ครั้งที่ 13
เรื่อง ขนมจีบไส้กุ้ง

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

ขนมจีบไส้กุ้ง
ขนมจีบไส้กุ้ง เป็นขนมจีบจีนที่ใช้แป้งเกี๊ยวห่อไส้ ตัวไส้อาจจะเป็นไส้หมู ไส้ไก่ ไส้ปู เมื่อนึ่ง
สุกแล้ว รับประทานกับน้ําจิ้มซีอิ้วดําผสมพริกมีรสชาติเปรี้ยว เค็ม หวานเผ็ดเล็กน้อย หรือจะจิ้มกับซ๊อส
เปรี้ยวก็ได้
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกส่วนผสมและวิธีทําขนมจีบไส้กุ้งได้
2. ทําขนมจีบได้
2.รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมขนมจีบไส้กุ้ง
2. ขั้นตอนการเตรียมขนมจีบไส้กุ้ง
3. วิธีการห่อขนมจีบ
4. วิธีการนึ่ง
3.วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ ตาชั่ง ถ้วยตวง ช้อนตวง มีด เขียง อ่างผสม ลังถึง ใบตอง
ข้อแนะนาในการเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสม
การเตรียมส่วนผสม
แผ่นเกี๊ยว เลือกซื้อแผ่นเกี๊ยวที่ บางเหนียว นํามาตัดให้เป็นแผ่นก ลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 7 – 8 เซนติเมตร หรือ ตัดมุมแหลมทั้ง 4 มุมทิ้ง
เนื้อกุ้ง เตรียมได้โดยใช้กุ้งสด 500 กรัม แกะเปลือกล้างน้ํา คลุกด้วยแป้งมัน 1 ช้อนโต๊ะ
โซดา ½ ช้อนชา หมักไว้ 10 – 15 นาที ล้างน้ําอี กครั้ง ใช้ผ้าซับน้ําให้แห้ง ใช้มีดตบตัวกุ้งให้เนื้อแตก
ถ้ายังไม่ผสมให้แช่ตู้เย็น ควรเลือกซื้อกุ้งทะเล เช่น กุ้งแช่บ๊วย กุ้งโอคัก
หมูบด ใช้เนื้อหมูติดมัน 200 กรัม ตวงได้ประมาณ 1 ถ้วย
มันหมู เลือกใช้มันหมูแข็งที่ขาวสะอาด หั่นชิ้นเล็กๆ แล้วสับให้ละเอียด
ต้นหอมใช้เฉพาะส่วนขาวๆ ประมาณ 2 ต้น
น้ํามันกระเทียมเจียว ควรใช้ที่เจียวใหม่ๆ จะหอม เมื่อเจียวกระเทียมแล้วกรองด้วยกระชอน
แยกน้ํามันออกจากกระเทียม ส่วนน้ํามันไว้สําหรับทาใบตองและตัวขนมจีบ กระเทียมเจียวไว้โรยหน้า
ขนมจีบ

ส่วนผสมขนมจีบ
1. แผ่นเกี๊ยว
50
แผ่น
3. หมูบด
200 กรัม
5. น้ําตาลทราย
2
ช้อนโต๊ะ
7. แป้งมัน
3
ช้อนโต๊ะ
9. น้ํามันงา
1
ช้อนชา
11. น้ํามันกระเทียมเจียว
12. ซอสเปรียวสําหรับใช้รับประทานคู่กับขนมจีบ
ส่วนผสมทาไข่ปูเทียม
1. ไข่แดง
1
ฟอง
3. สีส้ม

1–2

2. เนื้อกุ้ง
300
4. มันหมูแข็งสับละเอียด 50
6. พริกไทย
2
8. เกลือ
1 ½-2
10. ต้นหอมซอย
15

