คาบที่ 7

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน แฮ่ กนึ้
โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ แฮ่ก้ ึนได้
2. ทําแฮ่ก้ ึนได้
3. สามารถเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่เหมาะสมกับการนํามาใช้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําแฮ่ก้ ึน
2. การเลือกซื้ อวัตถุดิบ
3. การทํารู ปร่ าง
4. การทอด
5. การจัดตกแต่ง
3. อุปกรณ์
ส่ วนผสม
1. เนื้อกุง้ สด
400 กรัม
2. มันหมูแข็ง
1 ถ้วยตวง
3. แป้ งมัน
3/4 ถ้วย
4. ไข่ไก่
1 ฟอง
5. พริ กไทยป่ น
2-3 ช้อนชา
6. เกลือป่ น
2 ช้อนชา
7.นํ้าตาลทราย
2
ช้อนชา
8. แผ่ฟองเต้าหู ้
9.นํ้าจิ้มบ้วยเจี่ย
10. ผักสดต่างๆ เช่น แตงกวา ,สับปะรด
ส่ วนผสมนา้ จิม้ บ้ วย
1. นํ้าเกี้ยมบ้วย
4
ช้อนโต๊ะ
2. นํ้าส้ม
2-3 ช้อนโต๊ะ
3. นํ้าตาลทราย
3-4
ช้อนโต๊ะ
4. แบะแซเล็กน้อย
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ซับนํ้ากุง้ ให้แห้งสนิท ผ่าหลังดึงเส้นดําออก แช่ในตูเ้ ย็นหรื อใส่ ถุงพลาสติกแช่น้ าํ แข็งให้เย็น
จัดนํามาโขลก หรื อ ใช้มีดบังตอตบเนื้อกุง้ ให้แบน
2. ล้างมันหมูแข็งซับนํ้าให้แห้ง สับให้ละเอียดนําไปแช่ในตูเ้ ย็นจนเย็นจัด
3. นําเนื้อกุง้ ,มันหมู นวดรวมกันใส่ แป้ งมัน พริ กไทย เกลือ นํ้าตาล นวดจนเหนียว
(อาจใช้เวลา 30-40 นาที) แบ่ง 3-4 ส่ วน

4. แผ่ฟองเต้าหู ้ เอาผ้าชุบนํ้าหมาดๆเช็ดบนฟองเต้าหู ้
5. นํากุง้ ที่แบ่งไว้มาวางบนฟองเต้าหูใ้ ห้เป็ นรู ปกลมยาวแล้วแผ่ฟองเต้าหูใ้ ห้แน่นสนิทกับเนื้อกุง้
อย่าให้มีฟองอากาศ
6. นําไปนึ่งในลังถึงนํ้าเดือดพร่ าน จนสุ ก (นึ่งประมาณ 15-20 นาที) นําออกจากลังถึงพักบน
ตะแกรงผึ่งให้เย็นสนิท
7. นํามาหัน่ เป็ นชิ้นเฉี ยงๆ หนา 3/4 นิ้ว นําไปทอดในนํ้ามันร้อนปานกลางจนข้างนอกกรอบดี
จัดเสริ ฟร้อนๆ พร้อมนํ้าจิ้มและผัก สด
ข้ อแนะนา
1. ล้างกุง้ ทั้งเปลือก จึงแกะเปลือก แล้วไม่ตอ้ งนําไปล้างอีก
2. การนวดให้เหนียวต้องแช่กงุ้ และมันหมูให้เย็นจัดก่อนนํามานวด
3. วิธีการนวด คือ จับส่ วนผสมฟาดลงในอ่างเรื่ อยๆจนเหนียวดี
4. ตัดแผ่นฟองเต้าหูเ้ ป็ นชิ้น  ผืนผ้าก่อนนําไปห่อก็ได้
5. ไม่ควรเช็ดแผ่นฟองเต้าหูจ้ นเปี ยกแฉะเกินไปจะทําให้แผ่นฟองเต้าหูเ้ ปี่ อยขาดได้
6. ทานํ้ามันที่ลงั ถึง หรื อ รองด้วยใบตองฉี กก่อนนําแฮ่ก้ ึนไปวางเพื่อจะนึง
7. ถ้าหัน่ บางไปเวลาทอดจะแห้งแข็ง
8. ใส่ น้ าํ ตาลทรายเล็กน้อย แทนผงชูรส
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
- ผิวข้างนอกกรอบ ภายในนุ่ม หอมกลิ่นกุง้ พริ กไทย รสเค็มนํา หวานเล็กน้อย

สาระน่ ารู้
ฟองเต้าหู ้ คือฝ้ าหรื อเยือ่ ที่ได้มาจากการต้มนํ้านมถัว่ เหลืองให้มีความร้อนและความเข้มข้นใน
ระดับที่เหมาะสม ทําให้ไขมันและโปรตีนของถัว่ เหลืองจับตัวกันเป็ นฝ้ า และสะสมหนาขึ้นจนกลายเป็ น
แผ่นฟิ ล์มบางๆ ที่ผวิ หน้าของของเหลว จากนั้นจึงใช้ไม้ยาวตักแผ่นฟิ ล์ม ซึ่ งเรี ยกว่า “ฟองเต้าหูส้ ด” (หรื อ
เปี ยก) ขึ้นมา สามารถนําไปปรุ งอาหารได้ทนั ที่หรื ออาจนําแผ่นฟิ ล์มที่ได้มาตากหรื ออบจนแห้ง ก็จะได้
แผ่นฟองเต้าหูแ้ ห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็ นเดือน
ผูท้ ี่คิดค้นการทําแผ่นฟองเต้าหูแ้ ละนํามาใช้ทาํ อาหารเป็ นพวกแรกคือ พระสงฆ์ในศาสนาพุทธใน
ประเทศจีน ซึ่ งโดยปกติจะฉันแต่อาหารมังสวิรัติ แต่เพื่อให้อาหารประเภทนี้มีความน่ากินมากยิง่ ขึ้น
สําหรับบุคคลทัว่ ไปจึงได้คิดนําฟองเต้าหูม้ าดัดแปลงทําเป็ นเนื้อสัตว์เทียม (Mock Meat) โดยการนําแผ่น
ฟองเต้าหูห้ ่อไส้ซ่ ึ งทําจากฟองเต้าหูส้ ับหยาบผสมกับเครื่ องปรุ งต่างๆ จากนั้นนําไปนึ่งจนกระทัง่ จับตัวกัน
เป็ นก้อน ทําให้มีลกั ษณะคล้ายเนื้อสัตว์ ต่อมามีการพัฒนาโดยนําฟองเต้าหูส้ ับผสมกับเครื่ องปรุ ง แล้วอัด
ลงในแม่พิมพ์รูปเนื้อสัตว์หรื อเครื่ องในสัตว์ นําไปนึ่งเมื่ อถอดออกจากพิมพ์ก็จะได้เนื้อสัตว์เทียมและ
เครื่ องในสัตว์เทียมสําหรับนําไปปรุ งอาหารต่อไป

ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหูม้ ีจาํ หน่ายและใช้กนั มากในประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบสด แบบกึ่งแห้ง และแบบแห้ง โดยรู ปแบบและลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหูม้ ีความหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ นอกจากจะทําเป็ นแผ่นบางๆ แล้ว ยังมีชนิด
แท่งม้วนรู ปตัววี (คล้ายแขนงไผ่) ชนิดแผ่นซ้อนกันหลายๆ ชั้น ชนิดผูกเป็ นปม ชนิดป่ นเป็ นผง เป็ นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไปปรุ งอาหารชนิดต่างๆ
สําหรับผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหูท้ ี่มีวางจําหน่ายในเมืองไทยมักจะมี 2 ลักษณะ คือ แบบที่เป็ นแผ่น
บาง เรี ยกว่า “หู่เมาะ” นิยมใช้ห่ออาหาร เช่น แฮ่ก้ ึน หอยจ๊อและแบบเป็ นเส้นหนาตากแห้ง เรี ยกว่า “หู่
กี่” ซึ่ งนําไปใส่ ในแกงจืด ผัดโป๊ ยเซี ยน หรื อ อบ ทอดกรอบแล้วทําเป็ นผัดพริ กขิง
แหล่งข้อมูล Gourmet & Cuisine ฉบับ มิถุนายน 2006 หน้า 64

