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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากครัวซองคที่เหลือจากการขายในรานเบเกอรี่
โดยนำไปทดแทนขนมปงในผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงทั้งหมด 4 อัตราสวน คือ อัตราสวนระหวางขนมปง
และครัวซองคที่ 100:0 (Control), 80:20, 60:40 และ 40:60 ศึกษาอัตราสวนระหวางขนมปงและครัว
ซองคที่เหมาะสม โดยการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9– Point hedonic scale test
สูตรพุดดิ้งขนมปงที่ใชประกอบไปดวยขนมปง ไขไก น้ำตาลทราย กลิ่นวานิลลา และนมสด จากการ
ทดลอง พบวา อัตราสวนที่ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยรวมสูงสุด คือ อัตราสวน
ระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40 ซึ่งมีสวนผสมของครัวซองคที่ 40 เปอรเซ็นต เนื่องจากมีเนื้อ
สัมผัสที่พอดี การนำครัวซองคมาทดแทนขนมปงในปริมาณที่มากขึ้น จะสงผลใหผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปง
มีลักษณะไมขึ้นฟูและมีเนื้อสัมผัสที่คอนขางแข็ง ในขณะที่อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่
100:0 ผลิตภัณฑขนมปงพุดดิ้งที่ไดจะมีเนื้อที่ขึ้นฟูแตเนื้อสัมผัสคอนขางนิ่ม ซึ่งประโยชนของงานวิจัยนี้
เปนการหาสูตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมของผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงจากครัวซองค
คําสําคัญ: พุดดิ้งขนมปง ครัวซองค คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
Abstract

The objective of this study was to develop a new product from leftover
croissants from a bakery shop. Croissants were used to substitute sliced bread in a
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pudding bread product with 4 sliced bread: croissants ratios: 100:0 (control), 80:20,
60:40 and 40:60. An optimal ratio were evaluated using a 9-point hedonic scales
acceptance test. The bread pudding recipe consisted of bread, egg, sugar, vanilla and
fresh milk. Results showed that panelists accepted bread pudding formulated with 60:40
of sliced bread: croissants with the highest overall acceptance score. With a mixture of
40% croissant, the bread pudding had a good texture. Incorporating more croissants in
the recipe adversely affected the texture i.e., more dense texture and less leavened bread
pudding was demonstrated. A well-leavened bread pudding was noticeable when no
croissant was substituted, however, the texture was found too soft. The benefits of this
research is to develop a new product of bread pudding product from croissants.
Keywords: Pudding bread, Croissant, Sensory attributes
บทนำ
ในปจจุบัน ความนิยมในการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในเมืองที่
ใชชีวิตดวยความเรงรีบ จึงตองการความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร เบเกอรี่จึง
เปนผลิตภัณฑอาหารชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคเลือกรับประทาน จากเดิมคนไทยนิยมบริโภคเบเกอรี่เปนเพียง
ของวางหรือขนมทานเลน แตปจจุบัน มีความนิยมรับประทานเบเกอรี่เปนอาหารหลักมากขึ้น จึงสงผลใหมี
รานเบเกอรี่ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบจากการมีรานเบเกอรี่จำนวนมากขึ้น สงผลให
รานเบเกอรี่บางราน มียอดขายบางเมนูที่เหลือจากการขายในแตละวันเปนจำนวนมาก จากการสำรวจ
รานเบเกอรี่ขนาดยอมแหงหนึ่ง พบวา ในแตละวันมีขนมครัวซองค (Croissant) ที่เหลือจากการขายอยูที่
ประมาณ 15-25 ชิ้นตอวัน โดยปกติครัวซองคจถูกมาใชบริโภคเปนอาหารเชาและอาหารกลางวัน ซึ่งครัว
ซองคเปนขนมอบที่มีการนำแปงมามวนเปนชั้นๆ กอนนำเขาตูอบ สวนผสมในชั้นแปง จะมีสวนผสมของ
เนยถูกมวน และพับไปพับมา จนมีรูปรางของขนมครัวซองคเปนแผนบางๆ ซอนทับกัน (Cauvin and
Young, 2000) มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑครัวซองค เชน เกศรา หลานาม และสุชานารถ อุษา
ปญญากูล (2561) ไดศึกษาการพัฒนาครัวซองคพะแนงวาลา Ban et al. (2016) ไดศึกษากระบวนการแช
แข็งของแปงครัวซองคสำเร็จรูป โดยพบวาการแชแข็งแปงครัวซองคสำเร็จรูปในอุณหภูมิที่ต่ำลงมาก จะทำ
ใหแปงครัวซองคเสื่อมคุณภาพลงได เนื่องจากอุณหภูมิแชแข็งสงผลตออัตราการตายของยีสต Slavica,
Božana, & Dragana. (2007) ไดนำวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาควบคุมคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑครัวซองค 2 ชนิด คือ ครัวซองคแบบไมมีไสและครัวซองคไสแฮมชีส โดยผลการทดลองผู
ชิมไดทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา พบวา ครัวซองคแบบไมมีไสตองมีเนื้อสัมผัสที่ดี สวนครัว
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ซองคไสแฮมชีสมีตองกลิ่นหอมและรสชาติที่ดี
จากการที่มีปริมาณขนมครัวซองคเหลือในแตละวัน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำขนมครัวซองคมา
พัฒนาเปนเปนผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงหรือเรียกกันอีกชื่อวาเบรดพุดดิ้ง ซึ่งพุดดิ้งขนมปง เปนพุดดิ้งที่ทำ
จากขนมปง โดยทั่วไปแลวเปนขนมปงที่เหลือหรือขนมปงเกา (Cook’s info, 2021) ซึ่งพุดดิ้งขนมปง เปน
ขนมหวานสไตลฝรั่ง มีวิธีการทำที่ไมยุงยาก สวนประกอบการทำพุดดิ้งขนมปง มักประกอบไปดวย ขนมปง
นม ไขไก น้ำตาลทราย กลิ่นวานิลลา ซึ่งในบางสูตรมักมีการเพิ่มท็อปปงโรยหนา เชน ลูกเกด สำหรับ
งานวิจัยนี้ จะใชครัวซองคที่เหลือจากการขายในรานเบเกอรี่เปนสวนผสมทดแทนขนมปงในผลิตภัณฑพุด
ดิ้งขนมปง ซึ่งจะเปนการลดอัตราการเหลือทิ้งของขนมครัวซองค นอกจากนี้ยังเปนเพิ่มเนื้อสัมผัสที่แปลก
ใหมใหแกผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปง
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการทดแทนขนมปงดวยครัวซองคในผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปง
วิธีการวิจยั

1. ศึกษาอัตราสวนการทดแทนขนมปงดวยครัวซองคในผลิตภัณฑเพุดดิ้งขนมปง
ดัดแปลงสูตรพุดดิ้งขนมปง โดยดัดแปลงสูตรจาก ณวรา เปลี่ยนบุญเลิศ (2562) จากการทดลอง
ทำสูตรพุดดิ้งขนมปง พบวาสวนผสมของสูตรพุดดิ้งขนมปง ประกอบไปดวยขนมปงขาว 300 กรัม (รอย
ละ 20.58), ไขไก 400 กรัม (รอยละ 27.43), น้ำตาลทราย 120 กรัม (รอยละ 8.23), กลิ่นวานิลลา 8
กรัม (รอยละ 0.55) และนมสดรอยละ 630 กรัม (43.21) ซึ่งแสดงไดดังตารางที่ 1 และขั้นตอนการทำ
พุดดิ้งขนมปงแสดงไดดังภาพที่ 1
ตารางที่ 1 สูตรพุดดิ้งขนมปง
สวนผสม
ปริมาณ (กรัม)
ขนมปง
300
ไขไก
400
น้ำตาลทราย
120
กลิ่นวานิลลา
8
นมสด
630
ที่มา: ดัดแปลงจาก ณวรา เปลี่ยนบุญเลิศ (2562)
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รอยละ
20.58
27.43
8.23
0.55
43.21
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ขั้นตอนการทำพุดดิ้งขนมปง มีดังนี้ นำเนยมาทาบนพิมพอบใหทั่ว หลังจากนั้นนำขนมปงมาตัด
เปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร เตรียมสวนผสมของเหลว ซึ่งประกอบไปดวย
ไขไก นมสด น้ำตาลทราย และกลิน่ วานิลลา มาตีผสมใหเขากันดวยเครื่องผสมอาหารมือถือ นำขนมปงที่
ตัดเปนชิ้นเสี่เหลี่ยมที่เตรียมไวมาเทใสลงในพิมพอบ เทสวนผสมของเหลวราดลงบนตัวขนมปง นำไปเขา
เตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวาลา 1 ชั่วโมง จะไดพดุ ดิ้งขนมปง

ทาเนยบนมพิมพถาดอบ
ตัดขนมปงเปนชิ้นสี่เหลี่ยม
นำสวนผสมของเหลวมาผสมกัน
นำขนมปงที่ตัดมาใสลงในพิมพถาดอบ
เทสวนผสมของเหลว ราดลงไปบนตัวขนมปง
อบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง
ภาพที่ 1 แสดงวิธีการทำพุดดิ้งขนมปง
หลั งจากนั้ นศึกษาอัตราสวนการทดแทนขนมป งดวยครั วซองคในผลิ ตภัณฑพ ุดดิ ้งขนมป งที่
เหมาะสม โดยนำครัวซองคมาทดแทนขนมปงในอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองค 4 อัตราสวน คือ
100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 ตามลำดับ ซึ่งปริมาณแตละอัตราสวนแสดงไดดงั ตารางที่ 2 ครัวซองคที่
นำมาใช จะตองตัดให เปน ชิ้ นขนาดกวาง 3 เซนติเมตร และยาว 3 เซนติเมตร จากนั้นทำการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9– Point hedonic scale test (1 =ไมชอบมากที่สุด, 2=ไมชอบมาก,
3=ไมชอบปานกลาง, 4=ไมชอบเล็กนอย, 4=เฉยๆ, 6=ชอบเล็กนอย, 7=ชอบปานกลาง, 8=ชอบมาก และ
9=ชอบมากที่สุด) ในการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะพิจารณาในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยทดสอบชิมกับผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝนจำนวน 25 คน ทำการทดลอง
จำนวน 2 ซ้ำ ซึ่งผูทดสอบเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองค
อัตราสวนระหวางขนมปงตอครัวซองค (กรัม)
สวนผสม
100:0
80:20
60:40
ขนมปง
300
240
180
ครัวซองค
0
60
120

