CREPE

Lesson : Crepe
เครป (Crêpe หร�อ Crepe) จัดเปนแพนเคกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนแปงแผนบาง ที่มาพรอมกับ
ขอบที่กรอบและบอบบาง
เครปเปนที่นิยมในประเทศฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศ ในฝรั่งเศสจะมีทั้งเครปหวานและเครปคาว
เครปแบบคาวมีช�่อเร�ยกเปนภาษาฝรั่งเศสวา “กาแลต (Galettes)” ซ�่งทำจาก แปงบัคว�ท (Buckwheat Flour)
สวนเครปแบบหวานนั้น ตัวแปงจะทำจากแปงสาลี สามารถเสิรฟไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบ
งายๆ เชน โรยดวยน้ำตาลและพรมดวยน้ำมะนาวเลมอนเล็กนอย หร�อสอดไสแยม ซอสตางๆ หร�อคร�ม
แลวมวนงายๆ จนไปถึงรูปแบบที่นิยมเสิรฟกันในรานอาหารหรูๆ อยางเชน “เครปซูเซต (Crepe Suzette)”
ซ�่งมีความโดดเดนที่รสของสม นอกจากนั้น ก็ยังมีเครปในรูปแบบของเคกที่มีช�่อเร�ยกวา “มิลเครป
(Mille Crêpe)” ซ�่งสื่อความหมายถึงเครปพันชั้น หร�อที่เรารูจักกันในนามของ “เครปเคก (Crepe Cake)”
นั่นเอง
สิ่งที่ทำใหเครปตางจากแพนเคกก็คือ แปงของเครปไมมีสารชวยข�้นฟู เชน ผงฟู หร�อ เบกกิ้งโซดา
นอกจากนี้ อัตราสวนของของเหลวตอของแหงจะสูงกวาแพนเคก แปงที่เหลวกวาสงผลใหเครปมีลักษณะ
ที่บาง
Sweet Crepes

เครปหวาน

เครปที่ดี แปงตองบางและนุม แปงเครปแบบหวานนั้นเปนที่นิยมมากกวาแบบคาว สามารถนำมา
ประกอบเปนเมนูไดหลายรูปแบบ
ในการทำแปงเครป อุปกรณที่จำเปนตองมีคือกระทะ ในทองตลาดจะมีกระทะเครปโดยเฉพาะ
เปนกระทะที่มีขอบเตี้ย ทำใหสะดวกในการพลิกตัวแปงเครป ซ�่งมีทั้งแบบที่เปน Non Stick แบบเหล็กหลอ
หร�อแบบเหล็กกลา กระทะแบบเหล็กจะตองอุนใหรอนกอนการใชงานและทาไขมัน เชน น้ำมันหร�อเนยเปนระยะ
เพื่อปองกันไมใหแปงติดกระทะ เนื้อสัมผัสของแปงเครปที่ไดจะแตกตางกันเล็กนอย ในกรณีที่ไมมีกระทะเครป
กระทะแบบ Non Stick ทั่วไปก็สามารถใชทดแทนกันได ซ�่งกอนใชงานจะทาน้ำมันหร�อเนยเพียงครั้งแรก
ครั้งเดียว แตดวยขอบของกระทะที่สูงการพลิกตัวแปงเครปอาจจะทำไดยากข�้นเล็กนอย

ในการทำเครป เราสามารถกลอกแปงไปมาในกระทะใหเปนแผนบางๆ หร�อใช ไมดันแปง (Rozell) ก็ได
การใชไมดันแปง เราจะตองชุบน้ำอยูเสมอ เพื่อปองกันไมใหแปงติดไม ไมดันแปงชวยทำใหแปงเครปนั้น
มีความหนาที่สม่ำเสมอเทากันดีทั้งแผน
Crepe
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เครปหวาน Sweet Crepes (สำหรับ 10-12 แผน)
• แปงสาลีอเนกประสงค 150 กรัม
• น้ำตาลทราย
2
ชอนโตะ
• เกลือ
¼ ชอนชา
• ไขไก
4
ฟอง
• นมสด
185 มิลลิลิตร
• คร�ม
185 มิลลิลิตร
• กลิ่นวานิลลา
½ ชอนชา
• เนย (ละลาย)
45 กรัม
ว�ธ�ทำ
1. รอนแปงสาลี และเกลือ ลงในชามผสม ใสน้ำตาลทรายลงไป ผสมคนใหเขากัน พักไว
2. นำไขไก นม คร�ม และกลิ่นวานิลลามาตีใหเขากัน แลวจ�งใสลงในสวนผสมของแหงทีละคร�่ง ตีใหเขากัน
กอนที่จะใสสวนที่เหลือลงไป พักในตูเย็น 30 นาที หร�อขามคืน
(หลังจากที่พักแปงเสร็จแลว เราสามารถกรองแปงไดเพื่อใหไดแปงที่มีเนื้อที่เนียนยิ่งข�้น)
3. ตักสวนผสมแปงประมาณ 3-4 ชอนโตะ ลงไปผสมกับเนยละลาย แลวคอยเทกลับลงไปผสมกับแปง
ที่เหลือ การทำเชนนี้จะทำใหสวนผสมของเนยเขากับแปงไดดี
4. ตั้งกระทะเครปใหรอนดี (ถากระทะไมรอน แปงจะติดกระทะ) ทาเนยบางๆ (ในกรณีที่ตองใช)
ตามความเหมาะสมของกระทะที่ใช เมื่อกระทะรอนดี ตักแปงใสลงไป (1/4 – 1/3 ถวยตวง แลวแตขนาด
ของเครปที่ตองการ) จากนั้นใชไมดันแปงเปนแผนบางหร�อใชว�ธ�การ กลอกแปงใหคลุมทั่วกระทะดี
ทอดเครปดานละ 30-45 ว�นาที
5. พรอมรับประทานไดทันที ถายังไมใชแปงเครปทันที ใหนำแปงเครปวางลงบนจาน ใชผาสะอาดคลุม
เพื่อไมใหแปงเครปแหง โดยเฉพาะสวนขอบของแปงเครปที่มีลักษณะบางกรอบ การคลุมดวยผา
จะทำใหเครปนุมและเนื้อไมแหง

หมายเหตุ
เหตุผลของการพักแปงเครปกอนนำไปใช
• แปงจะดูดของเหลวไดมากข�้น และกลูเตนจะคลายตัว เนื้อแปงจะขนข�้น เมื่อนำไปทอด
จะไดเครปที่มีเนื้อเนียนนุม และสุกสม่ำเสมอ
• ชวยลดปร�มาณฟองอากาศที่เกิดในขั้นตอนการผสมแปง

Crepe
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เครปซูเซต
Crepe Suzette
เครปซูเซต เปนเมนูเครปหวานที่นิยมเสิรฟในรานอาหารฝรั่งเศส ประวัติที่มานั้นยังไมสามารถระบุ
ไดแนชัด หนึ่งในเร�่องเลาถึงตนกำเนิดบอกวา เครปซูเซตเกิดข�้นจากอุบัติเหตุในป 1895 โดยพนักงานเสิรฟ
หญิงฝกหัด อายุ 16 ป ในระหวางการปรุงของหวานถวายตอเจาชายแหงเวลส และช�่อซูเซตนั้น มาจาก
ช�่อของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสที่รวมโตะเสวยอยูดวย แมวาประวัติเร�่องเลานี้จะถูกบันทึกไว โดยหญิงสาว
เจาของเร�่อง แตก็มีผูแยงวาไมเปนความจร�ง

เครปซูเซตนั้นประกอบดวยแปงเครปและซอสเนยรสสมที่มีช�่อเร�ยกวา “เนยซูเซต (Suzette Butter)”
สวนประกอบที่ขาดไมได คือคอนยัครสสมที่มีช�่อวา “แกรนดมาเนีย (Grand Marnier)” เวลาที่รานอาหาร
เสิรฟเครปซูเซต มักจะทำโชวที่โตะของแขก หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญคือการทำ Flambé เพื่อใหไฟลุกติด
บนตัวซอส เปนการสรางความตื่นเตนใหกับแขก
เครปซูเซต Crepe Suzette (สำหรับเครป 3 แผน)
• เครปหวาน
3
ช�้น
• น้ำตาลทราย
20 กรัม
• เนย
30 กรัม
• สมซันคิส
1
ผล
• แกรนดมาเนีย
1
ชอนโตะ
(Grand Marnier)
• เหลาคอนยัค (Cognac) 2
ชอนโตะ
ว�ธ�ทำ
1. เตร�ยมแปงเครปหวาน 3 แผน
2. ขูดผิวสมใหได 1 ชอนโตะ จากนั้นจ�งใชมีดปอกเปลือกสมออก แลวหั่นเนื้อสมออกมาเปนกลีบๆ
(Segmented) วางเนื้อสมในกระชอนที่พักบนชาม คั้นน้ำสมจากสวนประกอบของสมที่ยังเหลือ
ติดตามผนังกั้นเนื้อเพื่อใหไดน้ำสม 3 ชอนโตะ
3. ทำเนยซูเซต โดยใสน้ำตาลลงในกระทะ นำไปตั้งไฟ ใชไฟกลาง เขยากระทะใหน้ำตาลกระจายทั่วๆ
พอน้ำตาลเร�่มละลาย ใสเนยลงไป ตามดวยผิวสม เคี่ยวใหน้ำตาลทรายเปลี่ยนเปนสีคาราเมลออนๆ
4. ใสน้ำสมตามลงไป นำเครปวางลงในเนยซูเซตทีละแผน ใชชอนสอมพับคร�่งแปงเครปสองครั้ง
ใหมีลักษณะเหมือนพัด ทำซ้ำจนครบ 3 แผน
Crepe
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5. อุนแปงเครปในเนยซูเซตประมาณ 1 นาที
6. ใสแกรนดมาเนียและคอนยัคลงไป ทำการ Flambé โดยการเขยากระทะใหเปลวไฟติดบร�เวณตัวซอส
การ Flambé จะชวยใหน้ำตาลมีกลิ่นหอมคาราเมล และเปนการกำจัดแอลกอฮอลในเหลา อุนเครป
ตออีกสักครู
7. เสิรฟเครปในจาน ตักซอสราดใหทั่วๆ แตงหนาดวยเนื้อสมที่แยกไว รับประทานอุนๆ

Crepe Cake

เครปเคก

เครปเคก มีตนกำเนิดในฝรั่งเศส มีช�่อเปนภาษาฝรั่งเศสวา Mille Crêpe คำวา “Mille” แปลวา พัน
สื่อถึงเครปจำนวนมากชั้นนั่นเอง มิลเครปหร�อเครปเคกนั้น ใชแปงเครปหวาน สอดไสดวยคร�มชองติยี่
(Chantilly Cream) นิยมเสิรฟกับผลไมสดหร�อซอสผลไม
Strawberry Crepe Cake
• เครปหวาน
15 ช�้น
• สตรอวเบอรร�่สด
สำหรับเสิรฟ
คร�มชองติยี่ (Chantilly Cream)
• คร�ม
1
ลิตร
• น้ำตาลไอซ�่ง
6
ชอนโตะ
• กลิ่นวานิลลา
2
ชอนชา
ซอสสตรอวเบอรร�่
• สตรอวเบอรร�่แชแข็ง
• น้ำมะนาวเลมอน
• น้ำตาลทราย

Crepe

300 กรัม
1
ชอนโตะ
60 กรัม

04

ว�ธ�ทำ
1. ตีคร�มชองติยี่ โดยนำคร�มและกลิ่นวานิลลาใสในโถผสม รอนน้ำตาลไอซ�่งลงไป แลวตีดวยหัวตีตะกรอ
จนคร�มตั้งยอดดี
2. วางเครปลงบนจาน ทาคร�มบางๆ ใหทั่ว วางแปงเครปแผนตอไปลงบนคร�มการคลุมดวยผา
จะทำใหเครปนุมและเนื้อไมแหงการคลุมดวยผา
จะทำใหเครปนุมและเนื้อไมแหงแลวทำซ้ำจนไดเครปเคก
ที่มีความสูงประมาณ 4 นิ้ว โดยหลังจากวางแปงเครปชั้นบนสุดแลว ใหทาคร�มทับดานบนอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อเปนการปองกันไมใหหนาเครปแหง นำไปพักในตูเย็นเปนเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อใหคร�มอยูตัว
และตัดไดงาย
3. ทำซอส โดยนำสวนประกอบทั้งหมดไปตั้งไฟ พอเดือดใหลดไฟลง เคี่ยวตอเปนเวลา 10-15 นาที
นำสวนประกอบไปปน และกรองใหไดซอสที่เนื้อเนียน พักใหเย็นลง นำซอสใสในขวดบีบหร�อขวดโหล
แชเย็น (เก็บได 5 วัน)
Savory Crepes

เครปคาว

เครปคาว มีสวนประกอบหลักคือแปงบัคว�ท (Buckwheat Flour) ทำใหมีสี รสชาติ และกลิ่นที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัว แปงบัคว�ทเปนแปงที่ไมมีกลูเตน (Gluten-Free) เพราะฉะนั้น คนที่แพกลูเตนในแปง
จ�งสามารถรับประทานเครปชนิดนี้ได และการที่เครปชนิดนี้ไมมีกลูเตน การผสมแปงจ�งไมตองพักกอนที่
จะนำไปทอด การใชแปงบัคว�ทจะเร�ยกไดวาเปนจ�ดกำเนิดของเครปเลยก็วาได เนื่องจากในสมัยกอนแปงสาลี
ฟอกขาวนั้นมีราคาที่สูง เครปแปงบัคว�ทนั้นสามารถรับประทานกับ ไข เนื้อสัตว ปลา ช�ส และผักตางๆ
เครปคาว Savory Crepes (10 แผน)
• แปงบัคว�ท
85 กรัม
(Buckwheat Flour)
• ไขไก
2
ฟอง
• นมสด
200 มิลลิลิตร
• เกลือ
¼ ชอนชา
ว�ธ�ทำ
1. ใสแปงบัคว�ทและเกลือลงในชามผสม ใชตะกรอตีใหเขากัน ใสไขไกลงไป ตามดวยนมทีละนอย
ตีจนเขากันดี
2. ตั้งกระทะเครปใหรอนดี (ถากระทะไมรอน แปงจะติดกระทะ) ทาเนยบางๆ ตามความเหมาะสมของกระทะ
ที่ใช เมื่อกระทะรอนดี ตักแปงใสลงไป (1/4 – 1/3 ถวยตวง แลวแตขนาดของเครปที่ตองการ)
จากนั้น ใชไมดันแปงเปนแผนบาง หร�อใชว�ธ�การกลอกแปงใหคลุมทั่วกระทะดี ทอดเครปดานละ
30-45 ว�นาที
3. พรอมรับประทานไดทันที ถายังไมใชแปงเครปทันที ใหนำแปงเครปวางลงบนจาน ใชผาสะอาดคลุม
เพื่อใหแปงเครปไมแหง โดยเฉพาะสวนขอบของแปงเครปที่มีลักษณะบางกรอบ การคลุมดวยผา
จะทำใหเครปนุมและเนื้อไมแหง
Crepe
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Complete Galette

คอมพลีทกาแลต

คอมพลีทกาแลต (Complete Galette) เปนเมนูเครปฝรั่งเศสแบบคาวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
มีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ�่งเกิดจากการพับแปงดานขางทบเขาตรงกลาง มีไสดานในเปนหมูแฮม
ไขและช�ส ช�สที่นิยมใชกับเมนูนี้ ไดแก ช�สกรูแยร (Gruyere) และช�สเอ็มเมนทอล (Emmental)
คอมพลีทกาแลต Complete Galette (สำหรับ 1 ที่)
• แปงเครปคาว
1/3 ถวย
• ไขไก
1
ฟอง
• ช�สเอ็มเมนทอล
30 กรัม
• แฮม
1
แผน
• พร�กไทย
ปรุงรส
ว�ธ�ทำ
1. ตั้งกระทะเครปใหรอนดี (ถากระทะไมรอน แปงจะติดกระทะ) ทาเนยบางๆ ตามความเหมาะสมของ
กระทะที่ใช เมื่อกระทะรอนดี ตักแปงใสลงไป จากนั้นใชไมดันแปงเปนแผนบาง
2. ตอกไขลงบนกลางแปงเครป เกลี่ยใหไขแดงมาอยูบร�เวณกลางตัวแปง และเกลี่ยไขขาวใหบางและ
กระจายทั่วดี โรยช�สและแฮมรอบๆ ไขแดง
3. พอแปงเร�่มกรอบ และไขขาวเร�่มสุก โรยพร�กไทยเล็กนอย พับขอบแปงทีละดานเขาตรงกลาง
โดยไมใหทับไขแดง ตักใสจานเสิรฟ

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