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	 กำรถนอมอำหำรจำกผัก	 ผลไม้	 เป็นวิธีกำรอย่ำงหนึ่งที่จะช่วย 
เพิ่มมูลค่ำผลผลิต	และสำมำรถลดกำรสูญเสียผลผลิตทำงกำรเกษตรในฤดูกำล 
ที่มีผลผลิตออกในปริมำณที่มำกจนล้นตลำดหรือไม่สำมำรถบริโภคได้ทัน	 
นอกจำกนี้	 ยังเป็นกำรสร้ำงอำชีพให้กับครอบครัวเกษตรกรหรือผู้ว่ำงงำน 
จำกฤดูกำลผลิตทำงกำรเกษตรให้สำมำรถประกอบอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ใน 
พื้นที่	
	 ดังนั้น	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จึงได้จัดท�ำเอกสำรค�ำแนะน�ำ	 เรื่อง	 
“การถนอมอาหารจาก ผัก ผลไม้” ข้ึน	เพือ่เผยแพร่เนือ้หำ	อนัจะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ที่สนใจ	 โดยรวบรวมวิธีกำร	 ขั้นตอน	 กำรเก็บรักษำอำหำรจำกผัก	 ผลไม	้ 
ด้วยวิธกีำรต่ำง	ๆ 	ได้แก่	กำรกวน	กำรเช่ือม	กำรแช่อิม่	กำรดอง	และกำรตำกแห้ง	 
เพื่อถนอมอำหำรจำกผัก	ผลไม้	ไว้บริโภคได้ตลอดปี	อีกทั้งสำมำรถท�ำจ�ำหน่ำย 
เพื่อเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่งด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ผักและผลไม้ที่นิยมน�ามากวน 

	 ได้แก่	สับปะรด	ทุเรียน	พุทรำ	มะม่วง	มะละกอ	มังคุด	มะยม	มะขำม	
มะเฟือง	มะดัน	กล้วย	ฟักทอง	เผือก	มันเทศ	

การเลือกผักและผลไม้

 ●	 ควรเป็นผักหรือผลไม้	 ที่ปริมำณเนื้อเยื่อมำก	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์
ปริมำณมำก
 ●	 ควรเป็นผลไม้แก่จัด	สุกงอม	เนื้อนิ่ม	จะท�ำให้ผลไม้กวนมีรสชำติดี	 
กลิ่นหอม
 ●	 สำมำรถใช้กำกผลไม้ที่เหลือจำกกำรท�ำน�้ำผลไม้มำกวน
 ●	 ควรเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดน้อยที่สุด
 ●	 ควรใช้ผักหรือผลไม้ตำมฤดูกำล

การกวน
การกวน เป็นวิธีการถนอมอาหาร โดยการน�าเอาผัก  
ผลไม้ มาผสมกบัน�า้ตาล ใช้ความร้อนเค่ียวกวน จนปรมิาณ 
น�า้ลดน้อยลงและผสมเป็นเน้ือเดียวกนั อาหารชนดิน้ีเกบ็ได้ 
นานเน่ืองจากปริมาณน�้าตาลสูงประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้

“
”

1

การกวน

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้



เทคนิคการกวน

	 1.		ควรใช้กระทะสแตนเลสหรือภำชนะเคลอืบปำกกว้ำงเพรำะไม่ท�ำให้ 
สีอำหำรเปลีย่นไป	ก้นภำชนะควรมลีกัษณะโค้งมนเพือ่ควำมสะดวกในกำรกวน	 
และควรใช้พำยไม้
	 2.		กำรทดสอบควำมเหนียวของอำหำรกวนโดยหยดลงในน�้ำเย็นจัด	
ถ้ำมีลักษณะเป็นก้อนคงสภำพไม่แตกกระจำยแสดงว่ำอำหำรกวนนั้นได้ที่แล้ว	
แต่ถ้ำลักษณะเหลว	ละลำยไปกับน�้ำ	ต้องกวนต่อไปแล้วจึงทดสอบอีกครั้ง
	 3.		กำรกวนควรใช้ไฟค่อนข้ำงอ่อน
	 4.	 กำรใส่แบะแซ	ท�ำให้อำหำรกวนมีควำมเหนียวมำกขึ้น	 ควรใส่เมื่อ
กวนอำหำรจนน�้ำงวดลงครึ่งหนึ่ง	โดยใช้แบะแซ	1	ช้อนโต๊ะ	ต่อปริมำณอำหำร	
1	กิโลกรัม
	 5.	 ในกรณีที่ผลไม้มีน�้ำมำก	ควรเคี่ยวให้น�้ำงวดก่อนแล้วจึงเติมน�้ำตำล	
กวนต่อไปจนแห้ง	ถ้ำใส่น�้ำตำลพร้อมกับผลไม้จะท�ำให้กระเด็นมำก
	 6.	 ส่วนผสมน�้ำตำลในแต่ละต�ำรับ	อำจลดหรือเพิ่มตำมชอบได้
	 7.	 กำรกวนเผอืก	กล้วย	ฟักทอง	มนัเทศ	ให้แบ่งกะทส่ิวนหนึง่ไว้ท�ำขีโ้ล้	
โดยน�ำกะทิมำเคีย่วเป็นน�ำ้มนั	ควรใส่น�ำ้มนัส่วนนีห้ลงัจำกกวนได้ทีแ่ล้ว	กวนต่อ
ไปจนน�้ำมันซึมเข้ำไปในอำหำร	จะท�ำให้อำหำรมีเนื้อเนียนขึ้น

ลักษณะของอาหารกวนที่ดี

 ●		 ต้องเป็นเงำ	มีควำมวำว
 ●		 มีลักษณะอยู่ตัว	แต่ไม่แข็งเกินไป
 ●		 มีควำมเหนียวตำมธรรมชำติ
 ●		 ไม่ตกทรำย
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ถั่วเขียวกวน
ส่วนผสม
●	 ถั่วเขียวกะเทำะเปลือก	 1	 ถ้วยตวง
●	 น�้ำตำลทรำย	 1	3/4	 ถ้วยตวง
●	 กะทิ	(มะพร้ำว	300	กรัม)	 2	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		แช่ถั่วเขียว	1	ชั่วโมง	นึ่งให้สุก	แล้วน�ำมำบดละเอียด
2.		ผสมน�้ำตำลทรำยกับกะทิ	ต้มให้เดือด	กรองด้วยผ้ำขำวบำง
3.		 ใส่ถั่ว	กวนด้วยไฟกลำงจนข้น	ลดไฟอ่อนแล้วกวนต่อไปจนแห้ง	
	 ร่อนไม่ติดภำชนะ
4.		 เทใส่ถำด	เกลี่ยให้เสมอกัน
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เผือกกวน
ส่วนผสม
●	 เผือกชนิดหัวใหญ่	 1	 กิโลกรัม
●	 น�้ำตำลมะพร้ำว	 1	3/4	 ถ้วยตวง
●	 น�้ำตำลทรำย	 4	 ช้อนโต๊ะ
●	 กะทิ	(มะพร้ำว	1/2	กิโลกรัม)	 3	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.	 ปอกเปลือกเผือก	ล้ำงให้สะอำด	ผ่ำสี่	แล้วน�ำไปนึ่งให้สุกน�ำมำบดละเอียด	
2.	 ช้อนหัวกะทิ	1	ถ้วยตวง	เคี่ยวให้เป็นน�้ำมันมะพร้ำว	(ขี้โล้)
3.	 ผสมเผอืก	กะท	ิน�ำ้ตำลมะพร้ำว	น�ำ้ตำลทรำย	เข้ำด้วยกนั	กวนด้วยไฟกลำง 
	 จนข้น	 ลดไฟอ่อน	 กวนต่อไปจนเหนียว	 แล้วใส่น�้ำมันมะพร้ำวที่ละน้อย 
	 กวนให้เข้ำกัน	จนเผือกแห้ง	เหนียว	ร่อนไม่ติดภำชนะ
4.		 เทใส่ถำด	เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน
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กล้วยกวน
ส่วนผสม
●	 กล้วยน�้ำว้ำสุกงอมบดละเอียด	 5	 ถ้วยตวง
●	 น�้ำตำลมะพร้ำว	 3	 ถ้วยตวง
●	 กะทิ	(มะพร้ำว	1/2	กิโลกรัม)	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ช้อนหัวกะทิ	1	ถ้วยตวง	เคี่ยวให้เป็นน�้ำมันมะพร้ำว	(ขี้โล้)
2.		ผสมกล้วยกับกะทิที่เหลือเข้ำด้วยกัน	 กวนด้วยไฟกลำงจนกระทั่งงวด	 
	 จงึใส่น�ำ้ตำลมะพร้ำว	แล้วลดไฟอ่อน	กวนต่อไปจนเหนียว	แล้วใส่น�ำ้มนัมะพร้ำว 
	 ที่ละน้อยกวนให้เข้ำกัน	จนกล้วยแห้ง	เหนียว	ร่อนไม่ติดภำชนะ
3.		 ท้ิงไว้ให้เยน็	บรรจุในภำชนะท่ีแห้ง	สะอำด	ปิดสนทิ	หรอืห่อด้วยกระดำษแก้ว
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มะม่วงกวนแผ่น
ส่วนผสม
●	 มะม่วงสุกสับหรือบดให้ละเอียด	 1	 กิโลกรัม
●	 น�้ำตำลทรำย	 1/4	 ถ้วยตวง
●	 เกลือ	 	 	 1/2	 ช้อนชำ