40:60
120
180

2. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การทดสอบการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค
(Randomized Complete Block Design, RCBD) สำหรับการทดสอบการยอมรับทางทางประสาทสัมผัส
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 ดวยโปรแกรมวิเคราะหสำเร็จรูปทางสถิติ
ผลและอภิปรายผลการวิจยั
คะแนนการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสในการนำครัวซองคมาทดแทนขนมปงทั้งหมด 4
อัตราสวน คือ อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แสดงไดดงั
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
อัตราสวนระหวางขนมปงตอครัวซองค (รอยละ)
คุณลักษณะ
100:0
80:20
60:40
40:60
d
c
a
ลักษณะปรากฎ
5.27± 0.42
6.10± 0.66
8.43± 0.51
7.51± 0.47b
สี
5.98± 0.56c
7.57± 0.84b
8.22± 0.78a
7.64± 0.84b
กลิ่นns
7.50± 0.52
7.50± 7.50
7.53± 0.52
7.62± 0.52
ns
รสชาติ
7.65± 0.42
7.63± 0.41
7.62± 0.41
7.62± 0.43
เนื้อสัมผัส
5.11± 0.13c
5.10± 0.51c
6.57± 0.52b
8.72± 0.48a
ความชอบโดยรวม
5.53± 0.52d
6.10± 0.56c
8.85± 0.37a
7.00± 0.47b
หมายเหตุ : a-d หมายถึง คาเฉลี่ยตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแนวนอนเดียวกัน ไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p>0.05)
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จากตารางที่ 3 พบวา ดานลักษณะปรากฏทั้ง 4 อัตราสวนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40 ไดรับคะแนนการยอมรับสูงสุด คืออยู
ที่ 8.43 คะแนน รองลงมา คือ อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 40:60, 80:20 และ 100:0
ตามลำดับ
ดานสี พบวา อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคทั้ง 4 อัตราสวนความแตกตางกันอยางมี
นั ยสำคัญ ทางสถิติ (p≤0.05) โดยอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40 ไดรับคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด คือ อยูที่ 8.22 คะแนน รองลงมา คือ อัตราสวนระหวางขนมปงและครัว
ซองคที่ 40:60, 80:20 และ 100:0 ตามลำดับ ซึ่งครัวซองคเปนขนมที่ผานการอบแลว จึงมีสีออกไปทางสี
น้ำตาล ถานำครัวซองคไปทดแทนขมมปงขาวในปริมาณที่มากขึ้น จะทำใหพุดดิ้งขนมปงมีสีออกน้ำตาล
มากขึ้น
ดานกลิ่น พบวา อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคทั้ง 4 อัตราสวนไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากในสูตรการทำผลิตภัณฑเพุดดิ้งขนมปงมีการแตงกลิ่น โดย
ใชกลิ่วานิลลาที่เหมือนกันและใสในปริมาณรอยละ 0.55 เทากันทุกอัตรสวน
ดานรสชาติ พบวา อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคทั้ง 4 อัตราสวนไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากมีการเติมน้ำตาลทรายในปริมาณที่เทากันทุกอัตราสวน
สงผลใหพุดิ้งขนมปงมีรสชาติความหวานที่ใกลเคียงกัน
ดานเนื้อสัมผัส พบวา อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคทั้ง 4 อัตราสวนมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 40:60 ไดรับคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด คือ อยูที่ 8.72 คะแนน สาเหตุที่ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสที่อัตราสวน 40:60 มากที่สุด อาจเปนเพราะครัวซองคเปนขนมที่ผานการอบแลว จะเกิด
เปลือกขนมปงรอบๆ ครัวซองค เมื่อนำครัวซองคมาทดแทนขนมปงในผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปง เปลือก
ขนมปงรอบครัวซองคจะชวยทำใหน้ำผานเขาไปในตัวครัวซองคเพียงเล็กนอย ซึ่งมีผลทำใหพุดดิ้งขนมปงมี
เนื้อสัมผสที่ไมนิ่มเกินไป ไมอมน้ำ ซึ่งแตกตางจากขนมปง เมื่อขนมปงสัมผัสน้ำ จะทำใหขนมปงดูดน้ำได
มากกวาครัวซองค สวนอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ไดรับคะแนนความชอบรองลงมา คือ
อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40, 100:0 และ 80:20 ตามลำดับ
ดานความชอบโดยรวม พบวา อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคทั้ง 4 อัตราสวนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยอัตราสวนระหวางขนมปงขาวและครัวซองคที่ 40:60
ไดรับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด คือ อยูที่ 8.85 คะแนน เนื่องจากมีการทดแทนขนมปง
ดวยครัวซองคที่มีปริมาณมากสุด สงผลใหพุดดิ้งขนมปงมีเนื้อสัมผัสที่แนนมากขึ้น และไมนิ่มเกินไปดัง
แสดงในภาพที่ 2 สวนอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ไดรับคะแนนความชอบรองลงมา คือ
อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 40:60, 80:20 และ 100:0 ตามลำดับ

68

ปที่ 2 ฉบับที่ 3
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(a)

(b)
(d)

(c)

ภาพที่ 2 ลักษณะของผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงที่มีอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคในระดับตางๆ
(a) อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 100:0
(b) อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 80:20
(c) อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40
(d) อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 40:60
จากภาพที่ 2 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงที่มีก ารใชครัวซองทดแทนขนมปง ใน
ผลิตภัณฑพุดดิ้งขนมปงที่ 4 อัตราสวน คือ อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 100:0, 80:20,
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60:40 และ 40:60 จากภาพ พบวา อัตราสวนของครัวซองคที่เพิ่มมากขึ้น จะทำใหพุดดิ้งขนมปงไมขึ้นฟู
หรือขึ้นฟูนอยลง และมีผลทำใหเนื้อสัมผัสของขนมปงพุดดิ้งแนนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขนมปงพุดดิ้ง
ที่ไมมีการไมใสครัวซองค (ภาพที่ 2a) โดยขนมปงพุดดิ้งที่ไมมีการใสครัวซองคจะมีลักษณะขึ้นฟูและเนื้อ
สัมผัสคอนขางนิ่ม สวนขนมปงพุดดิ้งที่มีสวนระหวางครัวซองคตอขนมปงที่อัตราสวน 60:40 ไดรับ
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดนั้น จะสังเกตพบวาลักษณะการขึ้นฟูของพุดดิ้งขนมปง
ยังคงมีการขึ้นฟูและมีครัวซองคแทรกอยูในขนมปงพุดดิ้ง (ภาพที่ 2c) จึงทำใหเนื้อสัมผัสมีเนื้อแนนกำลังดี
สวนพุดดิ้งขนมปงที่มีอัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 40:60 (ภาพที่ 2d) ผลิตภัณฑพุดดิ้งขนม
ปงจะมีสีน้ำตาลจากขนมครัวซองคมากที่สุด เนื่องจากมีครัวซองคไดเขาแทรกอยูในเนื้อขนมปงพุดดิ้งใน
ปริมาณที่มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผาณิต รุจิรพิสิฐ (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาเคกชิฟฟอน
ใบเตยเสริ มงามน โดยพบวา สูตรที่เสริมงามนมีคาความสวาง (L*) ลดลงเมื่อเทียบกับสูตรตนแบบ
เนื่องจากงามนไดเขาไปแทรกกระจายในเนื้อเคก จึงทำใหเคกมีสีเขมขึ้น ซึ่งครัวซองคเปนขนมที่ผานการ
อบมาแลว มีเปลือกขนมปงเปนสีน้ำตาล เพราะเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งปฏิกิริยา
นีเ้ กิดจากอาหารไดรับความรอนจนเกิดการสูญเสียน้ำ และเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหวางหมูคารบอ
นิลของโมเลกุลของน้ำตาลรีดิวซกับหมูเอลีนที่อยูในโมเลกุลของโปรตีน (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, 2556)
นอกจากนี้ จะพบวาครัวซองคมีลักษณะเนื้อไมขึ้นฟูและมีเนื้อสัมผัสคอนขางแข็ง
สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองในการใชครัวซองคทดแทนขนมปงทั้ง 4 อัตราสวน คือ พบวา อัตราสวนระหวาง
ขนมปงและครัวซองค 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 พบวาที่อัตราสวน 60:40 ผูทดสอบใหคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ทั้งในดานลักษณะปรากฏ สี และความชอบโดยรวม เนื่องจาก
อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองคที่ 60:40 ครัวซองคมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แนนกำลังดี เนื้อไมนิ่ม
เกินไป และเนื้อขนมปงพุดดิ้งมีรูปลักษณที่ขึ้นฟูใกลเคียงกับพุดดิ้งขนมปงที่มีอัตราสวนระหวางขนมปง
และครัวซองค 100:0 ในขณะที่ผูชิมใหคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในอัตราะสวนระหวางขนม
ปงและครัวซองค 100:0 นอยที่สุดทั้งในดานลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม นั่นเปน
เพราะตัวขนมปงมีความนิ่ม เมื่อขนมปงโดนราดดวยสวนผสมของเหลว เชน น้ำตาลทราย ไขไก วานิลลา
และนมสด ทำใหพุดดิ้งขนมปงที่ได มีลักษณะแฉะและอมน้ำเล็กนอย และการขึ้นฟูของพุดดิ้งขนมปงที่มี
อัตราสวนระหวางขนมปงและครัวซองค 40:60 มีลักษณะการขึ้นฟูที่ไมดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับพุดดิ้ง
ขนมปงที่อัตราสวนอื่นๆ
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