6 .แบ่งเค้กออกเป็ น 2 ส่ วนเท่าๆกัน ปาดครี มส่ วนที่หนึ่งให้หนาพอประมาณ นําเค้กส่ วน
ที่สองปิ ดทับ
7 .ตัดเค้กเป็ นชิ้นสามเหลี่ยมด้านเท่า บรรจุใส่ กล่องหรื อห่อด้วยพลาสติกใส
วิธีการทาครีมมะพร้ าวอ่อน
1 .ตีเนยสด เนยขาว เกลือป่ น ด้วยความเร็ วปานกลาง
2. เติมนํ้าตาลไอซิ่ ง วานิลา ตีจนส่ วนผสมขึ้นฟู
3 .เติมมะพร้าวอ่อน ตีให้เข้ากัน สําหรับปาดเค้ก
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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 10 เรื่องทีส่ อน ชิฟฟอนโรล โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําชิฟฟอนโรล
2. ทําชิฟฟอนโรลได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําชิฟฟอนโรล
2. ขั้นตอนการทําชิฟฟอนโรล
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
เครื่ องผสมอาหาร
กระดาษไข
ที่ร่อนแป้ ง
ส่ วนผสม
แป้ งเค้ก
120 กรัม
โซดา
¼
ช้อนชา
นํ้าตาลทราย
(1) 100 กรัม
ไข่แดง
5
ฟอง
นํ้าอุ่น
¼
ถ้วย
ครี มออฟทาร์ทาร์
¼
ช้อนชา
ส่ วนผสมครีมกาแฟ

ถาดอบ

ผงฟู
เกลือป่ น
นํ้ามันพืช
กาแฟ
ไข่ขาว
นํ้าตาลทราย

2
¼
¼
1
5
(2) 70

ช้อนชา
ช้อนชา
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ฟอง
กรัม
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เนยสด
200
นํ้าตาลทรายไอซิ่ ง
150
กาแฟ
2
กลิ่นกาแฟ
2
เนยขาว
100 กรัม
เกลือป่ น
½ ช้อนชา
นมสด
1/4 ถ้วย

กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

4. ลาดับขั้นสอน /ลาดับขั้นการทา
วิธีทาตัวเค้ ก
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู โซดา เกลือป่ น รวมกัน
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2. ใส่ น้ าํ ตาลทราย (1) คนให้เข้ากัน
3. ผสมไข่แดง นํ้ามันพืช นํ้าอุ่น กาแฟ รวมกัน เทใส่ อ่างแป้ งคนให้เข้ากัน
4. ตีไข่ขาว ครี มออฟทาร์ ทาร์ นํ้าตาลทราย (2) จนขึ้นฟูขาวตั้งยอดอ่อน นําไปผสมกับแป้ ง
คนให้เข้ากัน
5. เทใส่ ถาดที่ทาเนยขาว รองกระดาษไข ขนาด 11 x 15 x 1 นิ้ว
6. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์ 10 นาที จนสุ กนําออกมาพักให้เย็น
7. ทาครี ม หรื อแยม ม้วนให้กลม ตัดเป็ นชิ้นขนาด 1 นิ้ว
วิธีทาครีมกาแฟ
1. ตีเนยสด เนยขาว เกลือป่ น นํ้าตาลไอซิ่ ง ให้ข้ ึนฟูขาว
2. เติมกาแฟที่ละลายกับนมสด ตีให้ส่วนผสมเข้ากัน
สาระน่ ารู้
เนยสด เนยเทียม ครีม
เนยสด คือ ไขมันที่แยกออกมาจากนม วิธีการแยกนั้นทําได้โดยปั่ นหรื อตี นมอย่างแรง ส่ วน
ใหญ่จะเครื่ องปั่ นความเร็ วสู ง ไขมันในนมที่อยูก่ ระจัดกระจายในรู ปอิมลั ชัน่ จะรวมตัวกันกลายเป็ นครี ม
แยกตัวลอยออกมา เมื่อปาดเอาไขมันที่ลอยตัวอยูช่ ้ นั บนออก นํ้านมส่ วนที่เหลือจะกลายเป็ นนมพร่ องมัน
เนยที่เรารู ้จกั กัน
ไขมันที่ปาดนํามาทําเนยสด เติมเกลือเล็กน้อยให้มีรสเค็ม กลายเป็ นเนยสดรสเค็ม (ที่ห่อด้วย
กระดาษสี ทอง) บางคนเติมนมผงลงไปอีกเพื่อให้มนั ถึงใจ หรื อนําไปบ่มกับแบคทีเรี ยบางชนิด หรื อใส่
สารแต่งกลิ่นแต่งรสเพื่อให้กลิ่นหอมอร่ อย ไม่วา่ จะทาขนมปั ง ทํากับข้าว ซึ่ งนิยมใส่ เนยหลังผัดข้าวผัด
สปาเกตตี และยังเป็ นส่ วนผสมหลักของเบเกอรี่ เช่น คุกกี้ เพราะฉะนั้นเนยจึงเป็ นไขมันล้วนๆ คนที่มี
ปั ญหาเรื่ องคอเลสเทอรอลต้องระวังให้ดี ควรรับประทานอย่างระมัดระวัง
เนยเทียมใช้น้ าํ มันพืชแทนไขมันจากนม วิธีการทําคือ เติมไฮโดรเจนลงไปในนํ้ามันพืช ผ่าน
ขบวนการทางเคมี เรี ยกว่า hydrogenation ทําให้น้ าํ มันพืชมีกรดไขมันอิ่มตัวสู งขึ้น กลายเป็ นของแข็ง
ส่ วนครีมนั้น เป็ นผลิตภัณฑ์ของนมอีกชนิดหนึ่ง ได้มาจากการตกตะกอนแยกชั้นของนม
เหมือนกับกะทิที่ต้ งั ทิง้ ไว้จะได้หวั กะทิกบั หางกะทิ หัวกะทิก็คือครี มนั้นเอง ครี มนมมีไขมันนมหรื อมัน
เนยเป็ นสวนประกอบสําคัญ ครี มที่ทาํ ขายทางการค้านั้นใช้เทคนิคการปั่ นเพื่อแยกครี มออกจากนม
จากนั้นจึงนําไปฆ่าเชื้อ