วิธีท�า
1.		ผสมมะม่วง	น�้ำตำลทรำย	เกลือ	เข้ำด้วยกัน
2.		กวนด้วยไฟกลำงจนข้น	แล้วลดไฟอ่อน	กวนต่อไปจนเหนียว
3.		ตกัมะม่วงกวนละเลงบนใบตอง	หรอืถำดให้เป็นแผ่นบำง	ๆ 	น�ำไปตำกจนแห้ง 
	 ประมำณ	1–2	วัน
4.		ลอกมะม่วงแผ่นบรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท
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สับปะรดกวน
ส่วนผสม
●	 สับปะรดสับหยำบ	ๆ	 3	 ถ้วยตวง
●	 น�้ำตำลทรำย	 1	 ถ้วยตวง
●	 เกลือ	 	 	 2	 ช้อนชำ

วิธีท�า
1.		ผสมสับปะรด	น�้ำตำลทรำยและเกลือ	เข้ำด้วยกัน	
2.		กวนจนสับปะรดเหนียว	ทิ้งไว้ให้เย็น
3.		บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท	หรือห่อด้วยกระดำษแก้ว
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ผักและผลไม้ที่นิยมน�ามาเชื่อม

 ●	 ผัก เช่น	 ฟักทอง	 เผือก	 มันเทศ	 มะเขือเทศ	 รำกบัว	 ฟักเขียว	 
มันส�ำปะหลัง
 ● ผลไม้ เช่น	สำเก	มะยม	กระเจี๊ยบ	มะตูม	พุทรำ	สับปะรด	จำวตำล	 
กล้วย	 และเปลือกของผลไม้บำงชนิด	 เช่น	 เปลือกส้มโอ	 เปลือกมะนำว	 
เปลือกแตงโม

การเชื่อม
การเชื่อม เป็นการเพ่ิมปริมาณน�้าตาลในอาหารให ้
สูงข้ึน โดยใช้ความร้อนท�าให้อาหารสุก และน�้าตาล  
ซึมผ่านเข้าไปในเนื้ออาหาร อาหารจะไม่เห่ียวย่นและเก็บไว้ 
ได้นาน น�้าตาลเป็นสารถนอมที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต 
ของจุลินทรีย์

“
”
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การเลือกผักและผลไม้

ควรเลือกผัก ผลไม้ ที่ใหม่ สด มีมากในฤดูกาล ไม่แก่จัด	สุก	หรือ	อ่อนเกินไป
 ●	 ผกั	ถ้ำอ่อนเกนิไปเนือ้จะนุม่เละ	และถ้ำแก่จดัเกนิไปจะมเีสีย้นมำก
 ●	 ผลไม้	ถ้ำดิบเกินไปเนื้อจะแข็ง	และมีกลิ่นผลไม้น้อย	ถ้ำสุกเกินไป 
จะนิ่มเละ
ควรเลือกผัก ผลไม้ ให้เหมาะกับวิธีการเชื่อม
 ●	 การเชื่อมแบบเร็ว	ใช้ผัก	ผลไม้	ที่มีเนื้อนุ่ม	มีปริมำณน�้ำมำก	หรือ
ผัก	 ผลไม้เนื้อแน่นก็ได้	 เช่น	 สับปะรด	 พุทรำ	 เงำะ	 กล้วย	 จำวตำล	 ฟักทอง	 
ฟักเขียว	 เผือก	 มันเทศ	 มะละกอ	 มะยม	 มะเขือเทศ	 องุ ่น	 กระท้อน	 
มันส�ำปะหลัง	ส้มโอ	เป็นต้น
 ●	 การเชื่อมแบบช้าหรือการเชื่อมแห้ง	ควรใช้ผัก	ผลไม้	ที่มีเนื้อแน่น	
มีเส้นใยมำก	 เพรำะต้องใช้เวลำเคี่ยวนำน	 เช่น	ฟักเขียว	 สำเก	มะตูม	 รำกบัว	
เปลือกส้มโอ	เปลือกมะนำว	เปลือกแตงโม	เป็นต้น

การเตรียมผักและผลไม้

การเตรียมผัก
 ●	 ผักชนิดท่ีมีเมล็ด	 เช่น	 ฟักทอง	 ฟักเขียว	 มะเขือเทศ	 ต้องแคะ 
เมล็ดออก	 หำกเป็นฟักทองและฟักเขียวให้เอำไส้ออกด้วย	 แล้วหั่นเป็นชิ้น 
ขนำดเท่ำ	 ๆ	 กัน	 ถ้ำเอำไส้ออกไม่หมดจะท�ำให้น�้ำเชื่อมขุ่น	 เพรำะไส้จะเละ 
ปนอยู่ในน�้ำเชื่อม
 ●	 ผักที่มีเปลือก	เช่น	รำกบัว	ฟักเขียว	มันเทศ	เผือก	มันส�ำปะหลัง	 
ปอกเปลอืกออกให้หมด	หัน่เป็นชิน้ขนำดเท่ำ	ๆ 	กนั	เพือ่น�ำ้ตำลจะได้ซมึเข้ำเนือ้ 
ได้ดี
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การเตรียมผลไม้
 ●	 สำเก	 จำวตำล	 กล้วย	 สับปะรด	 ปอกเปลือก	 ล้ำงสะอำด	 หั่นชิ้น 
ขนำดเท่ำ	ๆ	กัน
 ●	 มะยม	 เมื่อล้ำงสะอำดแล้ว	 น�ำมำคลึงพอช�้ำ	 ไม่ต้องเอำเมล็ดออก	 
แช่น�้ำปูนใสนำน	3	ชั่วโมง
 ●	 พุทรำจีน	 (แห้ง)	 คว้ำนเมล็ดออก	 แล้วแช่น�้ำเพื่อให้เนื้อนุ่มจะได ้
ดูดซึมน�้ำเชื่อมได้ดี	ส�ำหรับพุทรำไทยไม่ต้องเอำเมล็ดออก	และไม่ต้องแช่น�้ำ
 ●	 มะตมู	ปอกเปลอืกหัน่เป็นแว่นหนำประมำณครึง่นิว้	แคะเมลด็ออก	 
แล้วแช่น�้ำปูนใสนำน	ครึ่งชั่วโมง
 ●	 เปลือกส้มโอ	 ปอกผิวเขียวออกให้หมด	หั่นเป็นช้ินส่ีเหลี่ยมขนำด 
ประมำณ	 2	 x	 2	 นิ้ว	 แล้วคั้นด้วยน�้ำปูนใสจนหมดรสขม	 น�ำไปต้มเปลี่ยนน�้ำ 
หลำยๆ	ครั้งจนหำยขม
 ●	 เปลือกแตงโม	 ล้ำงน�้ำให้สะอำด	 ปอกเปลือกเขียวออกหั่นเป็นช้ิน 
ขนำด	2	x	2	นิ้ว

การเชื่อมมี 2 วิธี

1. การเชื่อมแบบเร็ว
 1.1 ความเข้มข้นของน�้าเชื่อม 10–20%	ใช้น�้ำตำล	1/2–1	ถ้วยตวง	 
กบัน�ำ้	4	ถ้วยตวง	เคีย่วเป็นน�ำ้เชือ่มอย่ำงอ่อน	แล้วจงึใส่ผกัหรอืผลไม้ทีจ่ะเชือ่ม 
ลงไป	ใช้เวลำประมำณครึง่ช่ัวโมง	ใช้ไฟอ่อน	ถ้ำใช้เวลำเค่ียวน้อยเกินไปจะท�ำให้ 
น�้ำเชื่อมมีกลิ่นน�้ำตำลทรำย	 ท�ำให้อำหำรไม่อร่อยและเสียง่ำย	 กำรเชื่อม 
ลักษณะนี้เรียกว่ำ	“ลอยแก้ว”	นิยมใช้กับลูกตำลอ่อน	ส้ม	สับปะรด	เงำะ	ลิ้นจี่	 
แห้ว	ล�ำไย	กระท้อน	มะม่วง	ส้มโอ	ส้มเขียวหวำน	เป็นต้น	(ส�ำหรับส้มเขยีวหวำน	 
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ส้มเช้ง	 ส้มโอ	 องุ่น	 กระท้อน	 อำจเตรียมน�้ำเชื่อมแล้วเทรำดบนผลไม้เหล่ำนี้	 
รับประทำนกับน�้ำแข็งได้ทันที)	อำหำรเชื่อมวิธีนี้เก็บได้ไม่นำนต้องรับประทำน 
ให้หมด	ไม่ทิ้งค้ำงคืน	ถ้ำจะเก็บต้องแช่ในตู้เย็น

