดยยังไมใสไส
• แชเย็นได 5 วัน โดยเก็บในกลองสูญญากาศ ถาตองการวางซอนกัน ใหขั้นดวยกระดาษไข
• แชแข็งได 1 เดือน เมื่อตองการนำแปงวูปปพายมาใช ก็เพียงแคนำออกมาพักที่อุณหภูมิหองประมาณ
2 ชั่วโมงกอนนำไปใสไส
3) การทำไสวูปปพาย
ไสวูปปพายแบบดั้งเดิม จะมีลักษณะหนึดๆ ซ�่งมีสวนประกอบหลักคือ บัตเตอรคร�ม (Butter Cream)*
และมารชเมลโลวคร�ม (Marshmallow Creme)* นอกจากรสแบบดั้งเดิมแลว เรายังสามารถทำไส
บัตเตอรคร�มลวนๆ ก็ไดเชนกัน
บัตเตอรคร�ม (Buttercream)*
คร�มที่ใชแตงหนาขนม เกิดจากการตีไขมัน (เนย หร�อชอรตเทนนิง)
กับน้ำตาลไอซ�่งจนข�้นฟู สามารถแตงรสและกลิ่นไดหลากหลาย
ไมวาจะเปน วานิลลา ช็อกโกแลต หร�อแมกระทั่งรสผลไมตางๆ
มารชเมลโลวคร�ม (Marshmallow Creme)*
มารชเมลโลวคร�ม (Marshmallow Creme) คือมารชเมลโลวในรูปแบบ
ที่เหลวข�้น สามารถใชทาเปนสเปรดได (Spread) ความแตกตางของ
มารชเมลโลวคร�มกับมารชเมลโลวแบบธรรมดา ก็คือ ไขขาวและเจลาติน
ซ�่งมารชเมลโลวคร�มนั้น จะใชไขขาวเปนสวนประกอบซ�่งทำใหเหลว
ตางจากมารชเมลโลวที่เปนกอนซ�่งใชเจลาตินในการทำใหอยูตัว
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สวนประกอบหลักของไสวูปปพาย
เนย (อุณหภูมิหอง)
75
ชอรตเทนนิงน้ำมันรำขาว 75
น้ำตาลไอซ�่ง
100+100
รสมารชเมลโลวดั้งเดิม
สวนประกอบเพิ่มเติม

กรัม
กรัม
กรัม

• มารชเมลโลวคร�ม 100 กรัม
• กลิ่นวานิลลา
1 ชอนชา

ตีเนยและชอรตเทนนิงใหเขากันดี ฟู และเบาข�้น เปนเวลา 3 นาที ใสน้ำตาลไอซ�่งที่รอนแลว
ลงไป ครั้งละ 100 กรัม ตีใหเขากันดีกอนที่จะใสสวนตอไป สุดทายจ�งใสมารชเมลโลวคร�มและกลิ่นวานิลลา
ลงไปตีใหเขากันดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รสมารชเมลโลวช็อกโกแลต
สวนประกอบเพิ่มเติม

• มารชเมลโลวคร�ม
100 กรัม
• กลิ่นวานิลลา
1
ชอนชา
• ผงโกโก
2
ชอนโตะ
• น้ำรอน
2
ชอนโตะ
ละลายผงโกโกกับน้ำรอน พักไว
ตีเนยและชอรตเทนนิงใหเขากันดี ฟู และเบาข�้น เปนเวลา 3 นาที ใสน้ำตาลไอซ�่งที่รอนแลวลงไป
100 กรัม ตีใหเขากัน ใสสวนผสมโกโกที่พักไวลงไป ตามดวยน้ำตาลไอซ�่งอีกสวน สุดทายจ�งใส
มารชเมลโลวคร�มและกลิ่นวานิลลาลงไป ตีใหเขากันดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รสมารชเมลโลวคร�มช�ส
สวนประกอบเพิ่มเติม

•
•
•
•

คร�มช�ส
กลิ่นวานิลลา
มารชเมลโลวคร�ม
กลิ่นวานิลลา

60
1
100
1

กรัม
ชอนชา
กรัม
ชอนชา

ลดเนยและชอรตเทนนิงน้ำมันรำขาวอยางละ 30 กรัม เปลี่ยนเปนคร�มช�ส 60 กรัม
ตีเนยและชอรตเทนนิงใหเขากันดี ฟู และเบาข�้น เปนเวลา 3 นาที ใสคร�มช�สลงไป ตีใหเขากันดี
ใสน้ำตาลไอซ�่งที่รอนแลวลงไปครั้งละ 100 กรัม ตีใหเขากันดีกอนที่จะใสสวนตอไป สุดทายจ�งใส
มารชเมลโลวคร�มและกลิ่นวานิลลาลงไป ตีใหเขากันดี
Whoopie Pie
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รสราสปเบอรร�่
สวนประกอบเพิ่มเติม

•
•

แยมราสปเบอรร�่
กลิ่นราสปเบอรร�่

3
1

ชอนโตะ
ชอนชา

ตีเนย และชอรตเทนนิงใหเขากันดี ฟู และเบาข�้น เปนเวลา 3 นาที ใสน้ำตาลไอซ�่งที่รอนแลว
ลงไปครั้งละ 100 กรัม ตีใหเขากันดีกอนที่จะใสสวนตอไป สุดทายจ�งใสแยมราสปเบอรร�่และกลิ่น
ราสปเบอรร�่ลงไป ตีใหเขากันดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รสคาราเมล
สวนประกอบเพิ่มเติม

• ดูลเซเดลาเช (Dulce de leche) 4
• กลิน่ วานิลลา
1

ชอนโตะ
ชอนชา

ตีเนยและชอรตเทนนิงใหเขากันดี ฟู และเบาข�้น เปนเวลา 3 นาที ใสน้ำตาลไอซ�่งที่รอนแลว
ลงไปครั้งละ 100 กรัม ตีใหเขากันดีกอนที่จะใสสวนตอไป สุดทายจ�งใสดูลเซเดลาเช และกลิ่นวานิลลา
ลงไป ตีใหเขากันดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) การประกอบวูปปพาย
นำคุกกี้สองช�้นมาประกบกันโดยใสไส 2 ชอนโตะ ไวตรงกลาง
การเก็บรักษา
วูปปพายที่ประกอบเสร็จแลวนั้น สามารถเก็บได ในกลองสูญญากาศในตูเย็นได ประมาณ 3 วัน
โดยตองวางไมใหเนื้อแปงของวูปปพายติดกัน
DRESS UP WHOOPIE PIES
เราสามารถสรางความสวยงามหร�อรสชาติที่แตกตางใหกับวูปปพายของเราไดงายๆ โดย
1. โรยหร�อกลิ้งขอบคร�มของวูปปพายดวย
• เกล็ดน้ำตาลทราย (Sprinkles)
• ถั่วสับหยาบ
• ช็อกโกแลตช�พ
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2. เคลือบคุกกี้ดวย
• ไอซ�่งเกลซ (Icing Glaze) สัดสวนโดยประมาณในการผสมคือ น้ำตาลไอซ�่ง 60 กรัม
ตอของเหลว 1 ชอนโตะ สามารถผสมสีไดตามตองการ
• ช็อกโกแลตคอมพาวด (Chocolate Compound)
• ช็อกโกแลตกานาซ (Chocolate Ganache) สัดสวนน้ำหนักของดารกช็อกโกแลต
ตอคร�ม คือ 1:1

3. สอดไสเพิ่มดานในดวย
• แยม นูเทลลา เลมอนเคิรด
• ผลไมตางๆ เชน สตรอวเบอรร�่ ราสปเบอรร�่ บลูเบอรร�่ เปนตน

Bonus

นอกเหนือจากวูปปพายมาตรฐานแลว
ในปจจ�บันมีวูปปพายที่มีคุกกี้เนื้อเคกและสวนผสม
ไสที่แตกตางจากแบบมาตรฐานมากมาย
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คุกกี้เนื้อเคก
• แปงสาลีอเนกประสงค
• ผงฟู
• เกลือ
• น้ำตาลทรายแดง
• น้ำมันรำขาว
• สตรอวเบอรร�่สด
• บัตเตอรมิลก
• ไขไก

300
1½
½
200
5
100
100
1

กรัม
ชอนชา
ชอนชา
กรัม
ชอนโตะ
กรัม
มิลลิลิตร
ฟอง

ไสสตรอวเบอรร�่คร�ม
• คร�ม
• แยมสตรอวเบอรร�่
• กลิ่นสตรอวเบอรร�่
• สตรอวเบอรร�่

300
4
½
2

มิลลิลิตร
ชอนโตะ
ชอนชา
ผล

ว�ธ�การเตร�ยมแปงคุกกี้เนื้อเคก
1. ตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซ�ยส รองกระดาษไขบนถาดอบ
2. รอนแปงสาลีอเนกประสงค ผงฟู และเกลือ พักไว
3. ผสมน้ำมันรำขาวกับน้ำตาลทรายแดง ตีใหพอเขากัน ใสไขไก ตีตอใหเขากัน ใสสตรอวเบอรร�่สับ
4. แบงสวนผสมแปงเปน 2 สวน โดยใสแปงสวนแรกลงในสวนผสมของน้ำมันรำขาว ตีใหเขากัน
จากนั้นใสบัตเตอรมิลกลงในสวนผสม ตีพอเขากัน ตามดวยสวนผสมแปงสวนที่เหลือตีใหเขากัน
5. ใชที่ตักไอศกร�มขนาด 2 ชอนโตะ ตักสวนผสมลงบนถาดอบที่เตร�ยมไว ใหตัวขนมมีระยะหางกัน
พอสมควร นำเขาอบประมาณ 10 นาที หร�อจนสุกดี พักใหเย็น
6. ทำตัวไส โดย นำสตรอวเบอรร�่ แยม และกลิ่น มาผสมกันในชามผสม จากนั้นใชหลังสอม
บดสตรอรวเบอรร�่พอละเอียด พักไว
7. นำคร�มมาตีจนตั้งยอดดี จากนั้นนำสวนผสมของสตรอวเบอรร�่มาผสมกับคร�มที่ตั้งยอดดี
ดวยการตะลอมเบาๆ จนเขากัน
8. ประกอบวูปปพาย โดยนำคุกกี้เนื้อเคกรสสตรอวเบอรร�่ที่พักไวมาประกบกับไสสตรอวเบอรร�่คร�ม
จัดเสิรฟ
CAUTION

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