วิปปิ้ งครีม ที่ขายอยูใ่ นกล่องกระดาษ สําหรับใส่ กาแฟ ซุ ป ซอสต่าง ๆ ให้มีรสอร่ อย ก็คือครี ม
ที่มีมนั สู งถึง 36-40 เปอร์ เซ็นต์ เรี ยกว่า heavy cream ส่ วน whipped cream
ก็คือการนําวิปปิ้ งครี มมาตีจนตั้งยอด ซึ่ งเป็ นส่ วผสมสําคัญในมูส
ส่ วนชีสหรื อเนยแข็งนั้นเป็ นการแยกโปรตีนออกจากนม ซึ่ งมีวธิ ี การแตกต่างไป
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เนยแข็ง หรือชีส
บ้านเราเรี ยกชีสว่า “เนยแข็ง” อาจจะเป็ นเพราะเป็ นก้อนสี่ เหลี่ ยมแข็งสี เหลืองคล้ายกับเนยที่รู้จกั
ซึ่ งแม้จะทํามาจากนม แต่ก็ไม่เหมือนกันเลย การทําชีส คือ การแยกโปรตีนออกจากนม หลักการง่าย ๆ
คือ การแยกส่ วนที่เป็ นนํ้ากับเนื้อให้ออกจากกัน วิธีการก็คือ การเติมเอนไซม์ที่สกัดได้มาจากกระเพาะ
สัตว์ เรี ยกว่า เอนไซม์เนนิน หรื อ เรนเนด เอนไซม์เหล่านี้อาจจะได้จากแบคทีเรี ยที่ผา่ นการตกแต่งยีน
ก็ได้ เอนไซม์น้ ีทาํ หน้าที่ยอ่ ยโปรตีน ทําให้โปรตีนที่แขวนลอยอยูใ่ นนม แยกตัวออกมาจับกันเป็ นก้อน
เรี ยกว่า เคิร์ด (curd) (หลักการนี้เป็ นหลักการเดียวกันกับทําเต้าหู ้ จึงเรี ยกได้วา่ เนยแ ข็งก็คือเต้าหูน้ ม
นั้นเอง)
เมื่อแยกโปรตีนออกจากนม ส่ วนของเหลวที่เหลือเรี ยกวา หางนม หรื อเวย์ (whey) จะนํามาทํา
เนยแข็งได้อีก และเนยแข็งที่ทาํ จากเวย์ได้ดีและรู ้จกั กันแพร่ หลาย คือ ริ คอดต้าชีส (Ricotta Cheese)
ก้อนโปรตีนหรื อเคิร์ดนี้ ถ้าได้มาจากนมสดจะมีไ ขมันปนอยูด่ ว้ ยส่ วนหนึ่ง แต่ถา้ ได้มาจากนม
ขาดมันเนยหรื อพร่ องมันเนย ไขมันที่ติดมาจะน้อยลงจนแทบจะเป็ นโปรตีนล้วน ๆ เนยแข็งที่ได้ใน
ชั้นต้นนี้ เรี ยกว่า เนยแข็งสด หรื อ เนยแข็งไม่บ่ม (Fresh Cheese หรื อ Unripened Cheese) เนื้อชีสจะ
นุ่ม สี ขาว ที่บา้ นเรารู จกั กันดี คือ คอตเตจชีส (Cottage Cheese)
แต่ถา้ ต้องการบ่มก็ตอ้ งผ่านกรรมวิธีต่อไปอีก เช่น ทําให้ร้อน หมักด้วยเชื้อ (ขึ้นกับชนิดของ
เนยแข็ง) เติมเกลือเครื่ องเทศ แต่งสี แต่งรส และทิ้งไว้ตามตําราของแต่ละตํารับ บางตํารับต้องบ่มจนรา
ขึ้นจึงจะอร่ อย เช่น Blue Cheese ซึ่ งมีเชื้อราแทรกอยูใ่ นเนื้อ บางชนิดต้องบ่มไว้ถึง 2 ปี ต้องทั้งแข็ง
และแห้ง เช่น พาร์ มีซานชีส (Parmesan Cheese) ใช้สาํ หรับโรยหน้าพิซซ่าหรื อพาสต้าต่าง ๆ รสเค็มๆ
มัน ๆ เวลาใช้ตอ้ งขูดเป็ นผง เนยแข็งที่นุ่มกว่านั้น เช่น เชดดาร์ ชีส (Cheddar Cheese)
ความหลากหลายของชีสนอกจากตํารับแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั ชนิดของนมสัตว์ที่นาํ มาทําด้วย ในอดีต
นั้นว่ากันว่าใช้แต่นมแพะและแกะ ต่อมาจึงมาใช้นมวัวและนมควายบ้าง แต่ส่วนใหญ่ทาํ จากนมวัว รส
จะนุ่ม เบา หวานนิดๆ นมควายรสจะมันกว่า สี ชีสจะเป็ นสี งาช้าง ส่ วนนมแกะรสจะเข้มเนื้อหยาบกว่า
ในบรรดาชีสหลากหลายชนิดนี้ถา้ จะแบ่งประเภทก็สามารถจัดได้เป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ชนิด
ความชื้นต่า หรื อ hard cheese เช่น เชดดาร์ ชีส พาร์ มีซานชีส กรู แยร์ ชีส เป็ นต้น ชีสเหล่านี้มกั จะ
เคลือบขี้ผ้ งึ ปิ ดไว้อย่างดี มีไขมันสู งถึงร้อยละ 35 อีกชนิดหนึ่งคือ เนยแข็ง ชนิดความชื้นสู ง หรื อ soft
cheese ที่มีชื่อเสี ยง เช่น การ์ มองแบ บรี ของฝรั่งเศส เป็ นชีสเนื้อนุ่มเหมือนกับครี ม มีไขมันประมาณ
ร้อยละ 26 ส่ วนชีสสด เช่น คอตเตจชีสและริ คอตต้า (ซึ่งทํามาจากหางนมเวย์ ) มีไขมันน้อยที่สุดเพียง
ร้อยละ 4 และ 11 ตามลําดับ