 1.2 ความเข้มข้นของน�้าเช่ือม 30–40%	 ใช้น�้ำตำล	 2	 ถ้วยตวง	 
กับน�้ำ	 4	 ถ้วยตวง	 เคี่ยวเป็นน�้ำเชื่อม	 กรองแล้วตั้งไฟอีกครั้ง	 ใส่ผักหรือผลไม ้
ลงเชื่อมเคี่ยวต่อไปประมำณ	 1	 ชั่วโมง	 ด้วยไฟอ่อน	 อำหำรจะดูดซึมน�้ำเชื่อม 
ได้ดี	 เนื้ออำหำรจะมีควำมมันเป็นเงำ	 ไม่เหี่ยว	 น่ำรับประทำน	 เมื่อทิ้งให้เย็น 
น�้ำตำลจะไม่ตกผลึก	 สำมำรถเก็บได้นำน	 1	 สัปดำห์	 โดยเทน�้ำเชื่อมที่ร้อนจัด 
ให้ท่วมเนื้ออำหำร	เพื่อจะได้ไม่ขึ้นรำ	นิยมใช้กับฟักทอง	เผือก	มันเทศ	กล้วย	 
มันส�ำปะหลัง	จำวตำล	เป็นต้น

2. การเชื่อมแห้ง
	 	 ควำมเข้มข้นของน�้ำเชื่อม	 60–70%	 ใช้น�้ำตำลทรำย	 4–6	 ถ้วยตวง	 
กับน�้ำ	 4	 ถ้วยตวง	 ข้ันแรกเตรียมน�้ำเช่ือมโดยใช้น�้ำตำลทรำย	 1	 ถ้วยตวง	 
กับน�้ำ	4	ถ้วยตวง	ตั้งไฟพอเดือด	 ใส่ผักหรือผลไม้ลงไปเคี่ยวพอสุก	จึงค่อย	ๆ	 
เติมน�้ำตำลทรำยครั้งละครึ่งถ้วยตวง	 คนให้ละลำย	 เติมน�้ำตำลทรำยจนหมด	 
ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวต่อไปจนน�้ำเช่ือมข้นเป็นยำงมะตูมอ่อน	 จึงตักอำหำรขึ้น	 หรือ 
ถ้ำจะเก็บไว้บริโภคนำนต้องเคี่ยวต่อไปอีกประมำณ	 10	 นำที	 แล้วตักอำหำร 
ขึน้ผึง่บนตะแกรง	จนแห้งสนทิจะมผีลกึน�ำ้ตำลเคลอืบอยู	่บรรจใุนภำชนะทีแ่ห้ง	 
สะอำด	ปิดสนิท	 จะเก็บได้นำนประมำณ	 1	 เดือน	 นิยมใช้กับมะตูม	 ฟักเขียว	 
เปลือกส้มโอ	เป็นต้น
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ฟักเขียวเชื่อมแห้ง
ส่วนผสม
● ฟักเขียวแก่	 	 1	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 5	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 5	 ถ้วยตวง
● น�้ำปูนใส	 	 5–7	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ปอกเปลอืกฟกัเขียว	หัน่เปน็ชิน้ยำว	ๆ 	แคะเมล็ดออก	แช่น�ำ้ปนูใส	3	ชัว่โมง	 
	 ล้ำงน�้ำสะอำด
2.		ละลำยน�้ำตำลทรำยกับน�้ำ	ต้มให้เดือด	แล้วใส่ฟักเขียว	 เชื่อมด้วยไฟกลำง 
	 จนน�้ำเชื่อมซึมเข้ำเนื้อ	 แล้วลดไฟอ่อน	 เช่ือมต่อไปจนน�้ำเชื่อมตกทรำย 
	 และเคลอืบท่ัวชิน้ฟักเขียวจงึตกัข้ึน	ผึง่ให้เยน็	บรรจใุนภำชนะทีแ่ห้ง	สะอำด	 
	 และปิดสนิท
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มะเขือเทศเชื่อม
ส่วนผสม
● มะเขือเทศสดสุก	 1	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 3	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 3	 ถ้วยตวง
● น�้ำปูนใส	 	 5–7	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		กรีดมะเขือเทศตำมยำวของผลเป็นแฉก	 ๆ	 5–6	 แฉก	 อย่ำให้ขำดจำกกัน	 
	 แคะเมล็ดออกให้หมด	ล้ำงน�้ำให้สะอำด	แช่น�้ำปูนใส	3	ชั่วโมง	แล้วล้ำงน�้ำ 
	 ให้สะอำด	กดมะเขือเทศให้แบนลงผึ่งให้แห้ง
2.		ผสมน�ำ้ตำลทรำยกบัน�ำ้	ต้มให้เดอืดแล้วกรอง	เคีย่วด้วยไฟกลำงนำน	10	นำที  
	 จึงใส่มะเขือเทศเช่ือมด้วยไฟอ่อน	 จนน�้ำเชื่อมซึมเข้ำเน้ือมะเขือเทศจะมี 
	 ลักษณะใสเป็นเงำ	ตักใส่ภำชนะ

13

การเชื่อม

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้



จาวตาลเชื่อม
ส่วนผสม
● จำวตำลสด	(ขนำดกลำง)	 25	 ลูก
● น�้ำตำลทรำย	 4	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 8	 ถ้วยตวง
● น�้ำสำรส้ม	 	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		จำวตำลล้ำงให้หมดเมือกด้วยใบตองฉีกฝอย	ขัดผิวนอกให้หมดครำบขำว
2.	 แช่จำวตำลในน�้ำสำรส้ม	1/2	ชั่วโมง	แล้วล้ำงน�้ำให้สะอำด	ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3.	 ผสมน�้ำตำลทรำย	 2	 ถ้วยตวง	 กับน�้ำ	 8	 ถ้วยตวง	 ต้มให้เดือดแล้วกรอง	 
	 เคี่ยวด้วยไฟกลำงนำน	10	นำที	แล้วใส่จำวตำลเชื่อมต่อไปจนใส	เติมน�้ำตำล 
	 ที่เหลือ	เชื่อมจนน�้ำตำลซึมเข้ำเนื้อจะมีลักษณะใสเป็นเงำ	จึงตักใส่ภำชนะ
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พุทราจีนเชื่อม
ส่วนผสม
● พุทรำจีน	 1/2	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 2	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		พุทรำจีน	คว้ำนเมล็ดออก	แช่น�้ำ	1	ชั่วโมง	ล้ำงน�้ำให้สะอำด
2.		ผสมน�้ำตำลทรำยกับน�้ำ	 ต้มให้เดือดแล้วกรอง	 เคี่ยวไฟกลำง	 10	 นำที	 
	 จึงใส่พุทรำจีน	 เชื่อมด้วยไฟอ่อนจนน�้ำตำลซึมเข้ำเนื้อพุทรำจะมีลักษณะ 
	 ใสเป็นเงำ	จึงตักใส่ภำชนะ

หมายเหตุ : ถ้าน�้าเช่ือมข้นให้เติมน�้า ไม่ควรใช้ไฟแรง เพราะน�้าเช่ือมจะไม่ซึมเข้าเนื้อ 
 และน�้าเชื่อมจะไหม้
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มะยมเชื่อม
ส่วนผสม
● มะยม	 	 1/2	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 2–3	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 5	 ถ้วยตวง
● น�้ำปูนใส	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ล้ำงมะยมให้สะอำด	คลึงพอช�้ำ	ไม่ต้องเอำเมล็ดออก	แช่น�้ำปูนใส	3	ชั่วโมง	 
	 ล้ำงน�้ำให้สะอำด
2.		ผสมน�้ำตำลทรำยกับน�้ำ	 ต้มให้เดือด	 กรองแล้วใส่มะยม	 เชื่อมด้วยไฟอ่อน	 
	 หมั่นกลับบ่อย	ๆ	เชื่อมนำน	3	ชั่วโมง	จนน�้ำเชื่อมเหนียว	มะยมจะมีสีแดง 
	 เป็นเงำ	ตักใส่ภำชนะ
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ผักและผลไม้ที่นิยมน�ามาแช่อิ่ม 

 ● ผัก	 ได้แก่	ผักที่มีเนื้อแน่น	หรือกินได้ทั้งเปลือก	 เช่น	ขิง	ฟักเขียว	 
น�้ำเต้ำ	ฟักทอง	มะนำว	มะเขือเทศ	มะเขือไข่เต่ำ	พริก	มะระขี้นก	ฯลฯ
 ● ผลไม	้ได้แก่	ผลไม้ที่ก�ำลังห่ำม	หรือแก่จัดเนื้อแน่น	เช่น	มะละกอ	 
สับปะรด	พุทรำ	มะยม	ลูกตำล	สำเก	เงำะ	จำวตำล	มะม่วง	มะดัน	กระเจี๊ยบ	 
ล�ำไย	ลูกท้อ	ฯลฯ	ถ้ำใช้ผลไม้สุก	จะได้เนื้อผลไม้แช่อิ่มที่เละไม่น่ำรับประทำน
	 นอกจำกนีเ้ปลอืกของผกั	ผลไม้	ยงัน�ำมำใช้แช่อิม่ได้	เช่น	เปลอืกมะนำว	 
เปลือกส้มโอ	เปลือกแตงโม	เป็นต้น

