-2442. นําขนมปงลงชุบในน้ําชุบขนมปง
3. นําขนมปงไปยางใหเหลืองกรอบ
สาระนารู
โทสตจะอรอยตองกินใหเปน ขนมปงปง (toast) ที่เอามาทาเนยเฉย ๆ หรือมารมาเลดดวย กินกับไขดาว
แฮม และเบคอน เปนอาหารเชาแบบอังกฤษมาชานานตัง้ แตสมัยยุคกลางที่เดียว ทําไมโทสตจึงเปนเอกลักษณ
ของชาวอังกฤษ บางคนเฉลยวาเปนเพราะขนมปงอังกฤษเปนขนมปงขาวสาลีแผนขาว ซึ่งเอื้ออํานวยตอการปง
มากกวาขนมปงชนิดอื่น ๆ
เห็นเปนอาหารงาย ๆ อยางนีเ้ ถอะ นักกินเขาวาตองกินใหเปนเหมือนกันจึงจะอรอย เริ่มแรกอยูที่ตวั ขนม
ปง ควรใชขนมปงเกา บางทานบอกวาใชขนมปงอยางบางอรอยกวาอยางหนา บางทานบอกวาขนมปงเนื้อ
แนนอรอยกวาเนื้อนุม (เชนขนมปงปอนดของไทย) ปงแลวก็ควรรับประทานทันทีขณะที่ยังกรอบอยู เพราะ
ความอรอยของขนมปงปงก็อยูตรงที่กรอบนอกนุมในและกลิ่มหอมจากการปงใหม ๆ ทิ้งไวนานจนเย็นจะ
เหนียว กินอยางไรก็ไมอรอย ขนมปงปงกินรอน ๆ กับเนย ก็อรอยแลว
แหลงที่มาของขอมูล นิตยสารครัวฉบับที่ 97 กรกฎาคม 2545 หนาที่ 15

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องที่สอน พายวานิลลา โดยครู เกศยา ยงภูมิพุทธา
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําพายวานิลลาได
2. สามารถทําพายวานิลลาได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. เตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําพายวานิลลา
2. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําแปงพาย
3. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําไสคัสตารดวานิลลา
4. การทํารูปรางและการอบ
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ชอนตวง
เครื่องชั่ง
พิมพสําหรับอบ ไมคลึงแปง

ที่รอนแปง
เตาอบ

พายยาง

เครื่องผสมอาหาร

-245สวนผสมแปงพาย
1. แปงสาลีอเนกประสงค
3. ผงฟู
5. มารการีน
7. นมขนจืด
สวนผสมไสคสั ตารดวานิลลา
1. นมสด
3. ไขแดง
5. วานิลลา
4.ลําดับขั้นสอน / ลําดับขั้นตอนการทํา

340
1/4
80
80

กรัม
ชอนชา
กรัม
กรัม

2. น้ําตาลไอซิ่ง 100
4. เกลือปน 1/4
6. เนยสด
100

กรัม
ชอนชา
กรัม

300
10
1

กรัม
ฟอง
ชอนชา

2. น้ําตาลทราย 140
4. วิปปงครีม 300
6. เกลือ
1/2

กรัม
กรัม
ชอนชา

วิธีทําแปงพาย
1. รอนแปงสาลีอเนกประสงคกับน้ําตาลไอซิ่ง ผงฟู เขาดวยกัน ใสเกลือปนลงไป (ไมตองรอน)
2. ตีเนยสดกับมารการีน ดวยหัวตีรูปใบไม เติมแปงที่รอนไวลงไป ใชความเร็วปานกลางจนกระทัง่
แปงกับเนยจับตัวกันเปนเม็ดรวน เติมนมขนจืด ตีผสมเขากันดี พักแปงไวอยางนอย 3 ชั่วโมง
หรือ 1 คืน (ในตูเย็น) เพื่อปองกันการหดตัวของแปงขณะอบ
3. รีดแปงเปนแผนหนาประมาณ 1 เซนติเมตร กรุลงในพิมพพายขนาด 2 นิ้ว ชั่งน้ําหนัก แปงพาย
พรอมพิมพใหไดน้ําหนักประมาณ 35 – 40 กรัม
4. นําเขาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด ประมาณ 10 นาที หรือจนแปงพายเกือบสุก
5. ตักไสคัสตารดลงในแปงพาย จนเกือบเต็มถวย นําเขาอบตอประมาณ 5 – 7 นาที ใชเฉพาะไฟบน
จนหนาขนมสุกแหง นําออกจากเตา และแคะขนมออกจากพิมพ พักไวใหเย็นสนิท บรรจุลงใน
ภาชนะตามตองการ
วิธีทําไสคัสตารดวานิลลา
1. นํานมสดใสภาชนะตั้งไฟเติมน้ําตาลทราย คนจนน้ําตาลทรายละลายใหพออุน
2. คนวิปปงครีม ไขแดง เกลือ วานิลลา ใหเขากัน แลวกรอง (หามใชตะกรอมือคน)
3. เทสวนผสมวิปปงครีม กับไขแดง ที่เตรียมไวลงในนมสดคนใหเขากัน
4. ตักสวนผสมใสลงในแปงพายที่เตรียมไว
สาระนารู
- การทําพาย พิมพที่ใชทําพายจะใชพิมพกระเบื้องเคลือบสีขาว ถาดแกวหรือ พิมพกระดาษฟอยล ที่
ทําเคกก็ได

-246- ขณะอบตองระวัง เพราะหนาพายจะเหลืองสุกเร็วกวาดานลาง ตองเปดเตาอบเฉพาะไฟลาง และใช
กระดาษฟอยลปดหนาพายไวเพื่อไมใหไหม
- ขั้นตอนการทําแปงพาย เนยที่ใชตองแช ใหแข็งและหัน่ เปนชิ้นบาง เผื่อละลายเร็ว ใชนิ้วบีแ้ ละคลุก
ใหเขากัน แตไมใชฝามือนวด เพราะเนยจะละลายเร็ว
- พายหนาเปด คนฝรั่งเศสเรียกวา กิช (Quiche) เนื้อแปงบางกรอบ กิชที่นิยมคือไสผักโขมกับแฮม
แหลงที่มาของขอมูล HEALTH & CUISINE ฉบับประจําเดือนมิถุนายน 2548
คอลัมภ FOOD + SELF - HEALTH CARE + BEAUTY + FITNESS หนาที่ 50-51

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่

8 เรื่องที่สอน พายไสผกั โขม โดยครูเกศยา ยงภูมิพุทธา

1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําพายไสพักโขมได
2. สามารถทําพายไสผักโขมได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. เตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําพายไสผักโขม
2. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําแปงพาย
3. การทํารูปรางและการอบ
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ชอนตวง
เครื่องชั่ง
ที่รอนแปง
พิมพสําหรับอบขนม ไมคลึงแปง เตาอบ

พายยาง

เครื่องผสมอาหาร

สวนผสมแปงพาย
1. แปงสาลีอเนกประสงค
3. เกลือปน
5. เนยขาว

225
1
25

กรัม
ชอนชา
กรัม

2. น้ําตาลไอซิ่ง 1 ชอนโตะ
4. เนยสด
50 กรัม
6. น้ําเย็นจัด 1/4 ถวย

สวนผสมไสผกั โขม
1. ผักโขม
3. แปงสาลีอเนกประสงค

250
25

กรัม
กรัม

2. เนย
25
4. วิปปง ครีม 50

กรัม
กรัม

