-492. ตีเนยสด เนยขาว เกลือปน ใหออนตัว เติมน้ําตาลไอซิ่ง ไขไก และกลิ่นบัตเตอรมลิ ดครีม ตี
ตอจนสวนผสมขึ้นฟูเล็กนอย
3. ใสแปงลงในเนยตีไว ตีตอจนสวนผสมเขากัน
4. นําแปงมาปนเปนกอนกลมและกดใหแบน ใสไสสับปะรดกวน หอแปงใหมิด ปน แปงใหเปน
แทงเล็ก ๆ สั้น ๆ
5. นําแปงมาวางลงบนที่กดแปง
6. นําเขาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 นาที
7. พอขนมสุกยกออกจากเตาพักไวใหเย็น บรรจุเขาหีบหอ

ครั้งที่ 7
เรือ่ ง ราสเบอรรี่บัตเตอรคุกกี้
1. จุดประสงค
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําราสเบอรรี่บัตเตอรคุกกี้ได
2. สามารถทําราสเบอรรี่บัตเตอรคุกกี้ได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการ
1. เตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําราสเบอรรี่บัตเตอรคุกกี้ได
2. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําราสเบอรรี่บัตเตอรคุกกี้
3. การอบและการตกแตง
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ถวยตวง
ชอนตวง
พายยาง
ถาดอบ

เครื่องชั่ง
เตาอบ

สวนผสม
1.
3.
5.
7.

200
1/2
250
1

เนยสด
เกลือปน
แปงสาลีอเนกประสงค
ราสเบอรี่กวน

4. ลําดับขั้นการทํา
วิธีทํา

ตะกรอมือ

กรัม 2. น้ําตาลทราย
ชอนชา 4. ไขไก
กรัม 6. ผงฟู
ถวย

เครื่องผสมอาหาร

200
1
1

กรัม
ฟอง
ชอนชา

-501. รอนแปงสาลี ผงฟู รวมกัน
2. เติมเนยสด น้าํ ตาลทราย เกลือปน ลงในอางแปง ใชเบลนเดอร ตัดแปงกับเนยใหเขากันเปน
เม็ดรวน ๆ
3. เติมไขไก ผสมพอเขากัน พักแปงไวในตูเย็นประมาณ 1 ชั่วโมง
4. นําแปงออกมากรุใสกระทงฟอยส ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว
5. หยอดราสเบอรี่กวนลงตรงกลาง
6. นําเขาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 – 20 นาที จนสุกเหลือง นําออกจากเตา
อบพักใหเย็นสนิท
7. บรรจุใสภาชนะ

สาระนารู
นักวิจัยพบวา ผลราสเบอรรี่เปนประโยชนตอสุขภาพมากยิ่งกวาผักบร็อกโคลี ผลกีวี และมะเขือเทศ มี
ผลวิจัยรับรองวาเปนสุดยอดผลไมที่อุดมไปดวยประโยชนมากมายแกรา งกาย โดยเฉพาะ "สารตานอนุมูล
อิสระ" ถารางกายมีสารนี้มากเกินไป จะเพิม่ อัตราการเสี่ยงตอการเปนโรคหลายชนิด ไดแก โรคหลอดเลือดตีบ
และแข็งตัว โรคมะเร็งบางชนิด อัลไซเมอรหรือโรคความจําเสื่อม โรคไขขออักเสบ แกกอนวัย รวมทั้งเปน
ตัวการทําใหผวิ หนังเหีย่ วยนและหมองคล้ํา โดยรางกายไดรับสารนี้จากมลพิษในสิ่งแวดลอม กาซจากทอไอ
เสียรถยนต ควันบุหรี่และสารเคมีในอาหาร
นักวิจัยพบวา ผลราสเบอรรี่มีสารอาหารที่ดีตอสุขภาพ มากกวาอาหารทุกประเภททีพ่ วกเขาเคยพบ
และมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวามะเขือเทศถึง 10 เทา และแนะนําวาควรจะกินผลไมสดในกลุมนี้เปนประจํา
ทุกวัน เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งและเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกาย นอกจากนี้ราสเบอรรี่ยังมีสรรพคุณ
บรรเทาอาการกระเพาะปสสาวะอักเสบ และมีคุณคาตอผิวมากทีเดียว เพราะอุดมดวย วิตามินซี ที่ชว ยใหเซลล
ผิวสดใส แข็งแรง ตอตานอนุมูลอิสระตัวการที่ทําใหผิวหมองคล้ําและเกิดริ้วรอย
จากผลการวิจยั พบวาสารแอนตี้ออกซิเดนทในราสเบอรรี่สามารถยับยั้งการเกิดเนื้อรายได จัดเปน
ผลไมที่มีวิตามิน ซีสูง นอกจากนี้จะมีโปรแตสเซียม และเสนใยอาหารสูง มีวิตามินเคหรือไบโอฟลาโวนอยด
ที่ชวยในการแข็งตัวของเลือด และยังมีแมงกานีส ที่ชวยการทํางานของปฏิกิริยาเคมีในรางกาย ชวยใหระบบ
ประสาททํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สารสีแดงในราสเบอรรี่มีคุณสมบัติชวยในการหมุนเวียนโลหิต อุดม
ดวยวิตามินA และ B ชวยใหผิวพรรณสดใสและสมานผิว
อยางไรก็ตาม ขอเสียของราสเบอรรี่คือมีราคาคอนขางแพงและหาไดนอย นอกจากนี้ คณะนักวิจยั ยัง
เรียกรองใหมกี ารวิจยั พัฒนา เพื่อปรับปรุงสายพันธุใหมๆ ที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทัง้ ใหปรับปรุงเรื่องรสชาติ
ดวย เพราะบางคนก็ไมชอบรสชาติที่เปรี้ยวของราสเบอรรี่
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ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=youaremyworld&month=062007&date=12&group=10&gblog=10

ครั้งที่ 8
เรือ่ ง โมจิ
1. จุดประสงค
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทํา โมจิได
2. สามารถทําโมจิได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการ
1. เตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําโมจิได
2. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําโมจิ
4. การอบและการตกแตง
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ถวยตวง
ชอนตวง
พายยาง
ถาดอบ
สวนผสมแปง
1. แปงสาลี (บัวแดง)
3. นมขนหวาน
5. น้ําสะอาด
สวนผสมไสถวั่ กวน
1. ถั่วเขียวเลาะเปลือก
3. น้ํามัน

เครื่องชั่ง
เตาอบ

ตะกรอมือ

เครื่องผสมอาหาร

400
1
5

กรัม
กระปอง
ชอนโตะ

2. ผงฟู
4. เนยสด
6. เบคกิง้

1
50
2

250
1/2

กรัม
ถวย

2. น้ําตาลทราย 200
4. น้าํ
1/2

ชอนชา
กรัม
ชอนชา
กรัม
ถวย

