- 358 วิทยาศาสตร์ ของส้มหลายชนิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความแน่นอน จึงมักจะระบุถึงนักอนุ กรมวิธานผู ้

จําแนกเอาไว้ดว้ ย
ที่มา:http://www.google.co.th/

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 11 เรื่องทีส่ อน เค้ กแครอทเลมอนครีมชีส โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเค้กแครอทเลมอนครี มชีสได้
2. ทําเค้กแครอทเลมอนครี มชีสได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําเค้กแครอทเลมอนครี มชีส
2. ขั้นตอนการทําเค้กแครอทเลมอนครี มชีส
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสม
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 300
อบเชยป่ น
1/2
เกลือป่ น
1/2
นํ้าตาลทราย
200
ไข่ไก่
3
โต๊ะ
แครอทขูดฝอย
200
ลูกเกดเหลือง
150

พายยาง

เตาอบ

ถาดอบ

กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
กรัม
ฟอง

ผงฟู
2
ช้อนชา
เบคกิ้งโซดา 1/2
ช้อนชา
เนยสด
150 กรัม
นํ้าตาลทรายแดง 100 กรัม
เนสท์เล่ครี ม 150 กรัม+นํ้ามะนาว 1 ช้อน

กรัม
กรัม

วอลนัทอบสับ 50
กรัม
เหล้ารัมสําหรับพรมเค้ก

- 359 วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งอเนกประสงค์กบั ผงฟู อบเชยป่ น เบคกิ้งโซดาเข้าด้วยกัน พักไว้
2. ตีเนยสดกับนํ้าตาลทราย นํ้าตาลทรายแเดง เกลือป่ นด้วยหัวตีรูปใบไม้ ใช้ความเร็ วปาน
กลางนานประมาณ 10 นาที จนส่ วนผสมขึ้นฟู
3. ใส่ ไข่ไก่ครั้งละ 1 ฟอง ตีให้เข้ากัน ลดความเร็ วลงตํ่า เติมส่ วนผสมของแป้ งที่ร่อนเตรี ยมไว้
ตามด้วยเนสต์เล่ครี มที่ผสมกับนํ้ามะนาวตีผสมพอเข้ากัน
4. ใส่ แครอท วอลนัทและลูกเกดเหลือง ตีส่วนผสมให้เข้ากัน
5. เทส่ วนผสมเค้กลงในถาดที่เตรี ยมไว้ (ขณะอบรองด้วยกระดาษชื้น)
6. นําเข้าอบใช้ไฟล่างที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ นานประมาณ 20-30 นาที หรื อ
จนกระทัง่ สุ ก
7. นําออกจากเตาอบ พรมเหล้ารัมให้ทวั่ ทั้งชิ้น พักให้เย็นสนิท
8. แต่งหน้าเค้กด้วยครี มชีสฟรอสติ้ง นําเข้าตูเ้ ย็นจนกระทัง่ ครี มชีสทรงตัวดีหนั่ เป็ นชิ้น โรย
หน้าด้วยผิวมะนาว
ส่ วนผสมคัสตาร์ ดมะนาว
นํ้าตาลทราย
100 กรัม
แป้ งคัสตาร์ด
25 กรัม
นมสด
125 กรัม
นํ้ามะนาว
25 กรัม
เนยสด
60 กรัม
สี ผสมอาหารสี เหลืองมะนาว 1/8 ช้อนชา
วิธีทา
ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันลงในหม้อ นําขึ้นตั้งไฟ คนผสมด้วยพายไม้จนกระทัง่ ส่ วนผสมใสข้น
พักให้เย็นสนิท เตรี ยมไว้
ส่ วนผสมครีมชีสฟรอสติง้
ครี มชีส
250 กรัม
นํ้าตาลไอซิ่ ง
50 กรัม
คัสตาร์ดมะนาวที่เตรี ยมไว้
ผิวมะนาวขูดฝอยสําหรับโรยหน้า
วิธีทา
ตีครี มชีสกับนํ้าตาลไอซิ่ งและคัสตาร์ ดมะนาวด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็ วสู งสุ ด นานประมาณ
7-10 นาที หรื อจนกระทัง่ ส่ วนผสมฟูเบา สําหรับปาดหน้าเค้ก
สาระน่ ารู้ เกีย่ วกับแครอท
ชื่อสามัญ (Common Name) : Carrot, Bird'nest Root, Besnest Plant ชื่อพฤกษศาสตร์ (Scientific
Name) : Daucus carota, L. ชื่อวงศ์ (Family name) : Umbelliferae ชื่ออื่นๆ (Other Name) : ผักกาดหัว
เหลือง ผักหัวชี ลักษณะทัว่ ไป แครอทเป็ นไม้ลม้ ลุก อายุ 1 - 2 ปี หัวเป็ นสี ส้ม และมีสารแคโรทีนอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก รากยาวเรี ยว ใบมีลกั ษณะเป็ นฝอย การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ดปลูก
ประโยชน์ ทางสมุนไพร

- 360 หัว ใช้รับประทานบํารุ งสายตา แก้โรคตาฟาง นํ้าคั้นจากหัวใช้ผสมกับนํ้ามะนาว ทาเป็ นยาบํารุ ง
ผิวหน้า ลบรอยเหี่ ยวย่นบนหน้า ใช้เป็ นยาขับปัสสาวะได้เพราะในหัวมีปริ มาณเกลือโปแตสเซี ยมสู ง
ใช้เป็ นยาขับพยาธิไส้เดือน
ที่มา: http://www.skn.ac.th/skl/project/

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 12

เรื่องทีส่ อน ทีรามิสุเค้ ก โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําทีรามิสุเค้กได้
2. ทํา ทีรามิสุเค้กได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทํา ทีรามิสุเค้ก
2. ขั้นตอนการทําทีรามิสุเค้ก
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
ถาดอบ
เครื่ องผสมอาหาร
พิมพ์เค้ก
ส่ วนผสม
กาแฟดํา
1 1/2 ถ้วย
ไข่แดง (ไข่ไก่)
4
ฟอง
นํ้าตาลไอซิ่ ง
1/2 ถ้วย
เหล้าหวาน
1/2 ถ้วย
ชีสมาสคาร์ โปเน่
450 กรัม
วิปปิ้ งครี ม
1
ถ้วย
คุกกี้เลดี้ฟิงเกอร์
285 กรัม
ผงโกโก้
2
ช้อนโต๊ะ
วิธีทา
1. ชงกาแฟดําหรื อใช้กาแฟเอสเปรสโซให้ได้ 1 ½ ถ้วย ทิ้งไว้ให้เย็น ตีไข่แดงในอ่างผสม
โดยอังก้นอ่างผสมเหนือไอนํ้าร้อน ตีจนฟู ใส่ น้ าํ ตาลไอซิ่ ง และ เหล้าหวาน ใช้ตะกร้อตี
ส่ วนผสมจนมีฟองอากาศขึ้นมา แต่ยงั ไม่เดือด