รู ปร่ างของชีสโดยทัว่ ไปจะมีท้ งั ก้อนกลมเล็ก ก้อนกลมใหญ่ ก้อนสี่ เหลี่ยมใหญ่ เวลาใช้หรื อ
นํามาขายก็ตดั เป็ นชิ้นแต่ถา้ เป็ นบางเรี ยบเท่ากัน ข้างหลังจะมีขอ้ มูลทางโภชนาการบอกไว้ และมักมีคาํ
ว่า Processed Cheese กํากับไว้ดว้ ย
Processed Cheese คือ คําที่บอกให้รู้วา่ เนยแข็งยีห่ อ้ นี้ได้ผา่ นกระบวนการปรับคุณภาพอีกครั้ง
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เพื่อให้ใช้ได้สะดวกไม่ใช่เนยแข็งที่ผลิตจากท้องไร่ ชายทุ่ง วิธีการก็คือ นําเนยแข็งตามธรรมชาติมา
หลอมเหลว เติมส่ วนประกอบที่ทาํ ให้เนื้อเนียน เรี ยกว่า emulsifier จากนั้นนํามาคลุกเคล้าจนเข้ากันดี
นํามาผ่านการฆ่าเชื้อที่เรี ยกว่าพาสเจอไรซ์ เติมเกลือ นม ครี ม ตามสู ตรใครสู ตรมัน ก็ได้เนยแข็งที่กอ้ น
แผ่นหนา แผ่นบาง ชิ้นสามเหลี่ยมพร้อมใช้ เนื้อสมํ่าเสมอกัน กลิ่น รส และสี เหมือนกันทุกรุ่ น จึงเรี ยก
เนยแข็งเหล่านี้วา่ “เนยแข็ง ผ่านกรรมวิธี” หรื อ Processed Chesse
ชีสเหล่านี้เป็ นชีสพร้อมกินที่กินง่าย แกะจากห่อก็กินได้เลย ไม่วา่ จะทําแซนด์วชิ กินกับแครก
เกอร์ ผลไม้ เป็ นของกินเล่น และถ้าชีสเป็ นแหล่งของโปรตีนที่ทาํ จากนม หลายคนก็อาจจะสงสัยที่มีคน
บอกว่า “กินชีสมากแล้วอ้วน” จะจริ งหรื อไม่ และควรกินมากได้เท่าใดดี
สารอาหารที่เด่นในชีส คือ โปรตีน แคลเซี ยม วิตามินบี วิตามินดี ฟอสฟอรัส ถ้าจะกินชีส
แทนนมก็แลกเปลี่ยนชีส 45 กรัมกับนม 1 กล่อง (240 มล.) หรื อถ้าจะกินชีสแทนเนื้อสัตว์ก็
แลกเปลี่ยนชีส 30 กรัมกับเนื้อสัตว์ 30 กรัม
ชี สทีน่ ่ ารู้ จัก
ชีสนอกจากเป็ นของกินเล่นแล้ว ยังเป็ นสวนผสมของอาหารฝรั่ง แต่ละชนิดมีกลิ่นรสและวิธีกิน
ที่แตกต่างกันไปเช่น
1. Mozzarella ตามตํารับเดิมในอิตาลีเป็ นชีสที่ทาํ จากนมควาย ปั จจุบนั ใช้นมวัวก็ได้ รสและ
กลิ่นจะนุ่ม เป็ นชี สก้อนสี่ เหลี่ยมที่หนั่ หรื อขูดโรยหน้าพิซซ่า โรยผักโขมอบชีสเวลาอบแล้วจะยืด คน
ไทยนิยมนํามาขูดหรื อหัน่ วางบนหน้าขนมปั ง โรยแฮมหัน่ หรื อกระเทียมสับละเอียด แล้วนําไปอบจนชีส
เยิม้ เป็ นของว่างสุ ขภาพของเด็กๆ ทั้งมื้อเช้าและหลังเลิกเรี ยน เพราะมีโปรตีนและแคลเซี ยมสู ง
2. Parmesan เป็ นชีสเนื้อแข็งของอิตาลี ก้อนใหญ่มากเวลาขายจะตัดเป็ นชิ้นสามเหลี่ยม ใช้โรย
หน้าลาซานญ่าหรื อผักโขมอบชีสคู่ไปกับมอสซาเรลลาก็ได้ เพราะอบแล้วจะเหลืองน่ากิน เวลากินต้อง
ขูดเป็ นผงโรยใส่ ซุป สลัด พาสต้าและริ ซอสโตของอิตาลี หรื อใช้ทาํ เพสโต้ซอส รสจะเค็มๆ มันๆ
3. Fior Di Latte Bocconcinni คือ มอสซาเรลลาชีสสด เป็ นก้อนกลมหนักประมาณ 100
กรัม หรื อเล็กกว่านั้น เนื้อนุ่ม ต้องเก็บแช่อยูใ่ นนํ้าและเก็บได้ประมาณ 10 วัน ปัจจุบนั บริ ษทั เดล คาซา
โรที่หวั หิ นผลิตได้ นิยมนํามาหัน่ กินกับสลัด หรื อหั่ นเป็ นชิ้นบางกินกับมะเขือเทศ ใบโหระพาใส่ น้ าํ มัน
มะกอก โรยเกลือ พริ กไทย
4. Mascarpone เป็ นชีสเนื้อนิ่มเหมือนกับครี ม เป็ นส่ วนผสมหลักในทีรามิสุ ขนมอิตาลีที่คน
ไทยรู ้จกั ดี เด็กไทยชอบนํามาทาขนมปั งและใส่ นมข้ม

