เครือเฮอริเทจ สานรับประเพณี งานเจ 2563 ชวน
ทําเมนูเคกกลวยหอม สูตรเจ ทํางาย อรอย แถมได
ประโยชน

เทศกาลกินเจแบบนี้ คนที่กําลังกินเจอยูอาจจะลําบากสักนิดถาเกิดอยากจะทานขนมข้ น
ึ มา เพราะในพวกขนม โดย
เฉพาะพวกขนมหวานแลว มักจะมีสวนผสมตองหามอยางพวก นม เนย หรือไขไกแฝงอยู ซึ่งถาอยูในชวงเทศกาล
กินเจแลวเกิดอยากทานข้ น
ึ มาก็คงจะลําบากไปสักหนอย ใครที่อยากจะหาขนมทานในชวงนี้ ก็แนะนํ าเลยวาใหเลือก
ทานพวกขนมที่มีผลไมเป็ นสวนผสม อยางพวก เคกกลวยหอม เป็ นตน
เคกกลวยหอม เรียกไดวาเป็ นขนมสุดฮิตที่คนไทยนิยมกินเลยก็วาได เพราะหาซ้ อ
ื ทานไดงาย แตถาอยูในชวงกินเจ
ก็จะหาทานยากหนอย เครือเฮอริเทจ ผูผลิตและจัดจําหนายอาหารและเครื่องด่ ม
ื เพื่อสุขภาพ จึงขอแนะนํ าเมนูขนม
หวานทานงายอยาง เคกกลวยหอม ซึ่งทางเครือเฮอริเทจไดปรับเป็ นสูตรเจเพื่อใหทุกคนไดรวมอิ่มบุญกันอยางถวน
หน า แบบวา ไ รก
 งั วลวา จ
 ะไมอ
 อกเจอยา งแนน
 อน แ
 ถมยงั ไ ดส
 ข
ุ ภาพดจ
ี ากสว
 นผสมสด
ุ เ ฮลตีท
้ น
ี่ ํ ามามก
ิ ซร วมในเมนูน
 ี้
เขาไปอีก เพราะสวนผสมที่นํามาใช มีทงั ้ กลวยหอม นมพิสทาชิโอ และอัลมอนดสไลด ซึ่งทงั ้  3 อยางนี้ลวนให
ประโยชนแกรางกาย ทัง้ ชวยตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความเครียด และบํารุงสายตา แถมที่สําคัญยังชวยแกอาการ
ทองผูกไดดีอีกดวย เหมาะอยางมากในการทานในชวงเทศกาลกินเจ เพราะอาหารในเทศกาลนี้จะเน นไปที่พวกแป ง
ของมัน ของทอด เป็ นหลัก ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการทองผูกไดงายตามมา

เมนู เคกกลวยหอม สูตรเจของเครือเฮอริเทจ ก็ไมยุงยากแคเตรียมสวนผสมตามนี้ ไดแก
1. แป งเคกเจ 200 กรัม
2. ผงฟู 1 1/2 ชอนชา
3. เบกกงิ้ โซดา 1 ชอนชา
4. เกลือปน 1/2 ชอนชา
5. นํ้ ามันรําขาว 100 กรัม
6. นํ้ าตาลทราย 130 กรัม
7. กลวยหอมสุก 200 กรัม (หรือประมาณ 2 ลูกใหญ)
8. นํ้ ามะนาว 1 ชอนชา
9. กลิ่นวานิลลา 1 ชอนชา
10. นมพิสทาชิโอผสมเนื้อกลวยบด แบรนดซันคิสท 80 มิลลิลิตร
11. อัลมอนดสไลด แบรนดเฮอริเทจ (ใชสําหรับแตงหน าเคก)
12. เฮอริเทจ เดลี่ ซูเปอร นัท (ใชสําหรับแตงหน าเคก)
วิธีทํา เคกกลวยหอมสูตรเจ
1. รอนแป งเคกเจ เบกกงิ้ โซดา และผงฟู แลวพักไว
2. นํ านํ้ ามันรําขาว, นํ้ าตาล, นมพิสทาชิโอผสมเนื้อกลวยบด และเกลือ ผสมเขาดวยกัน ตีจนน้ํ าตาลละลายเป็ นเนื้อ
เดียวกัน
3. บดกลวยหอมและใสน้ํ ามะนาวลงไป และเทใสสวนผสมขอ 2 คอยๆ ตีจนเขากัน
4. คอยๆ ใสแป งที่เตรียมไว แบงออกเป็ น 3 สวนลงไปผสมกับกลวยหอมบดที่เตรียมไวในขอสาม ตีไปเรื่อยๆ จน
เป็ นเนื้อเดียวกัน
5. ทาน้ํ ามันลงในแมพิมพ เทใสแมพิมพที่เตรียมไว โรยหน าดวยอัลมอนดสไลดแบรนดเฮอริเทจและเฮอริเทจ เดลี่ ซู
เปอร นัท ตกแตงใหสวยงามตามชอบ
6. เขาเตาอบ ใชไฟบนลาง 180-องศา อบประมาณ 20 นาที อบตอดวยไฟลาง 10 นาที (คอยสังเกตุสีของเคกกลวย
หอมวาสุกหรือยังโดยนําไมจม
ิ้ ฟันจม
ิ้ เนื้อสัมผัสดู)
สําหรับใครที่มองหาขนมทานในชวงเทศกาลกินเจ ก็อยาลืมนําเมนูเคกกลวยหอม สูตรเจของเครือเฮอริเทจไปลอง
ทําดู และใครที่อยากเพิ่มความอรอยใหอรอยยิ่งเขาไปอีก ก็สามารถเพิ่มท็อปปิ้ งมาโรยหน าเพิ่มเติมได อยางในเมนูนี้
ก็มีการเลือกใช อัลมอนด ซึ่งเป็ นถว
ั ่ ยอดนิยม กับ เฮอริเทจ เดลี่ ซูเปอร นัท ที่มีทงั ้ ถว
ั ่ คุณภาพ ผลไม และธัญพืช
ตางๆ ซึ่งอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการมาโรยหน า หากตองการหาซ้ อ
ื ก็ไมยาก สามารถหาซ้ อ
ื ผลิตภัณฑของเครือ
เฮอริเทจไดแลวตงั ้ แตวันนี้ที่หางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตชน
ั ้ นําทัว
่ ไป หรือผานชองทางออนไลนตางๆ ไดที่
Shopee, Lazada, JD Central และ Line ID: @Heritagethailand สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-813-0954-5 หรือ

ติดตามกิจกรรมและขาวสารของเครือเฮอริเทจไดที่ www.heritagethailand.com,
www.facebook.com/Heritagegroupth และ IG: heritage_thailand