การเลือกผักและผลไม้

	 ผัก	ผลไม้	ควรเลือกที่ใหม่	สด	ไม่ช�้ำ	ไม่เน่ำเสีย	ไม่มีต�ำหนิ	และมีมำก 
ในฤดูกำลนั้น

การแช่อิ่ม
การแช่อิ่ม เป็นการถนอมอาหารโดยค่อย ๆ เพ่ิม 
น�้าตาลเข้าไปในเน้ืออาหาร จนกระท่ังอาหารน้ันอิ่มตัว 
ด้วยน�้าตาล ท�าให ้สภาพของอาหารไม่เหมาะสมต่อ 
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ผัก ผลไม ้
แช่อิ่มจึงเก็บได้นาน

“
”
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การเตรียมผักและผลไม้

 ● ผัก ผลไม้ที่มีเมล็ด	จะต้องแคะเมล็ดออก	ส่วนผัก	ผลไม้เนื้อแน่น 
ควรหั่นเป็นชิ้นเล็ก	ๆ 	หรือใช้ของแหลมแทงตำมผิวให้ลึกพอควร	เพื่อให้น�้ำตำล 
ซึมเข้ำเนื้อผักได้ง่ำย
 ● ผกั ผลไม้ท่ีมรีสขม หรอืเผ็ด เช่น	มะนำว	มะระขีน้ก	ขงิ	เปลอืกส้มโอ	 
ฯลฯ	 ควรก�ำจัดรสขมหรือเผ็ด	 โดยกำรต้มเปลี่ยนน�้ำทิ้งหลำย	 ๆ	 ครั้งจนหมด 
รสขมหรือเผ็ด
 ● ผัก ผลไม้ที่มีรสขื่น หรือเปรี้ยว เช่น	มะกอก	มะเฟือง	มะขำมป้อม	 
มะปรำงดิบ	มะดัน	มะยม	มะเขือไข่เต่ำ	ควรน�ำมำแช่น�้ำเกลือเพื่อลดควำมขื่น 
หรือควำมเปรี้ยวและช่วยให้รสดีขึ้น
 ● ผกั ผลไม้บางชนดิท่ีมีเนือ้นุม่ เช่น	มะละกอ	มะม่วง	ฟักทอง	สบัปะรด	 
ขนุน	 ควรแช่ในน�้ำปูนใส	 (ปูนแดง	 หรือ	 ปูนขำว	 ผสมน�้ำสะอำดตั้งท้ิงไว้ให ้
ตกตะกอน	 แล้วค่อย	 ๆ	 รินเอำแต่น�้ำใสมำแช่ผัก	 ผลไม้)	 หรือ	 ใช้สำรละลำย 
แคลเซียมคลอไรด์	 1%	 (แคลเซียมคลอไรด์	 10	 กรัม	 ต่อน�้ำ	 4	 ถ้วยตวง)	 
นำน	1/2–1	ชั่วโมง	เพื่อให้เนื้อผัก	ผลไม้	กรอบ	แข็ง	แล้วล้ำงให้สะอำด	น�ำขึ้น 
ผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำ
 ● ผัก ผลไม้บางชนดิ	เช่น	ฟักทอง	สบัปะรด	มะเขอืเทศ	มะเขอืไข่เต่ำ	 
ฟักเขียว	 พริก	 ควรน�ำมำต้มหรือลวกก่อน	 โดยน�ำผัก	 ผลไม้ต้มในน�้ำเดือด	 
ด้วยไฟอ่อน	 พอผัก	 ผลไม้ลอยตัวจึงตักขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที	 ถ้ำเป็นผัก	 ผลไม ้
ที่ถูกควำมร้อนนำน	 ๆ	 ไม่ได้	 ให้ลวกในน�้ำเดือดนำน	 2–3	 นำที	 แล้วช้อนขึ้น 
แช่น�ำ้เยน็ทันที	น�ำขึน้ผึง่บนตะแกรงให้สะเดด็น�ำ้	กำรต้มหรอืลวก	ท�ำให้เนือ้เยือ่ 
ของผัก	 ผลไม้หดตัว	 น�้ำตำลจะซึมเข้ำเนื้อได้เร็วขึ้น	 นอกจำกนี้ยังได้ท�ำลำย 
เอนไซม์ที่มีอยู่ในผัก	ผลไม้	ผลิตภัณฑ์อำหำรจะได้มีสีสวย
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วิธีการแช่อิ่ม 

	 1.		 เตรียมน�้ำเชื่อมที่มีควำมเข้มข้น	 30%	 หรือใช้น�้ำตำลทรำยกับน�้ำ 
ในอัตรำ	 1	 :	 3	 หรือใช้น�้ำตำลทรำย	 1	 1/2	 ถ้วยตวง	 ผสมกับน�้ำ	 4	 ถ้วยตวง	 
ต้มให้เดือด	 กรองด้วยผ้ำขำวบำงทิ้งไว้ให้เย็น	 ถ้ำไม่ต้องกำรให้น�้ำเชื่อมตกผลึก	 
ควรเติมกรดซิตริก	 (กรดมะนำว)	 0.1%	 โดยใช้กรดซิตริก	 1/2	 ช้อนชำต่อน�้ำ	 
4	ถ้วยตวง	หรือใช้น�้ำมะนำว
	 2.		น�ำผัก	ผลไม้ที่เตรียมไว้	แช่ในน�้ำเชื่อม	นำน	12	ชั่วโมง	หรือแช่ทิ้ง 
ไว้ค้ำงคืน
	 3.		วันต่อมำ	 ตักผัก	 ผลไม้ข้ึนจำกน�้ำเช่ือมแล้วต้มน�้ำเชื่อมให้เดือด	 
เติมน�้ำตำลทรำย	1/2	ถ้วยตวง	กรองด้วยผ้ำขำวบำง	ทิ้งไว้ให้เย็น	น�ำผัก	ผลไม ้
แช่น�้ำเชื่อมท้ิงไว้ค้ำงคืน	 ท�ำเช่นนี้ติดกันประมำณ	 6–7	 วัน	 จนน�้ำเชื่อมมี 
ควำมเข้มข้น	 70%	 หรือเนื้อผัก	 ผลไม้ใสเป็นเงำ	 ถ้ำน�้ำเชื่อมขุ่น	 หรือเปรี้ยว 
ให้เตรียมน�้ำเชื่อมใหม่มีควำมเข้มข้นเท่ำกับน�้ำเชื่อมที่เททิ้ง	แช่ผัก	ผลไม้ต่อไป
	 4.		 ในวันที่	 3	หรือ	4	ของกำรแช่อิ่ม	ควรเติมน�้ำมะนำว	 1/2	ช้อนชำ 
ในน�ำ้เช่ือม	เพ่ือป้องกนัมใิห้น�ำ้เช่ือมตกผลึก	หรือเป็นเกลด็บนชิน้ผกั	ผลไม้แช่อิม่
	 5.		กำรแช่อิ่มในน�้ำเช่ือม	 เมื่อผัก	 ผลไม้แช่อิ่มได้ที่แล้วให้ช้อนผัก	 
ผลไม้ขึน้จำกน�ำ้บรรจใุนขวดทีแ่ห้ง	สะอำด	แล้วต้มน�ำ้เชือ่มให้เดอืดทิง้ไว้ให้เยน็	 
จงึเทน�ำ้เชือ่มให้ท่วมชิน้ผกั	ผลไม้	ปิดฝำให้สนทิ	เกบ็ไว้ได้นำนประมำณ	2	เดือน
	 6.		กำรแช่อิ่มแห้ง	ลวกผัก	ผลไม้ที่แช่อิ่มได้ที่แล้วในน�้ำเดือด	เพื่อล้ำง 
น�้ำตำลที่เคลือบผิวออก	 ผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำ	 ตำกหรืออบจนแห้งสนิท	 
บรรจุในขวดที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท	เก็บได้นำนหลำยเดือน

การเก็บรักษา

	 ควรเกบ็ขวดบรรจอุำหำรแช่อิม่ในทีแ่ห้งและเยน็	มอีำกำศถ่ำยเทสะดวก	 
อย่ำเก็บในที่ชื้นหรือถูกแสงแดด
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ผัก ผลไม้

คัดเลือก

ล้าง

ตัดแต่ง

แช่น�้าเกลือ
ต้มน�้าเดือด
หลาย ๆ ครั้ง

แช่น�้าปูนใส แช่น�้าปูนใส

ต้มหรือลวก

แช่ในน�้าเชื่อม

ตากแห้ง

บรรจุ

ขั้นตอนการท�าแช่อิ่มแห้ง
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มะกอกน�้าแช่อิ่ม
ส่วนผสม
● มะกอกน�้ำ	 	 1	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 2	1/2	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 2	 ถ้วยตวง
● น�้ำเกลือ	(เกลือ	1	ถ้วยตวง	น�้ำ	8	ถ้วยตวง)	

