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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 3

เรื่องทีส่ อน บราวนี่ทูโทน โดย ครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบราวนี่ทูโทนได้
2. ทําบราวนี่ทูโทนได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําบราวนี่ทูโทน
2. ขั้นตอนการทําบราวนี่ทูโทน
3. การทํารู ปร่ าง การอบ
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง พายยาง เตาอบ ถาดอบ เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสมช็อกโกแลตดา
1. เนยสด
100 กรัม
2. ช็อกโกแลต
135
3. นํ้าตาลทราย
200 กรัม
4. ไข่ไก่
2
5. แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 120 กรัม
6. ผงฟู
1/2
7. เกลือป่ น
1/4
ช้อนชา
8. โกโก้
25
ส่ วนผสมช็อกโกแลตขาว
1. เนยสด
100 กรัม
2. ช็อกโกแลตขาว
135
3. นํ้าตาลทราย
135 กรัม
4. ไข่ไก่
2
5. แป้ งอเนกประสงค์ 130 กรัม
6. ผงฟู
1/2
7. เกลือป่ น
1/2 ช้อนชา
ลาดับขั้นการสอน / ลาดับขั้นตอนการทางาน
วิธีทาชอคโกแลตดา
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู โกโก้ รวมกัน
2. ละลายเนยสดกับช็อกโกแลต พักไว้พออุ่น
3. ตีช็อกโกแลตกับนํ้าตาลทรายให้เข้ากัน เติมไข่ไก่ทีละฟอง ตีส่วนผสมให้เข้ากัน
4. ใส่ แป้ งสาลีที่เตรี ยมไว้ ผสมให้เข้ากัน
5. เทใส่ ถาดสี่ เหลี่ยมขนาด 8 นิ้วที่ทาไขมันและรองกระดาษไข พักไว้
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- 340 วิธีทาช็อกโกแลตขาว
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู รวมกัน
2. ละลายเนยสดกับช็อกโกแลตขาว พักไว้พออุ่น
3. ตีช็อกโกแลตขาวกับนํ้าตาลทรายให้เข้ากัน เติมไข่ไก่ทีละฟอง ตีให้เข้ากัน
4. ใส่ แป้ งสาลีที่เตรี ยมไว้ ผสมให้เข้ากัน
เทส่ วนผสมสี ขาวทับลงบนสี ดาํ เกลี่ยหน้าให้เรี ยบ
5. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ประมาณ 30 นาที จนบราวนีสุก
สาระน่ ารู้
ข้ าวโอ๊ต ของดีทไี่ ม่ ควรมองข้ าม
ข้ าวโอ๊ต มีคุณสมบัติของไฟเบอร์ละลายนํ้าที่มีอยูใ่ นตัวของข้าวโอ๊ต ทําให้การกินข้าวโอ๊ต
สมํ่าเสมอวันละประมาณ 1 ถ้วย สามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือด ความดัน และคอเลสเตอรอลได้เฉลี่ย
20 % ส่ งผลให้ความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจลดลงด้วย
คุณอาจผสมข้าวโอ๊ตกับนํ้าซุ ปผักกินเป็ นอาหารเช้า หรื อใช้ขา้ วโอ๊ตเตรี ยมเป็ นของหวานจําพวก
มัฟฟิ น หรื ออย่างอื่นตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง
นอกจากนี้ รําข้าวโอ๊ตหรื อรําข้าวทุกชนิดยังมีคุณสมบัติดูดซับนํ้าไว้ได้อย่างดี
ดังนั้น จึงสามารถใช้เป็ นยาระบายที่ดี พิเศษเหนือยาระบายอื่น ๆ คือให้วติ ามินและสารอาหาร
อุดมด้วยคุณค่าแก่ร่างกายไปพร้อม ๆ กัน
ข้าวโอ๊ตเป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่งของอาหารที่มีฤทธิ์ เป็ นยาป้ องกันโรคเรื้ อรังบางชนิด ซึ่ งพืชส่ วน
ใหญ่ลว้ นมีไฟเบอร์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
ความเป็ นมาของ เนย
เนย ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากนม แบ่งเป็ น เนยเหลว และ เนยแข็ง
1. เนย (butter) ทําจากไขมันในนม ซึ่ งเกิดจากการปั่ นนม ไขมันจะรวมตัวกันเป็ นเม็ด จากนั้นก็กรอง
นํ้าออกไป นําไขมันมาเติมแบคทีเรี ย Steptococcus Lactic กับ Leuconostoc citrovorum ซึ่งจะทําให้เนยมี
กลิ่น และรสชาติเฉพาะตัว
2. เนยแข็ง (cheese) จะเริ่ มทําจากเนยเหลว แต่จะใช้ระยะเวลานานกว่า ต้องรอจนกรดที่แบคทีเรี ย
สร้างขึ้นทําให้นมจับตัวกันเป็ นก้อนเคิร์ด จากนั้นจะเติมเอนไซม์เรนนินลงไป เพื่อช่วยเร่ งการแข็งตัวของ
นม ซึ่ งจะทําให้มีการแยกส่ วนที่เป็ นนํ้า หรื อหางนมออกมาจะทําให้เนยแข็งขึ้น มีการเติมเกลือลงไปเพื่อ
ไล่ความชื้น หลังจากนี้จะนําไปบ่มด้วยแบคทีเรี ยหรื อ รา อีกครั้ง
นอกจากนี้ยงั มีเนยเทียม ที่เรี ยกกันว่า มาการี น อีกด้วย