กรัม
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
กรัม

2. น้ํามันพืช

ช้อนโต๊ะ

1½

หยด

4. ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทาขนมจีบ
1. ใช้มีดสับตบตัวกุ้งให้เนื้อแตก
2. นวดกุ้งกับเ กลือจนเหนียว ใส่หมูบด มันหมูแข็ง แป้งมัน น้ํามันงา นวดต่อจนเหนียว
ใส่ต้นหอม
3. นําส่วนผสมไปแช่เย็น แล้วนํามาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวที่ตัดไว้จนหมด แต่งหน้า ด้วยไข่ปูเทียม
4. ฉีกใบตองวางบนลังถึง ทาน้ํามันพืชบางๆ บนใบตอง นําขนมจีบเรียงบนใบตอง พรมน้ําบน
ขนมจีบให้ทั่ว
5. นําขนมจีบ ไปนึ่งบนน้ําเดือดจนสุก (ประมาณ 10 นาที) พรมน้ํามันให้ทั่วนําออกจากลังถึง
จัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับซ๊อสเปรี้ยว
วิธีทาไข่ปูเทียม
ตีไข่แดงให้ขึ้นฟู ใส่น้ํามันพืชและสีส้มคนให้เข้ากัน นําไปนึ่งจนสุก นํามาสับให้ละเอียด หรือ
ใช้ช้อนยีให้ไข่แตกเป็นชิ้นเล็กๆ คล้ายไข่ปู
ข้อแนะนาในการทา
1. หมูบด มันหมู เนื้อกุ้ง ควรแช่ให้เย็นจัดก่อนนํามานวดจะทําให้ส่วนผสมเหนียว
2. การห่อขนมจีบ ต้องบีบไส้และแป้งให้แน่นติดกัน ถ้าไม่บีบให้แป้งติดกับไส้เวลานึ่งแป้งจะ
หลุดไม่สวย
3. อย่าเรียงขนมจีบติดกันแน่น เมื่อนึ่งสุกแป้งจะติดกัน
4. ก่อนนึ่งต้องพรมน้ํา ฉีดน้ํา หรือ ราดน้ําบนขนมจีบให้มากๆ แป้งเกี๊ยวที่ห่อจะนุ่ม ถ้าพรม
น้ําน้อยแป้งเกี๊ยวจะแห้งแข็ง
5. ถ้าไม่ใช้ไข่ปูเทียมใช้แครอทหั่น  เล็กๆ วางบนหน้าขนมก็ได้

6. ส่วนผสมไส้เมื่อผสมแล้วจะได้น้ําหนักประมา ณ 500 – 550 กรัม ทําขนมจีบขนาดลูกละ
10 กรัม ได้ 50 ลูก
7. จะเพิ่มแห้วต้มสุกสับละเอียดประมาณ 2 – 3 ช้อนโต๊ะ ลงในส่วนผสมก็ได้

สาระน่ารู้
วิธีทากุ้งให้กรอบ
นํากุ้งที่ปอกเปลือกแล้วผ่าหลังดึงไส้ดําออกลวกในน้ําเดือดที่ผสมเกลือป่น น้ํามะนาว พอรู้รส
และน้ํามันประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลวกนาน ½ นาที รีบนํา ขึ้นแช่ในน้ําเย็นจัดที่ใส่น้ําแข็งทุบจนกระทั่ง
กุ้งกรอบ เหมาะทําอาหารประเภทสลัด หรือจิ้มกับซอสเย็นแบบต่างๆ
ใส่แป้งมันสําปะหลัง 2 ช้อนโต๊ะ ผงโซดาไบคาร์บอเนต 1 ช้อนชา ในกุ้งที่แกะเรียบร้อย
แล้วประมาณ 1 กิโลกรัม คลุกให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที นํามาล้างให้สะอาดแล้วนําไป
จุ่ม ในน้ํามันร้อนเดือดๆ จนกระทั่งกุ้งสุกเป็นสีชมพูอ่อนๆ จึงนําไปผัดกับเครื่องปรุงอื่นๆ ตามชอบ
หรือราดน้ําซอสต่างๆ
ถ้าเป็นกุ้งลวกจิ้มน้ําจิ้มรสจัดแบบไทยต่างๆ ล้างกุ้งทั้ งเปลือกให้สะอาด เอาน้ําใส่หม้อตั้งไฟ
จนเดือด ใส่ข่าตะไคร้ ใบมะกรูดเล็กน้อยพอมีกลิ่น นํากุ้งทั้งเปลือกลงลวกประมาณ ½ นาทีหรือพอสุก
ตักขึ้นทันที จิ้มกับน้ําจิ้มรสจัดแบบต่างๆ
แหล่งข้อมูล นิตยสาร HEALTH & CUISINE ฉบับที่ 6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2544 หน้า 66

ครั้งที่ 14
เรื่อง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นถั่วเมล็ดแห้งที่มีรสหวานมั น กลิ่นหอม ใช้ทั้งทําขนมเบเกอรี่ ต่าง ๆ
และใช้ทําอาหารก็ได้
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหาร อีกจานหนึ่งที่มีรสชาติอร่อย สีสันสวยงามน่ารับประทาน
รสชาติไม่จัดมากนัก ใช้เป็นอาหารเรียกน้ําย่อยได้เป้นอย่างดี
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกส่วนผสมและวิธีทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้
2. ทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้
2.รายการสอน
1. การเลือกส่วนผสมและวิธีการเตรียมส่วนผสมไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2. ขั้นตอนการทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
3.วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม

