คาบที่ 2

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องที่สอน โจ๊กฮ่องกง โดยครู อรอนงค์ ลําดวล

อาหารเช๎าที่คนนึกถึงเสมอ คือ โจ๏ก เพราะเป็นอาหารจานเดียวที่รับประทานงําย กลืนงําย ยํอยงําย
เหมาะสําหรับเด็ก ผู๎สูงอายุ และผู๎ป่วย โจ๏กหมูสับเป็นโจ๏กที่คนรู๎จักมากที่สุด แตํโจ๏กที่มีความพิเศษคือ
โจ๏กฮํองกง เอกลักษณ๑ของโจ๏กฮํองกงคือ ไขํเยี่ยวม๎า ที่จะชํวยให๎รสชาติของโจ๏กมีความหอมมันจากไขํ
เยี่ยวม๎า เครื่องในหมู เห็ดหอม แปะก๎วย ฟองเต๎าหู๎ ที่ใสํในโจ๏ก ทําให๎ดูดีมีราคา เนื้อโจ๏กที่ต๎มเคี่ยวจน
เนียนข๎น เมื่อนํามาผสมกับน้ําซุปที่หอมหวานในสัดสํวนที่พอดีทําให๎โจ๏กไมํข๎นหรือเหลวไป
ขิงซอย ต๎นหอม พริกไทยป่น ชํวยให๎โจ๏กมีกลิ่นหอม รสชาติดียิ่งขึ้น แตํที่ชํวยทําให๎ยิ่งกินโจ๏กยิ่งเพลิน
คือ ปาทํองโก๐ หมี่กรอบที่เสิร๑ฟมาพร๎อมกัน
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกสํวนผสมและวิธีการเตรียมโจ๏กฮํองกงได๎
2. บอกสํวนผสมและวิธีการทําหมูสับปรุงรสได๎
3. บอกสํวนผสมและวิธีการทําโจ๏กฮํองกงได๎
4. นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน หรือ นําไปประกอบอาชีพได๎
2. รายการสอน
1. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการต๎มโจ๏ก
2. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําหมูสับปรุงรส
3. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําโจ๏กฮํองกง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์
ถ๎วยตวง ช๎อนตวง ตาชั่ง หม๎อ ทัพพี มีด เขียง อํางผสม
ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม
ปลายข้าวหอมมะลิ มักมีกรวดปะปนมาด๎วย ควรเลือกทิ้ง การแชํปลายข๎าวกํอนต๎มจะทําให๎ข๎าวเปื่อยเร็ว
เกลือและน้ํามันที่ใสํชํวยให๎โจ๏กที่ต๎มมีรสชาติดี เป็นเงานํารับประทาน ถ๎าจะต๎มโจ๏กตอนเช๎า แชํปลาย
ข๎าวค๎างคืนไว๎ได๎ ถ๎าไมํมีปลายข๎าว ใช๎ข๎าวหอมมะลิได๎ ถ๎าต๎องการให๎เปื่อยงํายใช๎เครื่องบดไฟฟ้า (เครื่อง
บดของแห๎ง) บดข๎าวหอมมะลิกํอนนําข๎าวไปแชํน้ํา

หมูสับ ใช๎หมูติดมัน แชํให๎เย็นจัดกํอนนําไปนวดผสมกับเครื่องปรุง จะทําให๎หมูเหนียวดี ไขํขาวทําให๎
หมูฟูนิ่มจะไมํใสํก็ได๎ แป้งมันชํวยให๎หมูเกาะตัวและนุํมขึ้น
เห็ดหอม แชํน้ําให๎นุํมกํอนจึงนํามาหั่น
ฟองเต้าหู้ ใช๎อยํางแผํนบาง แชํน้ําให๎นุํมกํอนใช๎
เครื่องในหมู เช่น ไส๎หมู กระเพาะ ตับ เซี่ยงจี๊ ถ๎าใช๎น๎อย ซื้อร๎านที่ขายเกาเหลาเลือดหมูก็ได๎
ตลาดสดหรือซุปเปอร๑มาร๑เก็ตบางแหํงมีแปะก๎วยต๎มสุกจําหนําย ถ๎าหาซื้อไมํได๎ นําแปะก๎วยคั่วทั้งเปลือก
จนสุก กระเทาะเปลือกออก นําไปต๎มอีกครั้งกํอนนํามาใช๎ จะได๎แปะก๎วยที่เหนียว
การทําเส้นหมี่กรอบ ต๎องตั้งน้ํามันให๎ร๎อนกํอนใสํเส๎นหมี่ (ไมํต๎องนําไปแชํน้ํา) ทอดเส๎นหมี่ทีละน๎อย
เส๎นหมี่จะพองฟู
ส่วนผสมข้าวโจ๊ก
1. ปลายข๎าวหอมมะลิ
3. น้ํามันพืช

250
2-3

กรัม
2. เกลือ 3
ช๎อนโต๏ะ 4. น้ํา 7-8

ช๎อนชา
ถ๎วย

ส่วนผสมหมูสับปรุงรส
1. หมูสับ
3. เกลือ
5. พริกไทยป่น
7. น้ําเย็นจัด

300
1½
1-1 ½
1-2

กรัม
2. แป้งมัน 2
ช๎อนชา 4. ซีอิ้วขาว 1
ช๎อนชา 6. ไขํขาว 1
ช๎อนโต๏ะ

ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนชา
ช๎อนโต๏ะ

ส่วนผสมโจ๊ก (รับประทานได๎ 2 คน)
1. ปลายข๎าวต๎มแล๎ว
500
กรัม
3. หมูสับปรุงรส
½
ถ๎วย
5. แปะก๎วยต๎มสุก
5-7
เม็ด
7. เครื่องในหมูลวกสุก
9. ซีอิ้วขาวสําหรับปรุง
10. ต๎นหอมซอย ขิงซอย พริกไทยป่น ปาทํองโก๐ตัวเล็ก

2. น้ําซุปหมู 1-1 ½ ถ๎วย
4. เห็ดหอมหั่น 3-4 ชิ้น
6. ฟองเต๎าหู๎เล็กน๎อย
8. ไขํเยี่ยวม๎า
2 ฟอง
หมี่กรอบ

4. ลําดับขั้นการสอน หรือลําดับขั้นการทํางาน
วิธีต้มโจ๊ก
1. เลือกกรวดออกจากปลายข๎าว นําไปซาวให๎สะอาด รินน้ําทิ้ง ใสํเกลือ 2 ช๎อนชา
เคล๎าให๎เข๎ากัน เติมน้ําแชํไว๎อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง รินน้ําทิ้ง ใสํน้ํามันพืช เคล๎ากับปลายข๎าวให๎ทั่ว
2. ตั้งน้ําให๎เดือด ใสํปลายข๎าวลงในหม๎อ ใสํเกลือ 1 ช๎อนชา คนบํอยๆ ไฟอยําแรงมาก

เคี่ยวไปจนกวําข๎าวเปื่อย และ ข๎น
วิธีทําหมูสับปรุงรส
ผสมสํวนผสมทั้งหมด นวดให๎เข๎ากัน นําไปแชํให๎เย็น
วิธีทําโจ๊ก
1. ปอกไขํเยี่ยวม๎า นํามาสับให๎ละเอียด 1 ฟอง อีกหนึ่งฟองผําเป็นเสี้ยวๆ ไว๎สําหรับแตํงหน๎า
2. แปะก๏วยนํามาสับหยาบ ๆ
3. ใสํปลายข๎าวที่ต๎มไว๎ลงในหม๎อน้ําซุปคนให๎เข๎ากัน พอเดือดปั้นหมูสับใสํ ใสํไขํเยี่ยวม๎า แปะก๏วย ฟอง
เต๎าหู๎ คนไปเรื่อยๆ ด๎วยไฟอํอนสุด ปรุงรสด๎วยซี อวิ๊ ขาว
4. เมื่อสํวนผสมเข๎ากันดีแล๎ว ใสํเครื่องในหมูที่ลวกไว๎ ยกขึ้ นจากเตา เทใสํชาม แตํงหน๎าด๎วยไขํเยี่ยวม๎า
ขิงซอย ต๎นหอมซอย พริกไทยป่น เสิร๑ฟพร๎อมปาทํองโก๐ตัวเล็ก หรือหมี่กรอบ
ข้อแนะนํา
1. ใช๎ปลายข๎าวกล๎องหอมมะลิ ข๎าวมันปูก็ได๎ แตํจะเปื่อยยากกวําปลายข๎าวหอมมะลิ
ถ๎าใช๎ข๎าวหอมมะลิใหมํ เนื้อโจ๏กจะเหนียวดี
2. ระหวํางเคี่ยวปลายข๎าว เมื่อเริ่มข๎น ต๎องคนบํอยๆ และระวังจะติดก๎นภาชนะและไหม๎ ถ๎าเคี่ยวแล๎วข๎น
กํอนที่เมล็ดข๎าวจะเปื่อยให๎เติมน้ําลงไปได๎เล็กน๎อย
4. ปลายข๎าวที่เคี่ยวได๎ที่แล๎ว มีน้ําหนักประมาณ 2 กิโลกรัม รับประทานได๎ 7-9 คน
(หนึ่งคนใช๎ปลายข๎าวที่เคี่ยวแล๎ว 1 ถ๎วย หนัก 250 กรัม)
5. ควรแชํหมูสับให๎เย็นจัดกํอนนํามานวด จะทําให๎หมูมีความเหนียวดี
6. จะต๎มหมูสับกับน้ําซุปให๎สุกกํอนใสํในโจ๏กก็ได๎
7. ไขํเยี่ยวม๎าที่ใช๎แตํงหน๎า นําไปนึ่งหรือต๎มให๎สุกกํอนก็ได๎
8. น้ําซุปที่ใช๎ใสํในปลายข๎าวที่ต๎มแล๎ว เพื่อที่จะต๎มเป็นโจ๏กจะใสํมากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับความชอบโจ๏ก
ข๎นหรือโจ๏กใส
สาระน่ารู้
น้ําซุป หรือ น้ําสต๊อก คือน้ําที่ได๎จากการต๎มกระดูกสัตว๑หรือผัก ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ชํวย
ทําให๎อาหารอรํอย ถ๎าเราทําน้ําสต๏อกเก็บไว๎ลํวงหน๎าจะชํวยลดขั้นตอนและชํวยประหยัดเวลาในการปรุง
น้ําสต๊อกผัก สําหรับคนไมํกินเนื้อ โดยใช๎ผักหลายชนิดที่ไมํมีกลิ่นแรงและมีรสหวานธรรมชาติ
เชํน ซังข๎าวโพด แครอท หอมใหญํ หัวไชเท๎า ผักกาดขาว ต๎มกับน้ําตั้งไฟอํอนๆ อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง

น้ําสต๊อกไก่ นิยมนําไปทําซุปใสและข๎น ทําซอสตํางๆ ในอาหารฝรั่ง ทําต๎มจืด เตรียมได๎จากใช๎โครงไกํ
พริกไทยเม็ด อาจใสํหอมใหญํ หัวไชเท๎า รากผักชี ได๎ตามชอบ ต๎มไฟอํอน คอยช๎อนฟองทิ้ง เคี่ยว
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
น้ําสต๊อกหมู สต๏อกหม๎อนี้เป็นน้ําสต๏อกแบบจีน นําไปทําอาหารได๎สารพัด เชํน ต๎มจืด โจ๏ก ก๐วยเตี๋ยว
ฯลฯ เตรียมได๎จากกระดูกสันหลังหมู ขิงเล็กน๎อย ต๎นหอม พริกไทยเม็ด น้ําเปลํา ต๎มเคี่ยวไฟอํอนๆ 45 ชั่วโมง
น้ําสต๊อกปลา เหมะสําหรับทําซุปทะเล ซอสสะเต็กปลา ควรใช๎กระดูกปลาทะเล (ไมํควรใช๎ปลาน้ําจืด
หรือปลาที่มีกลิ่นคาวแรงและมีมันมาก) หอมใหญํ ต๎นเซเลอรี (คื่นฉํายฝรั่ง) ต๎นกระเทียม พริกไทยดํา
เบย๑ลีฟ แครอท โรสแมรี่ ไธม๑ กระเทียมบุบ
วิธีต้มน้ําสต๊อก
1. ล๎างกระดูกให๎สะอาด ถ๎ามีหนัง ไขมัน เครื่องใน แยกทิ้งให๎หมด ลวกในน้ําเดือดกํอน จะทําให๎ไมํ
เหม็นคาว และน้ําสต๏อกจะใสขึ้น
2. ใสํน้ําเย็น ใสํกระดูก แชํไว๎ประมาณ 30 นาที แล๎วจึงนําขึ้นตั้งไฟปานกลางคํอนข๎างอํอน เมื่อเดือด
ช๎อนฟองทิ้ง หรี่ไฟให๎อํอน เคี่ยวไปเรื่อยๆ จนได๎ที่จึงนําไปกรอง
3. ใช๎ผ๎าขาวบางรองบนกระชอนกํอนจึงกรองน้ําสต๏อก นําไปแชํเย็นจะมีไขมันลอย
ใช๎ช๎อนตักไขมันทิ้งกํอนนําไปทําอาหาร
การเก็บน้ําสต๊อก
ตักใสํถุงพลาสติกตามปริมาณที่จะใช๎แตํละครั้ง นําไปแชํแข็งเก็บไว๎ได๎นาน เมื่อจะใช๎จึงนําออกมาละลาย
ทีละสํวน
แหล่งข้อมูล นิตยสาร HEALTH&CUISINE ฉบับที่ 80 เดือนกันยายน 2550 หน๎า 82