วิธีท�า
1.		ล้ำงมะกอกให้สะอำด	กรีดตำมยำวให้รอบผล	แช่มะกอกในน�้ำเกลือ	2	คืน	 
	 โดยใช้ของหนักทับให้จม	แล้วผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
2.		ผสมน�ำ้ตำลทรำย	2	ถ้วยตวงกบัน�ำ้	ต้มให้เดอืด	กรองแล้วเคีย่ว	ด้วยไฟอ่อน	 
	 5	นำที	ทิ้งไว้ให้เย็น	แช่มะกอกในน�้ำเชื่อม	1	คืน
3.	 ท�ำกำรแช่อิ่มติดต่อกัน	 2	 วัน	 โดยกำรอุ่นน�้ำเชื่อมและเติมน�้ำตำลทรำย	 
	 วันละ	 1/2	 ถ้วยตวง	 ตักมะกอกข้ึน	 เคี่ยวน�้ำเชื่อมให้เป็นยำงมะตูมแก	่ 
	 น�ำมะกอกเคล้ำกับน�้ำเชื่อมให้ทั่ว	ตำกแดด	1	วัน	จึงบรรจุในภำชนะที่แห้ง	 
	 สะอำด	ปิดสนิท
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มะขามแช่อิ่ม
ส่วนผสม
● มะขำมสดฝักใหญ่	 50	 ฝัก
● น�้ำตำลทรำย	 3	 ถ้วยตวง
● เกลือ	 	 	 1	 ช้อนชำ
● น�้ำเกลือ	(เกลือ	100	กรัม	น�้ำ	4	ถ้วยตวง)
● น�้ำ	 	 	 	 3	 ถ้วยตวง
● น�้ำปูนใส	 	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ต้มมะขำมในน�้ำเดือด	2	นำที	ตักขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที	แกะเปลือกออก
2.		แช่มะขำมในน�้ำปูนใส	 6	 ชั่วโมง	 แล้วแช่ในน�้ำเกลือ	 3	 ชั่วโมง	 ล้ำงและ 
	 ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3.		ผสมน�้ำตำลทรำย	เกลือ	และน�้ำ	ต้มให้เดือด	กรอง	และทิ้งไว้ให้เย็น
4.		แช่มะขำมในน�้ำเชื่อม	 1	 คืน	 แล้วท�ำกำรแช่อิ่มติดต่อกัน	 5	 วัน	 โดย 
	 อุน่น�ำ้เชือ่มทุกวนัไม่ต้องเพิม่น�ำ้ตำล	มะขำมจะกรอบ	มรีสเปรีย้วและหวำน
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มะดันแช่น�้าผึ้ง
ส่วนผสม
● มะดันผลใหญ่	 2	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 4	 ถ้วยตวง
● น�้ำผึ้ง	 	 	 1	 ถ้วยตวง
● น�้ำเกลือ	(เกลือ	1	3/4	ถ้วยตวง	น�้ำ	9	ถ้วยตวง)	 	
● น�้ำปูนใส	 	 9	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 5	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		แช่มะดันในน�้ำเกลือแล้วปิดด้วยใบตอง	น�ำไปตำกแดดไว้	2	วัน
2.		ตัดขั้ว	แล้วบีบเอำเมล็ดออก	แช่มะดันในน�้ำปูนใส	5	ชั่วโมง	ล้ำงน�้ำสะอำด 
	 และผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3.		ผสมน�้ำตำลทรำย	น�้ำผึ้ง	และน�้ำ	ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
4.		แช่มะดันในน�้ำเชื่อม	 10	 ชั่วโมง	 ตักขึ้น	 ผึ่งให้แห้ง	 บรรจุในภำชนะที่แห้ง	 
	 สะอำด	ปิดสนิท	เก็บไว้ในที่เย็น	มะดันจะมีรสเปรี้ยว	ๆ 	หวำน	ๆ 	ถ้ำต้องกำร 
	 หวำนจัดให้ท�ำกำรแช่อิ่มต่อไปอีก	2	วัน
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มะม่วงแช่อิ่ม
ส่วนผสม
● มะม่วงดิบ	 	 1	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย	 6	1/2	 ถ้วยตวง
● น�้ำเกลือ	(เกลือ	200	กรัม	น�้ำ	8	ถ้วยตวง)
● น�้ำ	 	 	 	 8	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ปอกเปลือกมะม่วง	ล้ำงให้สะอำด	หั่นมะม่วงเป็นชิ้น	แช่ในน�้ำเกลือ	1	วัน
2.		แช่น�้ำปูนใส	1	ชั่วโมง	ล้ำงและผึ่งแดดให้สะเด็ดน�้ำ
3.		ผสมน�้ำตำลทรำย	 5	 ถ้วยตวง	 กับน�้ำ	 8	 ถ้วยตวง	 ต้มให้เดือด	 กรองแล้ว 
	 ทิ้งไว้ให้เย็น
4.		แช่มะม่วงในน�้ำเช่ือม	 1	 คืน	 แล้วท�ำกำรแช่อิ่มโดยกำรอุ่นน�้ำเช่ือม	 และ 
	 เติมน�้ำตำลวันละ	 1/2	 ถ้วยตวง	 ติดต่อกัน	 3	 วัน	 จนมะม่วงใส	 และกรอบ	 
	 บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท
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สับปะรดแช่อิ่มแห้ง
ส่วนผสม
● สับปะรดฉ�่ำ	ๆ	 1	 ผล
● น�้ำตำลทรำย	 5	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 	 4	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ปอกเปลือก	และฝำนตำสับปะรด	ล้ำงให้สะอำด	หั่นเป็นแว่นหนำประมำณ 
	 ครึ่งนิ้ว	เอำแกนออก	ลวกในน�้ำเดือด	15	นำที
2.		ผสมน�้ำตำลทรำย	1/2	ถ้วยตวงกับน�้ำ	ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
3.		แช่สับปะรดในน�้ำเชื่อม	 1	 คืน	 แล้วท�ำกำรแช่อิ่มโดยกำรอุ ่นน�้ำเช่ือม	 
	 และเติมน�้ำตำลทรำยวันละ	1/2	ถ้วยตวง	ติดต่อกัน	7	วัน	จนน�้ำสับปะรดใส	 
	 และฉ�่ำ	น�ำไปตำกหรืออบจนแห้ง	บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท
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ผักและผลไม้ที่นิยมน�ามาดอง

	 ผักและผลไม้ที่ไม่นิยมบริโภคสด	 เนื่องจำกมีรสเฝื่อน	 ฝำด	 เปรี้ยวจัด	
หรือขม	มักจะน�ำมำดอง	เช่น	ผักเสี้ยน	มะดันดิบ	มะกอกน�้ำ	เป็นต้น	

การเลือกผักและผลไม้  

 ผัก	 ผลไม้ท่ีจะน�ำมำดอง	 ควรเลือกผัก	 ผลไม้ที่สด	 ไม่ช�้ำ	 ไม่มีต�ำหนิ	 
มีขนำดผลและชิ้นเท่ำกัน

การดอง เป ็นการถนอมอาหารโดยการแช่ หรือ 
หมักชิ้นอาหารในเกลือหรือน�้าเกลือ หรือน�้าส้มสายช ู 
ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ท่ี 
ท�าให้อาหารเน่าเสีย ช่วยเก็บอาหารไว้ได้นาน และมีรสชาติ  
แปลกใหม่ขึ้น

“
”

การดอง
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ประเภทการดอง
กำรดองแบ่งเป็น	2	ชนิด		

1. การดองเปรี้ยว 
 โดยกำรแช่ชิ้นอำหำรในสำรละลำยที่เป็นกรด	ท�ำได้	2	วิธี	คือ		
 1.1 การใช้น�า้เกลอื โดยน�ำ้เกลอืมคีวำมเข้มข้น	5–8%	(เกลอื	1	1/2		ช้อนชำ  
น�ำ้	1/2	ถ้วยตวง)	หมกัอำหำรไว้	ประมำณ	3–5	วนั	จะเกดิกรดแลคตคิซึง่มรีสเปร้ียว	 
และป้องกันกำรเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรำยได้
 1.2 การใช้น�้าส้มสายชู โดยกำรแช่อำหำรในน�้ำส้มสำยชู	หรือปรุงรส 
น�ำ้ส้มสำยชดู้วยน�ำ้ตำล	เกลือ	และเคร่ืองเทศ	เพ่ือให้รสชำติกลมกล่อม	มีรสเปรีย้ว	 
เค็ม	หวำน	และมีกลิ่นหอมน่ำรับประทำนยิ่งขึ้น	

2.  การดองเค็ม 
 โดยกำรแช่ช้ินอำหำรในน�้ำเกลือที่มีควำมเข้มข้น	 20–25%	 (เกลือ	 
2	ช้อนโต๊ะ	น�้ำ	1/3		ถ้วยตวง)	หรือกำรหมักอำหำรกับเกลือ	เช่น	กำรท�ำหัวไชโป๊	 
เป็นต้น	ซึ่งวิธีกำรดองเค็มจะเก็บรักษำอำหำรได้นำนกว่ำกำรดองเปรี้ยว

วิธีการดอง มีขั้นตอนดังนี้  
1.  การดองเปรี้ยว
	 1.1	 ล้ำงภำชนะท่ีบรรจุอำหำรให้สะอำด	 ลวก	 หรือต้มในน�้ำเดือด	 
10–15	นำที	แล้วผึ่งบนตะแกรงให้แห้ง
	 1.2	 กำรเตรียมอำหำร
  ● ผกั	ผลไม้	ปอกเปลอืก	ล้ำงให้สะอำด	หัน่	ตดั	หรอื	แต่งเป็นชิน้ 
ตำมต้องกำร
	 1.3	 กำรเตรียมส่วนผสม	ท�ำได้หลำยวิธีดังนี้	
  ● ผสมเกลอืกบัน�ำ้เข้ำด้วยกนั	ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิง้ไว้ให้เยน็
  ● ผสมน�ำ้ส้มสำยชูกบัน�ำ้	เข้ำด้วยกนั	ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิง้ไว้ 
ให้เย็น
  ● ผสมน�ำ้ส้มสำยช	ูน�ำ้ตำล	เกลอื	น�ำ้	และเครือ่งเทศ	เข้ำด้วยกนั	 
ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
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	 1.4		บรรจุอำหำรในภำชนะที่แห้ง	 สะอำดและต้มฆ่ำเชื้อแล้ว	 เทส่วน 
ผสมให้ท่วมอำหำร	 ถ้ำช้ินอำหำรลอย	 ให้ใช้ถุงพลำสติกบรรจุน�้ำรัดปำกถุง 
ให้แน่น	แล้ววำงทับชิ้นอำหำรให้จมในส่วนผสม	ปิดฝำให้สนิท
	 1.5	 ในกรณีที่น�ำผักที่มีน�้ำมำก	 ๆ	 มำดองเปรี้ยว	 เช่น	 กะหล�่ำปล	ี 
กะหล�่ำดอก	 ผักกำดขำว	 หัวผักกำด	 เป็นต้น	 ท�ำได้โดยกำรใช้เกลือคลุกเคล้ำ 
กับผักให้ท่ัว	 เกลือจะช่วยดูดน�้ำออกจำกผัก	 น�้ำจะผสมกับเกลือเป็นน�้ำเกลือ	 
ซึ่งน�้ำเกลือจะมีควำมเข้มข้นประมำณ	 5–8%	 บรรจุผักในภำชนะให้แน่น	 
3–5	 วัน	 จะเกิดกรดแลคติคท�ำให้ผักมีรสเปรี้ยว	 เช่น	 กะหล�่ำปลีดองเปรี้ยว	 
กะหล�่ำดอกดองเปรี้ยว	เป็นต้น

2.  การดองเค็ม
	 2.1	 ล้ำงภำชนะที่บรรจุอำหำรให้สะอำด	 ลวก	 หรือต้มในน�้ำเดือด	 
10–15	นำที	แล้วผึ่งบนตะแกรงให้แห้ง
	 2.2	 กำรเตรียมอำหำร
  ● ผกั	ผลไม้	ปอกเปลอืก	ล้ำงให้สะอำด	หัน่	ตดั	หรอื	แต่งเป็นชิน้ 
ตำมต้องกำร
  ● ผักชนิดที่มีน�้ำมำก	 เช่น	 กะหล�่ำปลี	 ผักกำดเขียวปลี	 คะน้ำ	 
หัวผักกำด	เป็นต้น	ควรน�ำไปผึ่งแดด	ประมำณ	1	วัน	เพื่อลดปริมำณน�้ำในผัก	 
ท�ำให้ผักนิ่มและไม่หักง่ำยเมื่อคลุกเคล้ำกับส่วนผสม
	 2.3	 กำรเตรียมส่วนผสม	ท�ำได้หลำยวิธีดังนี้	
  ● โดยกำรผสมเกลือกับน�้ำ	 ต ้มให้เดือด	 กรองแล้วทิ้งไว ้ 
ให้เยน็	ให้น�ำ้เกลอืมคีวำมเข้มข้นประมำณ	20%	แช่อำหำรในน�ำ้เกลอื	10–15	วัน	 
รับประทำนได้	
  ● โดยกำรโรยเกลือสลับกับอำหำรเป็นชั้นบำง	 ๆ	 เริ่มด้วย 
กำรโรยเกลือบำง	 ๆ	 ใส่ภำชนะ	 แล้วสลับกับอำหำรจนเต็มภำชนะ	 ชั้นบนสุด 
ของอำหำรให้โรยเกลอืทบัอกีครัง้	ปิดฝำให้สนทิ	เกลอืจะช่วยดูดซมึน�ำ้ออกจำก 
อำหำร	น�้ำจะผสมกับเกลือเป็นน�้ำเกลือท่วมอำหำร
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เทคนิคการดองผักและผลไม้ 

	 1.		ควรระมัดระวังเร่ืองควำมสะอำดของภำชนะ	 อุปกรณ์เครื่องใช	้ 
เครือ่งปรงุรส	วตัถดุบิ	สถำนทีป่ระกอบอำหำร	ผู้ประกอบอำหำร	และในระหว่ำง 
ขั้นตอนกำรประกอบอำหำร
	 2.		 เลือกผัก	ผลไม้ที่ใหม่	สด	เนื้อแน่น	กรอบ	มีขนำดผลเท่ำกัน
	 3.		 เลือกเครื่องปรุงรสที่มีคุณภำพ	 เหมำะสมกับชนิดของผัก	 ผลไม	้ 
และวิธีกำรดองอำหำร
	 4.		ท�ำตำมล�ำดับขั้นตอนของต�ำรับอำหำรอย่ำงถูกต้อง	
	 5.		 ในกำรดองอำหำร	 ควรให้ส่วนผสมท่วมชิ้นอำหำรทุกครั้ง	 ถ้ำชิ้น 
อำหำรลอยให้ใช้ถุงพลำสติกบรรจุน�้ำ	รัดปำกถุงให้แน่น	กดทับชิ้นอำหำรให้จม 
ในส่วนผสม
	 6.		ควรบรรจุอำหำรในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ผ่ำนกำรต้มฆ่ำเชื้อ	และ 
มีฝำปิดสนิท
	 7.		กำรเก็บรักษำอำหำรดอง	 ควรเก็บรักษำในที่สะอำด	 แห้ง	 เย็น	 
มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก	และไม่ถูกแสงแดด	
	 8.		 ในกำรท�ำผักดองที่มีรสหวำนกรอบ	 ให้แช่ผักในน�้ำเกลือ	 1–2	 วัน	 
ล้ำงให้สะอำด	 แล้วจึงน�ำไปแช่ในส่วนผสมที่ปรุงรสด้วยน�้ำตำล	 น�้ำส้มสำยช	ู 
และเครื่องเทศ	จะได้ผักดองหวำนกรอบ	ที่มีรสชำติกลมกล่อม

การเก็บรักษา  

	 อำหำรดอง	 ควรเก็บรักษำในท่ีสะอำด	 แห้งและเย็น	 อำกำศถ่ำยเท 
สะดวก	ไม่ควรวำงในที่ร้อน	ชื้น	และแสงแดดส่องถึง
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กระเทียมดอง
ส่วนผสม
● กระเทียมสด	 2	 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำย		 3	 ถ้วยตวง
● เกลือ	 	 4	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำส้มสำยชู		 2	 ถ้วยตวง
● น�้ำ	 	 	 3	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		กระเทียมสด	ตัดจุก	ปอกเปลือก	ล้ำงน�้ำให้สะอำด	ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ	
2.		ผสมน�้ำตำลทรำย	 เกลือ	 น�้ำส้มสำยชู	 และน�้ำเข้ำด้วยกัน	 เค่ียวให้ข้น	 
	 กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น	
3.	 บรรจุกระเทียมในขวด	 เทส่วนผสมให้ท่วมกระเทียม	 ปิดฝำเก็บไว้นำน	 
	 3	สัปดำห์	รับประทำนได้
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ขิงดองสามรส
ส่วนผสม
● ขิงอ่อน		 	 1/2		 กิโลกรัม
● เกลือ		 	 	 5		 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำมะนำว	 	 7		 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำส้มสำยชู			 4		 ถ้วยตวง
● น�้ำตำลทรำย		 2	1/2		 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ซอยขงิบำง	ๆ 	ตำมขวำง	โรยเกลอื	3	1/2		ช้อนโต๊ะ	บนขงิให้ทัว่	บบีน�ำ้ขงิออก	 
	 แล้วล้ำงน�้ำหลำย	ๆ 	ครั้งให้หำยเค็ม	บีบน�้ำขิงออก	แล้วรำดน�้ำมะนำวให้ทั่ว	 
	 ทิ้งไว้สักครู่	ขิงจะมีสีชมพูอมแดง	บีบน�้ำขิงออกอีกครั้ง	แล้วบรรจุขิงในขวด	
2.		ผสมน�้ำส้มสำยชู	 น�้ำตำลทรำย	 และเกลือที่เหลือ	 เข้ำด้วยกัน	 ต้มให้เดือด	 
	 กรองแล้วท้ิงไว้ให้เย็น	 เทส่วนผสมให้ท่วมขิง	 ปิดฝำประมำณ	 7	 วัน	 
	 รับประทำนได้
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ต้นหอมดองเปรี้ยว
ส่วนผสม
● ต้นหอมสด	(แก่จัดหัวสีแดง)	 1	 กิโลกรัม	
● น�้ำส้มสำยชู			 2	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำซำวข้ำว	 	 2	 ถ้วยตวง
● น�้ำตำลทรำย	 1	 ช้อนโต๊ะ
● เกลือ		 	 	 3	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำ	 	 	 	 1	 ถ้วยตวง
● น�้ำเกลือ	(เกลือ	1/2		ถ้วยตวง	น�้ำ	5	ถ้วยตวง)

วิธีท�า
1.		ตัดจุก	รำก	และปลำยใบของต้นหอมทิ้ง	ล้ำงให้สะอำด	
2.		 ผ่ำหวัหอมเป็นสีส่่วนไม่ให้ขำดจำกกนั	น�ำต้นมำมดัรวมเป็นก�ำ	ๆ 	ละ	5–6	ต้น	 
	 ผึ่งแดด	 1	 วัน	 แล้วบรรจุในขวดให้แน่น	 เทน�้ำเกลือให้ท่วมหัวหอม	 แช่ไว้	 
	 1	คืน	แล้วล้ำงให้สะอำด	บรรจุในขวดให้แน่น
3.		ผสมน�้ำส้มสำยชู	น�้ำซำวข้ำว	น�้ำตำลทรำย	เกลือ	และน�้ำเข้ำด้วยกัน	แล้วเท 
	 ส่วนผสมให้ท่วมหัวหอม	ปิดฝำ	น�ำไปผึ่งแดด	3	วัน	รับประทำนได้
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มะนาวดองเค็ม
ส่วนผสม
● ส่วนผสม	มะนำว	(ขนำดผลเท่ำกัน)	 50	 ลูก
● เกลือ	 	 	 1/2		 กิโลกรัม
● น�้ำตำลทรำยแดง	 3	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำ	 	 	 	 20	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ขัดผิวมะนำว	เอำเปลือกสีเขียวออกให้หมด	ล้ำงน�้ำให้สะอำด	นึ่งไฟอ่อน	ๆ	 
	 20	นำที	ผึ่งแดดให้แห้ง	ประมำณ	30	วัน	
2.		ผสมเกลือ	น�้ำตำลทรำยแดง	และน�้ำเข้ำด้วยกัน	ต้มให้เดือด	กรองแล้วทิ้งไว้ 
	 ให้เย็น	
3.		 เรียงมะนำวในขวดโหล	 เทส่วนผสมให้ท่วมมะนำว	 ใช้ถุงพลำสติกใส่น�้ำ	 
	 กดให้มะนำวจมในส่วนผสม	 ผ่ึงแดดประมำณ	 1	 เดือน	 รับประทำนได้	 
	 หรือใช้ตุ๋นไก่
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ผักกาดเขียวปลีดอง
ส่วนผสม
● ผักกำดเขียวปลี	 1	 กิโลกรัม
● เกลือ	 	 	 7	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำตำลทรำยแดง	 2	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำ	 	 	 	 6	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.	 ล้ำงผักให้สะอำด	 ผึ่งแดดทั้งต้น	 1	 วัน	 ให้ผักนิ่ม	 แล้วเคล้ำกับเกลือ	 
	 5	 ช้อนโต๊ะ	 นวดผักให้ทั่วอย่ำงเบำ	 ๆ	 แล้วบรรจุในขวดให้แน่น	 ใส่น�้ำให้ 
 ท่วมผัก	ปิดฝำประมำณ	2	วัน	ผกัจะนุ่ม	ล้ำงผักให้สะอำด	แล้วผึง่แดดจนหมำด
2.	 ผสมเกลือที่เหลือ	 น�้ำตำลทรำยแดง	 และน�้ำเข้ำด้วยกัน	 ต้มให้เดือด	 
	 กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
3.	 บรรจุผักกำดเขียวปลีในขวด	 เทส่วนผสมให้ท่วมผัก	 ปิดฝำ	 น�ำไปผึ่งแดด 
	 ประมำณ	7	วัน	รับประทำนได้
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ผักและผลไม้ที่นิยมน�ามาตากแห้ง

 ●		 ผัก	เช่น	พริก	หน่อไม้	ผักกำดเขียวปลี	เห็ดหูหนู	สำหร่ำย	เป็นต้น
 ●		 ผลไม	้เช่น	พุทรำ	มะตูม	เป็นต้น

การเลือกผักและผลไม้

 ●		 ผัก	ควรเป็นผักใบ	หรือเนื้อแน่น	สด	มีควำมแก่หรืออ่อนเท่ำกัน
 ●		 ผลไม้	 ควรเป็นผลไม้ที่แก่หรือสุกเต็มที่	 กลิ่นดี	 มีสีสม�่ำเสมอ	 
(ถ้ำผลไม้มีสีเขียวปนจะท�ำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่สม�่ำเสมอ	 ควรน�ำไปบ่มก่อน)	 
ไม่ช�้ำ	ไม่มีต�ำหนิ	ไม่เน่ำเสีย	ขนำดเท่ำกัน

การตากแห้ง
การตากแห้ง เป ็นการใช้ความร้อนท�าให้น�้าหรือ 
ความชืน้ท่ีมอียู่ในอาหารเหลือน้อย จนจุลินทรย์ีไม่สามารถ 
เจริญเติบโตได้ อาหารจึงเก็บได้นาน ผักและผลไม้ทุกชนิด 
น�ามาตากแห้งได้

“
”
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การเตรียมผักและผลไม้

การเตรียมผัก
 1.  การล้าง	 เป็นขั้นตอนที่จ�ำเป็นมำกส�ำหรับผัก	 เพื่อขจัดส่ิงสกปรก
และยำฆ่ำแมลง	ไม่ควรแช่ผักในน�้ำ	แต่ควรล้ำงด้วยน�้ำไหล
 2. การตัดแต่ง
   ●  การปอกเปลือก	ผักที่มีเปลือก	ควรปอกเปลือก
   ● การหั่นหรือเด็ด	 ผักเนื้อแน่นหรือผักหัว	 เมื่อปอกเปลือกแล้ว	 
หั่นเป็นชิ้นหรือหั่นเป็นแว่น	 ๆ	 ขนำดเท่ำกันตำมต้องกำร	 ส่วนผักใบให้เด็ด 
เป็นใบ	ๆ
 3.  การลวก
   ●  การลวกด้วยน�้าเดือด	จะท�ำลำยเอ็นไซม์ต่ำง	ๆ	ท�ำให้เนื้อผัก 
นุ ่มไม ่เหนียวตำกแห้งเร็วข้ึน	 ท�ำให้สีและกล่ินของผักไม่เปลี่ยนแปลง	 
เมือ่เกบ็ไว้นำน	ๆ 	ผกัเปลือกทกุชนดินิยมลวกในน�ำ้เดอืด	ยกเว้น	กระเทยีม	ต้นหอม	 
ผักชี	 พริกไทย	 เพรำะกำรลวกจะท�ำให้กลิ่นเจือจำง	 ผักใบให้ลวกในน�้ำร้อน 
เกือบเดือด	นำน	1/2	–1	นำที	แล้วช้อนขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที	น�ำขึ้นผึ่งบนตะแกรง 
ให้สะเด็ดน�้ำ
   ●  การลวกด้วยสารละลายซัลไฟท์	 ใช้กับมันฝรั่ง	 กะหล�่ำปล	ี 
แครอท	 เพื่อมิให้สี	 กลิ่นผิดปกติ	 และป้องกันกำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์	 
โดยกำรใส่สำรละลำยที่มีส่วนประกอบของซัลไฟท์	 หรือเมตำไบซัลไฟท์	 
1/2		ช้อนชำ	ลงในน�ำ้ต้มเดอืด	4	ถ้วยตวง	ใส่ผกัลงไปลวกแล้วช้อนขึน้	ผึง่ตะแกรง 
ให้สะเด็ดน�้ำ
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การเตรียมผลไม้
 1.  การล้าง	 เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและยำฆ่ำแมลง	กำรล้ำงผลไม้ต้องท�ำ
ด้วยควำมระมัดระวัง	เพรำะผลไม้แก่หรือสุกเต็มที่	เนื้อจะนิ่ม	กำรล้ำงแรง	ๆ	จะ
ท�ำให้ผลไม้ช�้ำ
 2. การตัดแต่ง
   ●  การปอกเปลอืก	ผลไม้บำงชนดิควรปอกเปลอืกออกก่อนน�ำไป
ตำกแห้งเพื่อให้ผลไม้แห้งเร็วขึ้น	เช่น	กล้วย	ล�ำไย
   ● การเอาเมล็ดออก	 ผลไม้ที่มีเมล็ด	 ควรเอำเมล็ดออก	 เพ่ือให้ 
ตำกแห้งได้เร็วขึ้น	เช่น	พุทรำ	มะดัน	ลูกท้อ	ขนุน
   ● การหั่นเป็นชิ้น	 ท�ำให้ผลไม้แห้งเร็วขึ้น	 เพรำะผลไม้ผลใหญ่ 
ใช้เวลำในกำรตำกแห้งนำน	จึงควรหั่นเป็นชิ้นเล็กลง
 3.  การลวกด้วยสารละลายด่าง	นยิมใช้กบัผลไม้ขนำดเลก็	หรอืผลไม้ 
ที่ต้องกำรให้แห้งทั้งผล	เช่น	ล�ำไย	ลิ้นจี่	กำรลวกด้วยสำรละลำยด่ำง	ท�ำให้ขี้ผึ้ง 
ที่ผิวผลไม้ละลำยออกและเกิดรูพรุน	 หรือเกิดรอยแตกที่ผิว	 ท�ำให้น�้ำระเหย 
ออกได้ง่ำยจึงตำกแห้งได้เร็วข้ึน	 ท�ำได้โดยใช้สำรโซเดียมคำร์บอเนต	 หรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์	3	ช้อนชำ	ใส่ลงในน�้ำเดือด	4	ถ้วยตวง	น�ำผลไม้ที่เตรียมไว้ 
จุม่ลงไปนำนประมำณ	2–3	วนิำท	ีแล้วช้อนขึน้	แช่น�ำ้เยน็ทนัท	ีน�ำขึน้ผึง่บนตะแกรง 
ให้สะเด็ดน�้ำ
 4.  การลวกด้วยสารละลายซลัไฟท์ วธิกีำรท�ำเหมอืนกับกำรลวกด้วย 
สำรละลำยซัลไฟท์ของผัก
 5.  การรมควันก�ามะถัน นิยมใช้กับผลไม้เพื่อรักษำสีและกลิ่น	 ท�ำให้ 
ผลไม้เก็บได้นำนถึง	1	ปี	โดยสีไม่เปลี่ยนแปลง	กำรรมควันก�ำมะถันจะรมควัน 
ผลไม้ทั้งเปลือกหรือผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วก็ได้	มีขั้นตอนกำรท�ำดังนี้

37

การตากแห้ง

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้



   ●		 เรียงผลไม้ที่จะรมควันบนตะแกรงหรือชั้นวำง	 ถ้ำมีหลำยชั้น	 
ควรหนุนแต่ละชั้นให้ห่ำงกันพอสมควร
   ●		 ใช้กระดำษห่อผงก�ำมะถัน	 ใส่จำนสังกะสี	 (ผงก�ำมะถัน	 1/2	

ช้อนชำ	ต่อผลไม้	1	กิโลกรัม)	จุดไฟที่กระดำษห่อผงก�ำมะถัน	ใส่ไว้ใต้ชั้นผลไม้
   ●		 ครอบชั้นผลไม้ด้วยกล่อง	 หรือลังไม้ท่ีสะอำดและมิดชิด	 และ 
ครอบให้ปิดสนิท	ผลไม้ขนำดเล็ก	เช่น	องุ่น	ล�ำไย	ใช้เวลำรมควัน	2–4	ชั่วโมง	 
ส�ำหรับผลไม้ขนำดใหญ่	เช่น	กล้วย	มะละกอ	ใช้เวลำ	7	ชั่วโมง

วิธีการตาก

	 น�ำผัก	 ผลไม้	 ที่เตรียมไว้เรียงบนตะแกรง	 (ถ้ำเป็นผลไม้ที่มีกำรหั่น 
หรือผ่ำซีกควรวำงส่วนที่หั่นหงำยข้ึน)	 แล้วสอดตะแกรงเข้ำไปในตู้	 น�ำไป 
ตำกแดดจนกระทัง่เน้ืออำหำรแห้ง	จงึน�ำเข้ำผึง่ในท่ีร่มเพือ่ให้ค่อย	ๆ 	แห้งสนทิต่อไป	 
เวลำที่ตำกขึ้นอยู่กับชนิดของอำหำร	 ตั้งแต่	 2–20	 วัน	 ระหว่ำงกำรตำกควร 
กลับชิ้นอำหำรบ้ำง	ซึ่งจะท�ำให้แห้งเร็วขึ้น
	 กำรตำกควรตำกในตู้ตำกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์	เพรำะ
 ●		 อุณหภูมิในตู้ตำกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์จะสูงกว่ำ	 ท�ำให้อำหำร 
แห้งเร็วขึ้น
 ●		 อำหำรที่ตำกในตู้ตำกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์จะสะอำด	 เพรำะ 
สำมำรถป้องกันฝุ่นละอองและแมลงได้

38 กรมส่งเสริมการเกษตร



ถั่วลิสงตากแห้งทั้งเปลือก
ส่วนผสม
● ถั่วลิสงทั้งเปลือก	 1/2		 กิโลกรัม
● เกลือ	 	 	 10	 ช้อนโต๊ะ
● น�้ำ	 	 	 	 8	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ถั่วลิสงล้ำงน�้ำให้สะอำด	ต้มในน�้ำเกลือประมำณ	30	นำที	จนสุก
	 ตักถั่วขึ้น	ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
2.		ตำกหรืออบจนแห้ง
3.		บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท
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หน่อไม้แห้ง
ส่วนผสม
● หน่อไม้รวก
● โซเดียมเมตำไบซัลไฟท์	1	กรัม	ละลำยในน�้ำ	4	ถ้วยตวง	

วิธีท�า
1.		หน่อไม้ปอกเปลือก	 ล้ำงน�้ำ	 หั่นเป็นชิ้นบำงตำมควำมยำวของหน่อ	 
	 หรืออำจใช้ทั้งหน่อก็ได้
2.	 ลวกในน�้ำเดือดนำน	5	นำที	ส�ำหรับหน่อไม้ที่หั่นเป็นชิ้นบำง	และต้มนำน	 
	 30	นำที	ส�ำหรับหน่อไม้ทั้งหน่อ
3.	 แช่ในสำรละลำยโซเดียมเมตำไบซัลไฟท์นำน	1	คืน
4.	 ตำกหรืออบแห้ง	บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท

หมายเหตุ : หน่อไม้ที่มีรสขม ให้ต้มกับน�้า เปลี่ยนน�้าทิ้ง 3–4 ครั้ง หรือจนหมดรสขม
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เนื้อล�าไยแห้ง
ส่วนผสม
● เนื้อล�ำไย	 	 1	 กิโลกรัม
● น�้ำ	 	 	 	 4	 ถ้วยตวง
● น�้ำตำลทรำยแดง	 1	 ถ้วยตวง

วิธีท�า
1.		ล�ำไยปอกเปลือก	คว้ำนเมล็ดออก	ล้ำงน�้ำให้สะอำด
2.		ผสมน�้ำตำลทรำยแดงกับน�้ำ	ต้มให้เดือด	ใส่เนื้อล�ำไยลงไป
	 ต้มนำน	5	นำที	แล้วตักขึ้นวำงเรียงบนตะแกรง	ตำกหรืออบจนแห้ง	
	 บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท

หมายเหตุ : ถ้าไม่ต้องการรสหวานไม่ต้องต้มด้วยน�า้ตาล ให้แช่ล�าไยในสารละลายโซเดยีม 
   เมตาไบซัลไฟท์ นาน 15 นาที 
   (ใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 ช้อนชาต่อน�้า 4 ถ้วยตวง)
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มะตูมแห้ง
ส่วนผสม
● มะตูมสด	 	 1	 กิโลกรัม
● โซเดียมเมตำไบซัลไฟท์	1	กรัม	ละลำยในน�้ำ	4	ถ้วยตวง	

วิธีท�า
1.		หั่นผลมะตูมตำมขวำงหนำประมำณครึ่งนิ้ว	
2.		ลวกมะตูมในสำรละลำยโซเดียมเมตำไบซัลไฟท์	นำน	5	นำที	
	 แล้วช้อนขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที
3.		ตำกหรืออบจนแห้ง	บรรจุในภำชนะที่แห้ง	สะอำด	ปิดสนิท
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ลูกเกด
ส่วนผสม
● องุ่นสด

วิธีท�า
1.		 เด็ดองุ่นเป็นผล	ๆ	ล้ำงให้สะอำด	ระวังอย่ำให้ช�้ำ
2.		 ใส่ในถำดที่ท�ำด้วยกระดำษแข็ง	มีกรอบท�ำด้วยไม้	ตำกแดด
	 ประมำณ	10–15	วัน	จึงกลับองุ่นโดยใช้ถำดชนิดเดียวกัน	ประกบถำด
	 ที่ตำกองุ่นไว้	แล้วพลิกกลับโดยเร็วให้องุ่นมำอยู่ในถำดใบใหม่
3.		ตำกองุ ่นอีก	 10–15	 วัน	 องุ ่นแห้งจะมีน�้ำตำลจำกองุ ่นเยิ้มจับที่ผิว	 
	 เรียกว่ำ	“ลูกเกด”
4.		บรรจุในกล่องกระดำษหนำ	เพื่อรักษำควำมชื้นในผลองุ่นให้สม�่ำเสมอกัน

หมายเหตุ : องุ่นสด 2 กิโลกรัม จะได้ลูกเกดประมาณครึ่งกิโลกรัม
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