5. Brie เป็ นชีสเนื้อนิ่มที่มีชื่อเสี ยของฝรั่งเ ศส เนื้อนิ่ม นุ่ม คล้ายกับครี ม เป็ นชีสที่มีกลิ่นคล้าย
กับเห็ดป่ า กินเป็ นของว่างกับแครกเกอร์ หรื อผลไม้
6. Camembert เป็ นชีสเนื้อนิ่มของฝรั่งเศส คล้ายกับบรี
7. Ricotta เป็ นชีสเนื้อนิ่ม นุ่ม ใช้ใส่ ไส้ราวิโอลี (พาสต้าที่เป็ นรู ปชิ้นสี่ เหลี่ยมใส่ ไส้ ) และเป็ น
ชีสที่ใช้ทาํ ของหวาน เช่น ขนมอบและคาซาต้า (cassata ไอศกรี มหลายสี อดั ใสพิมพ์เป็ นชั้นๆ ปรุ งรส
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ด้วยผลไม้ ถัว่ และเหล้า ของหวานของอิตาลีทาใต้)
8. Blue Cheese เป็ นชีสของฝรั่งเศส มีเชื้อราแทรกอยูใ่ นเนื้อ สําหรับคนไทยจะมีกลิ่นฉุ นแรง
เป็ นชีสที่กินเล่นหรื อบี้ใส่ ในสลัดที่ใส่ ถวั่ ด้วยจึงจะอร่ อย
9. Fetta Cheese เป็ นชีสของอังกฤษ คราฟชีสเปนเซดดาร์ ชีส ใช้กินเล่นใส่ แซนด์วซิ และ
อาหารได้หลากหลาย
10. Fetta Cheese เป็ นชีสของกรี ก ส่ วนใหญ่ทาํ จากนมแกะ เนื้อขาว ร่ วน รสเค็ม ใช้ใส่ สลัด
กรี ก หรื อใช้ทาํ ขนมอบก็ได้
11. Emmental เป็ นชีสของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื้อชีส สี ครี มมีรูเป็ นวงกลม (เป็ นชีสในการ์ตูน
ทอมแอนด์เจอรี่ ) เนื้อแข็งกินเล่น ใส่ แซนด์วชิ และใช้ทาํ ฟองดู
แหล่งข้อมูล
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แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน สวิสโรล โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําสวิสโรลได้
2. ทําสวิสโรลได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําสวิสโรล
2. ขั้นตอนการทําสวิสโรล
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม

