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	 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมกระแสรักสุขภำพ	 ไม่ว่ำ 
จะเป็นเรือ่งอำหำรกำรกนิ	กำรออกก�ำลงักำย	กำรดแูลสขุภำพ 
ร่ำงกำยให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลำ	เพื่อป้องกันโรคภัยต่ำงๆ	ที่มี 
วิวัฒนำกำรกำรก่อตัวของเชื้อโรคใหม่ๆ	 อย่ำงมำกมำย	 
ในปัจจุบัน	 คนส่วนใหญ่จึงต้องมีควำมพิถีพิถันในกำรเลือก 
รับประทำนอำหำรท่ีสดใหม่	 สะอำด	 ปลอดสำรพิษ	 และมี 
ประโยชน์ต่อร่ำงกำย	เพือ่ให้ร่ำงกำยมภูีมคิุม้กันทีดี่และสำมำรถ 
ต่อสู้กับโรคภัยต่ำงๆ	 ได้	 ดังนั้น	 ต้นอ่อนพืชจึงเป็นอีกหนึ่ง 
ทำงเลือกส�ำหรับผู ้รักสุขภำพ	 ซึ่งมีให ้เลือกรับประทำน 
หลำกหลำยชนิด	ได้แก่	ต้นอ่อนทำนตะวัน	ไควำเระ	(ต้นอ่อน 
หัวผักกำด)	 โต้วเหมี่ยว	 (ต้นอ่อนถั่วลันเตำ)	 ต้นอ่อนข้ำวสำล	ี 
อัลฟำฟ่ำ	 ถั่วเขียวงอก	 ถั่วเหลืองงอก	 ถั่วด�ำงอก	 เป็นต้น	 
โดยสำมำรถน�ำมำปรุงประกอบอำหำรได้หลำกหลำยเมนู	 
รับประทำนได้ทั้งสดและสุก	 อีกทั้งยังมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
ที่หลำกหลำยอีกด้วย
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	จึงได้จัดท�ำเอกสำรค�ำแนะน�ำ	 
เร่ือง	 “ต�ารับอาหารจากต้นอ่อนพืช”	 ขึ้น	 เพ่ือรวบรวม 
สูตรอำหำรทั้งคำวหวำน	 จำกต้นอ่อนพืชชนิดต่ำงๆ	 ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ	 สำมำรถน�ำไปปรุงประกอบอำหำร 
และสำมำรถน�ำไปประยุกต์สูตรอำหำรได้อย่ำงหลำกหลำย	
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บทนำ�
 ต้นอ่อนพืชหรือผักงอก	 คือ	 ต้นอ่อนของพืชที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ด	 ได้แก	่ 
ถั่วเขียว	ถั่วเหลือง	ถั่วด�ำ	ถั่วแดง	ถั่วลันเตำ	เมล็ดทำนตะวัน	ข้ำวสำลี	เมล็ดหัวผักกำด	 
เป็นต้น	 ซึ่งต้นอ่อนพืชน้ันจะมีอำยุตั้งแต่กำรเพำะจนถึงกำรเก็บเก่ียวไม่เกิน	 15	 วัน	 
และไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรใช้สำรเคมีในกำรดูแล	 เน่ืองจำกไม่ใช่กำรผลิตในแปลงใหญ่ๆ	 
แบบพืชทั่วไป	 ซึ่งอำจเรียกได้ว่ำเป็นต้นอ่อนพืชปลอดสำรพิษก็ว่ำได้	 ต้นอ่อนพืชยังมี 
สำรอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย	 โดยในกระบวนกำรงอกนั้น	 ท�ำให้เมล็ดงอก 

มีประโยชน์ต่อสุขภำพเพ่ิมขึ้น	 คือ	 1)	 ได้สำรอำหำรที่ย่อยแล้ว	 ซึ่งโมเลกุล 
ของสำรอำหำรในเมล็ดทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูใ่นลกัษณะทีร่่ำงกำยสำมำรถ 

ย่อยได้ง่ำย	 ต้นอ่อนพืชจึงเป็นอำหำรที่ย่อยง่ำยมำก	 ช่วยให้ระบบ 
ย่อยอำหำรลดของเสียและสิ่งตกค้ำงในร่ำงกำยได้	2)	มีวิตำมิน 

และเกลือแร่	 โดยเฉพำะวิตำมินซี	 ในเมล็ดงอกทุกชนิด 
มีวิตำมินซีมำกกว่ำเดิม	 3-5	 เท่ำ	 และกำรงอก 

ยังท�ำให้เกิดวิตำมินบี	 12	 ช่วยในกำร 
เติบโตและซ ่อมแซมส่วนที่ สึกหรอ 

ของเซลล์	

ต�ำรับอำหำร
จำกต้นอ่อนพืช
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	 นอกจำกนีใ้นกระบวนกำรงอก	ช่วงหลงั 
จำกกำรปลูกแล้ว	 ประมำณ	 2-7	 วัน	 ยังมี 
เอนไซม์และสำรอำหำรที่มีควำมส�ำคัญ 
และให้ประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษย์	 คือ	 
Superoxida	 dismutase	 ซึ่งเป็นเอนไซม์ 
ในระบบภมูคิุม้กนัมหีน้ำทีท่�ำลำยอนมูุลอสิระ	 
และม	ีCo-enzyme	Q	10	ช่วยต้ำนอนมุลูอสิระ	 
ดงันัน้	ต้นอ่อนพืชจงึเป็นอำหำรอกีทำงเลอืกหนึง่ 
ส�ำหรบัคนรกัสขุภำพ	แต่อย่ำงไรกด็สี�ำหรบัผูท้ีเ่ป็น 
โรคเก๊ำท์	ควรระมัดระวังในกำรรับประทำน	เนื่องจำก 
ในต้นอ่อนพืชหรือพืชยอดอ่อนทุกชนิดจะมีปริมำณ 
สำรพวิรนีสงู	กระตุ้นให้เกดิกำรสร้ำงกรดยูรกิในร่ำงกำย	 
ถ้ำรับประทำนในปริมำณมำกจะส่งผลให้ปริมำณ 
กรดยูริกในร่ำงกำยเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงถ้ำร่ำงกำยขับกรดยูริค 
ออกไปไม่หมดจนตกตะกอนสะสมท่ีบรเิวณกระดกูมำกๆ	 
จะกลำยเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดโรคเก๊ำท์ได้
	 ป ัจจุบัน	 ต ้นอ่อนพืชสำมำรถหำซื้อได ้ทั่วไป 
ตำมท้องตลำด	 เช่น	 ซุปเปอร์มำร์เก็ต	 ตลำดเกษตรกร	 
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตลำดออนไลน์	 ซึ่งมีต้นอ่อนพืช 
ให้เลือกสรรมำกมำยหลำยชนิดตำมควำมต้องกำร 
และยงัสำมำรถน�ำมำปรุงประกอบอำหำรได้หลำกหลำย 
เมนูตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 ในกำรจัดท�ำ 
เอกสำรครั้งนี้	 จึงเป็นกำรรวบรวม	 และคิดค้น 
ต�ำหรับอำหำรจำกต้นอ ่อนพืช	 เพื่อให  ้
สำมำรถน�ำไปดัดแปลงหรือเป็นต้นแบบ 
สูตรในกำรปรุงประกอบอำหำรที่ม ี
ควำมหลำกหลำยและไม่จ�ำเจได้
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ส่วนำผสม 
	 ต้นอ่อนทำนตะวัน		 500		 กรัม
	 ขนมจีน		 300		 กรัม
	 กุ้งแห้ง		 2		 ช้อนโต๊ะ
	 กระเทียม		 5		 กลีบ
	 พริกขี้หนู		 5		 เม็ด	
	 มะเขือเทศผ่ำครึ่ง		 2		 ลูก	
	 ถั่วลิสงคั่ว		 2		 ช้อนโต๊ะ	
	 น�้ำมะขำมเปียก		 1/4		 ถ้วยตวง
	 น�้ำตำลปี๊บ		 2		 ช้อนโต๊ะ	
	 น�้ำมะนำว		 2		 ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำปลำ		 2		 ช้อนโต๊ะ
	 เห็ดนำงฟ้ำ		 200		 กรัม	
	 แป้งทอดกรอบ		 100		 กรัม
	 น�้ำมันพืช		 2		 ถ้วยตวง	
	 งำขำว		 2		 ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำเย็นส�ำหรับผสมแป้งทอดกรอบ		 1/2		 ถ้วยตวง

วิธีท�
1.	 เตรยีมน�ำ้ส้มต�ำ	โดยต�ำพรกิขีห้นแูละกระเทยีมพอแหลก	ตำมด้วยน�ำ้ตำลป๊ีบ	น�ำ้ปลำ	น�ำ้มะนำว	 

น�้ำมะขำมเปียก	ต�ำคลุกเคล้ำให้ทั่ว	ตักพักไว้ในถ้วย
2.	 น�ำแป้งทอดกรอบมำผสมน�้ำเย็นคนให้แป้งละลำย	 ใส่งำขำวลงผสม	จำกนั้นใส่เห็ดนำงฟ้ำลง

ในแป้ง	พักไว้	5	นำที	ตั้งกระทะใส่น�้ำมันพืชรอให้ร้อน	น�ำเห็ดนำงฟ้ำที่พักไว้ลงทอดให้เหลือง
กรอบ	พักให้สะเด็ดน�้ำมัน

3.	 ใส่ถั่วลิสงคั่ว	กุ้งแห้ง	และมะเขือเทศ	ลงในน�้ำส้มต�ำที่พักไว้	คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน
4.	 จัดต้นอ่อนทำนตะวันใส่จำน	รำดน�้ำส้มต�ำที่เตรียมไว้	รับประทำนคู่กับเห็ดทอดและขนมจีน

ส้มต�ต้นำอ่อนำทานำตะวันำเห็ดทอด

หมายเหตุ : l เมือ่คลกุน�ำ้ส้มต�ำกับต้นอ่อนทำนตะวันแล้วควรรบัประทำนทนัท	ีหำกยงัไม่รับประทำน 
	 	 ให้ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟคู่กันจะดีกว่ำ
 l	 สำมำรถเพิ่มปูดองเค็ม	หรือเนื้อสัตว์อื่นได้ตำมชอบ
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ส่วนำผสม 
	 ต้นอ่อนทำนตะวัน		 100		กรัม	
	 ไข่ไก่		 1		ฟอง	
	 ใบมะกรูดซอยละเอียด		 3		ช้อนโต๊ะ
	 เกลือป่น		 1		ช้อนชำ
	 น�้ำมันพืชส�ำหรับทอด		 2		ถ้วยตวง

	 เนื้อปลำบด		 500		กรัม
	 เห็ดนำงฟ้ำ		 200		กรัม
	 น�้ำตำลทรำย		 1		ช้อนชำ
	 พริกแกงเผ็ดที่เตรียมไว้		 5		ช้อนโต๊ะ
	 แครอทส�ำหรับโรยหน้ำ

ทอดมันำต้นำอ่อนำทานำตะวันำ
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วิธีท�
1.	 น�ำเนื้อปลำบด	 ไข่ไก่	 ใบมะกรูดซอย	 น�้ำตำลทรำย	 เกลือป่น	 และพริกแกงเผ็ดที่โขลกแล้ว 

ผสมลงในอ่ำงผสม	นวดด้วยมือจนส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ำทั่วกัน
2.	 น�ำต้นอ่อนทำนตะวันและเห็ดนำงฟ้ำมำผสมในส่วนผสม	ข้อ	1.	ให้เข้ำกัน	แล้วพักไว้
3.		 ใช้ช้อนตกัส่วนผสมออกมำ	และป้ันเป็นแผ่นกลม	เส้นผ่ำศนูย์กลำงประมำณ	2	นิว้	ป้ันจนหมด	 

จำกนั้นจึงน�ำไปทอดในน�้ำมันพืชที่ร้อนปำนกลำง	จนกระทั่งสุก
4.	 โรยหน้ำด้วยแครอท	 เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้ม	และอำจทำนแกล้มกับต้นอ่อนทำนตะวัน	จะช่วยให้

อร่อยยิ่งขึ้น

ส่วนำผสมพริกแกงเผ็ด 
	 พริกแห้ง	3	ชนิด	 100	 กรัม
	 (พริกขี้หนู	พริกชี้ฟ้ำ	และพริกหยวก)	
	 ลูกผักชี		 2		ช้อนโต๊ะ
	 เม็ดพริกไทยขำว	 10	 เม็ด
 รำกผักชี	หรือก้ำนผักชี	(สับละเอียด)	 2	 ช้อนโต๊ะ
	 ตะไคร้ปั่นละเอียด	(เฉพำะโคน)		 2		ต้น	

	 ข่ำ	(ปั่นละเอียด)		 2		ช้อนชำ	
	 ผิวมะกรูด	(สับละเอียด)		 2		ช้อนชำ
	 หอมแดง	(สับละเอียด)		 2		ช้อนโต๊ะ	
	 กระเทียมสับ		 1/4		ถ้วย
	 กะปิ		 2		ช้อนชำ	
	 เกลือป่น		 2		ช้อนชำ

วิธีท�
1.		 ตัดข้ัวพริกแห้งแล้วกรีดฝักเพื่อน�ำเมล็ดออก	 จำกนั้นตัดพริกเป็นชิ้นบำงๆ	 เล็กๆ	 แล้วน�ำไป 

แช่น�้ำทิ้งไว้ประมำณ	10	นำทีจนนุ่ม
2.		 ใส่ลูกผักชีและเม็ดพริกไทยขำวลงไปโขลกในครกให้ละเอียด	 ตำมด้วยรำกผักชี	 ตะไคร้	 ข่ำ	 

ผิวมะกรูด	หอมแดง	กระเทียม	กะปิ	เกลือป่น	และพริกแห้งที่แช่น�้ำไว้ในข้อ	1.	ลงไปโขลกให้เข้ำ
กันจนเนียนละเอียด	(หรือน�ำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียด)	

ส่วนำผสมนำ�้าจิ้มทอดมันำ
	 แตงกวำหั่นเป็นชิ้นเล็ก		 1		ถ้วยตวง
	 น�้ำส้มสำยชู		 1/2		ถ้วยตวง	

	 น�้ำตำลทรำย		 1/2		ถ้วยตวง
	 เกลือป่น		 1/2		ช้อนชำ

วิธีท�
1.		 น�ำน�้ำส้มสำยชู	น�้ำตำลทรำย	เคี่ยวตั้งไฟให้เดือด	เติมเกลือป่น	ยกลงตั้งไว้ให้เย็น
2.		 ล้ำงแตงกวำ	ผ่ำ	4	ส่วนตำมยำว	หั่นเป็นชิ้นบำงๆ	ใส่ลงในน�้ำจิ้ม	

เคล็ดลับ : 	 พริกแห้งที่ใช้ถ้ำเป็นพริกขี้หนูแห้งจะมีรสเผ็ด	 ถ้ำใช้พริกชี้ฟ้ำแห้งจะเผ็ดน้อยลง	
และพริกหยวกแห้งจะไม่เผ็ด	แต่ได้สีที่สวย

ต�ำรับอำหำรจำกต้นอ่อนพืช 6



ส่วนำผสม 
	 ต้นอ่อนทำนตะวัน	 150	 กรัม
	 ขนมจีน	 2-3	 จับ
	 มะนำว		 2		ลูก
	 น�้ำตำลปี๊บ		 1		ช้อนโต๊ะ
	 แครอทหรือผักสดตำมชอบ

วิธีท�
1.		 น�ำเนื้อปลำทูนึ่งใส่ลงในอ่ำงผสม	ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆ	พอค�ำ	เตรียมไว้
2.		 เตรียมน�้ำย�ำโดย	ใส่น�้ำตำลทรำย	น�้ำปลำ	น�้ำตำลปี๊บ	และพริกขี้หนูซอยหยำบ	ลงในอ่ำงผสม	

บีบน�้ำมะนำวลงไป	คนให้เข้ำ	พักไว้
3.		 จำกนั้นน�ำขนมจีน	ต้นอ่อนทำนตะวัน	แครอท	ใส่ลงในอ่ำงผสมในข้อ	2.	
4.		 รำดน�้ำย�ำที่เตรียมไว้ในข้อ	2.	คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	ทำนคู่กับผักแกล้มต่ำงๆ	ตำมชอบ

	 เนื้อปลำทูนึ่ง	 100	 กรัม
	 พริกขี้หนูซอยหยำบ	 1	 ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำปลำ		 1		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลทรำย		 1		ช้อนโต๊ะ

ยำ�เส้นำขนำมจีนำต้นำอ่อนำทานำตะวันำ-ปลาทูนำึ่ง

กรมส่งเสริมกำรเกษตร7



ส่วนำผสม 
	 ไควำเระ		 200		กรัม
	 เกลือป่น	 1		ช้อนโต๊ะ
	 ซีอิ๊วขำว		 1		ช้อนโต๊ะ
	 ต้นหอม,	ผักชี,	กระเทียม
	 กุ้งสด		 100	 กรัม
	 (แกะเปลือกผ่ำหลัง)	

หมูสับปั้นก้อน	 100	 กรัม
เต้ำหู้ไข่ไควำเระที่เตรียมไว้		 300		กรัม
พริกไทยป่น		 1		ช้อนชำ
ซุปก้อน		 1		ก้อน
กระเทียมเจียวส�ำหรับโรยหน้ำ

แกงจืดเต้าหู้ไข่ไควาเระ
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วิธีท� 
1.		 ล้ำงไควำเระ	ต้นหอม	ผักชี	ให้สะอำดหั่นเป็นท่อนสั้นๆ
2.		 น�ำรำกผักชี	กระเทียมทุบพอแหลกเตรียมไว้
3.		 น�ำไควำเระและเต้ำหู้ไข่ไควำเระหั่นเป็นท่อนสั้นๆ	จัดใส่ชำมพักไว้
4.		 เตรียมน�้ำซุปโดยตั้งน�้ำให้เดือดใส่ซุปก้อน	 คนให้ละลำย	 จำกน้ันใส่รำกผักชี	 กระเทียมทุบ	 

น�ำกุ้งสดและหมูสับปั้นก้อนใส่ลงไปต้มต่อสักพัก
5.		 ปรุงรสด้วย	ซีอิ๊วขำว	เกลือป่น	พริกไทยป่น	ชิมรสตำมชอบ
6.		 จำกนั้น	ตักน�้ำซุปที่เดือดจัดลงชำมในข้อ	3.
7.		 โรยหน้ำด้วยผักชี	ต้นหอม	และกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟ

ส่วนำผสมเต้าหู้ไข่ไควาเระ
	 ไควำเระ	 180	 กรัม
	 น�้ำเต้ำหู้	(ไม่เติมน�้ำตำลทรำย)	 1	 ถ้วยตวง
	 แป้งข้ำวโพด		 	1	 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�
1.	 เตรียมน�้ำคั้นจำกไควำเระโดย	 น�ำไควำเระและน�้ำเปล่ำ	 ใส่ลงในเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียด	

กรองด้วยผ้ำขำวบำง	แล้วพักไว้
2.		 เตรียมน�้ำแป้งข้ำวโพดโดย	น�ำน�้ำเต้ำหู้	2	ช้อนโต๊ะ	ผสมกับแป้งข้ำวโพดคนให้ละลำย	พักไว้
3.		 น�ำน�้ำเต้ำหู้ที่เหลือและน�้ำค้ันไควำเระใส่หม้อต้มให้ร้อนแต่ห้ำมให้เดือดเสร็จแล้วยกลงจำกเตำ

จำกนั้นค่อยๆ	เทน�้ำแป้งข้ำวโพดที่ผสมไว้ลงในหม้อ	คนเรื่อยๆ	อย่ำให้จับตัวเป็นก้อน	
4.		 จำกนั้นตอกไข่ไก่ใส่ชำมแล้วตีให้เข้ำกัน	 กรองด้วยตะแกรงหรือผ้ำขำวบำงเพื่อให้ได้เนื้อเนียน 

ละเอียด	 แล้วค่อยๆ	 เทไข่ไก่ลงในหม้อน�้ำเต้ำหู้	 (ที่ยังร้อน	 ในข้อ	 3.)	 เติมเกลือป่น	 และ 
คนเร็วๆ	ให้ละลำย

5.		 ตักลงกล่องหรือภำชนะกลมๆ	เพื่อให้ได้ลักษณะเป็นก้อน	แล้วน�ำไปนึ่งด้วยไฟอ่อนๆ	ประมำณ	 
1	ชั่วโมง	ด้วยไอร้อน	หรือกรอกลงถุงยำวๆ	เพื่อให้ได้เต้ำหู้ไข่ไควำเระเป็นแท่งๆ	แล้วน�ำไปต้ม 
ในน�้ำร้อน	ปิดฝำหม้อให้ควำมร้อนทั่วถึงนำน	45-60	นำที

หมายเหตุ : ไควำเระและเต้ำหู้ไข่ไควำเระ	ไม่จ�ำเป็นต้องต้ม	เพือ่คงคณุค่ำสำรอำหำร	และไม่ท�ำให้เละ 
จนเกินไป

	 น�้ำเปล่ำ	 1	 ถ้วยตวง	
	 ไข่ไก่		 	4	 ฟอง
	 เกลือป่น	 1	 ช้อนชำ
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ส่วนำผสม 
	 โต้วเหมี่ยว		 150		กรัม
	 ไก่สับ	 100	 กรัม
	 น�้ำมันพืช		 1		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำมันหอย	 1		ช้อนโต๊ะ

ผัดโต้วเหมี่ยำวเต้าหู้ไข่ไควาเระทอดกรอบไก่สับ

วิธีท�
1.		 ตั้งกระทะใส่น�้ำมันพืชใช้ไฟแรงให้ร้อนจัด	น�ำเต้ำหู้ไข่ไควำเระทอดให้เหลืองกรอบ	พักไว้	
2.		 ใส่น�้ำมันพืชและกระเทียมสับลงเจียวจนเหลืองหอม	ใส่ไก่สับผัดจนสุก
3.		 จำกนั้นใส่โต้วเหมี่ยวลงไปผัด	ตำมด้วยน�้ำมันหอย	เต้ำหู้ไข่ไควำเระที่ทอดไว้	และใส่น�้ำมันงำ	 

ตักขึ้น	จัดเสิร์ฟ

	 น�้ำมันงำ		 2		ช้อนชำ
	 กระเทียมสับ		 20		กรัม	
	 เต้ำหู้ไข่ไควำเระ		 300		กรัม
	 (ดูวิธีท�ำหน้ำ	9)
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ส่วนำผสม 
	 โต้วเหมี่ยว		 80		กรัม
	 (หั่นท่อนขนำด	2-3	นิ้ว)	
	 กุ้งสด	 4-6	 ตัว
	 (แกะเปลือกผ่ำหลัง)
	 เส้นใหญ่		 1	 ถ้วยตวง
	 แป้งมัน		 2		ช้อนโต๊ะ	
	 น�้ำส�ำหรับผสมแป้งมัน		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำมันพืช		 1	1/2		ช้อนโต๊ะ	

วิธีท� 
1.		 ผัดเส้นใหญ่กับน�้ำมันพืช	1/2	ช้อนโต๊ะ	เติมซีอิ๊วด�ำลงไปผัดพอให้เข้ำกัน	พักไว้
2.		 เจียวกระเทียมกับน�้ำมันที่เหลือให้เหลืองกรอบ	 ใส่น�้ำซุปไก่	 รอให้เดือดจำกนั้นใส่กุ ้งสด	 

โต้วเหมี่ยว	ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขำว	น�้ำมันหอย	น�้ำตำลทรำย	พริกไทยป่น	คนให้เข้ำกัน
3.		 พอน�้ำซุปเดือด	เติมแป้งมันที่ละลำยน�้ำไว้แล้วลงไป	เคี่ยวให้น�้ำซุปข้นขึ้นเป็นอันเสร็จ
4.		 ตักน�้ำซุปรำดบนเส้นใหญ่ที่ผัดเตรียมไว้แล้ว	โรยหน้ำด้วยผักชี	พร้อมเสิร์ฟ

	 ซีอิ้วด�ำ		 1		ช้อนโต๊ะ	
	 กระเทียมใหญ่ทุบ		 4		กลีบ	 	
	 น�้ำตำลทรำย		 1/2		ช้อนโต๊ะ
	 พริกไทยป่น		 1/2		ช้อนชำ	
	 ซีอิ๊วขำว		 2		ช้อนชำ
	 น�้ำมันหอย		 1		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำซุปไก่		 1		ถ้วยตวง
	 ผักชีส�ำหรับโรยหน้ำ

ราดหนำ้ากุ้งโต้วเหมี่ยำว

หมายเหตุ : ลวกโต้วเหมี่ยว	แล้วแช่น�้ำเย็นพักไว้	จะเพิ่มควำมกรอบให้ผักยิ่งขึ้น
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ส่วนำผสม 
	 โต้วเหมี่ยว	 100		กรัม	
	 แป้งปอเปี๊ยะญวน		 	5-10		แผ่น
	 น�้ำเปล่ำ	(ส�ำหรับจุ่มแป้งปอเปี๊ยะญวน)
	 ผักสลัด		 100		กรัม	

วิธีท�
1.		 เตรียมน�้ำสะอำดใส่ถ้วย	หรือชำมใหญ่	ส�ำหรับจุ่มแป้งปอเปี๊ยะญวนให้นิ่ม
2.		 เตรียมแป้งปอเปี๊ยะญวน	ถ้ำแป้งแผ่นกลมให้หั่นครึ่ง	จุ่มแป้งเปำะเปี๊ยะญวนลงในน�้ำพอชุ่มๆ	

ไม่นิ่มจนเกินไป	เพรำะแป้งจะเหนียวเละติดมือ
3.		 เมื่อแป้งปอเปี๊ยะญวนนิ่มได้ท่ีแล้ว	 ท�ำกำรห่อโดย	 น�ำแป้งที่ได้มำวำงบนจำนใบใหญ่ๆ	 

หรือเขียงแบนๆ	 จำกนั้น	 จัดวำงผักสลัด	 โต้วเหมี่ยว	 แครอท	 แตงกวำ	 ทูน่ำ	 ปูอัด	 หมูยอ	 
ลงบนแป้งปอเปี๊ยะญวน

4.	 จำกนั้นม้วนห่อให้แน่น	หั่นเป็นชิ้นพอดีค�ำ	แล้วจัดใส่จำน	รับประทำนกับน�้ำสลัดโรลซีฟู้ด

	 แครอทหั่นตำมยำว		 50		กรัม	
	 แตงกวำหั่นตำมยำว	 	50		กรัม	
	 หมูยอ	ปูอัด	เนื้อปลำทูน่ำ		100-200		กรัม

ส่วนำผสมนำ�้าสลัดโรลซีฟู้ด
	 พริกขี้หนูสวน		 10-15		เม็ด
	 กระเทียม	(ปอกเปลือกออก)		5		กลีบ	
	 รำกผักชี		 1		ต้น
	 น�้ำตำลทรำย		 1		ช้อนโต๊ะ

	 เกลือป่น	 1/4		ช้อนชำ
	 น�้ำมะนำว		 2		ช้อนโต๊ะ
	 มำยองเนส		 2		ช้อนชำ

วิธีท�
1.		 น�ำพริกขี้หนูสวน	กระเทียม	รำกผักชี	และเกลือป่น	ใส่ลงในเครื่องปั่นและปั่นให้ละเอียด

จนเข้ำกันดี	เทใส่ถ้วย	เตรียมไว้
2.		 จำกนั้นใส่น�้ำมะนำวและน�้ำตำลทรำยลงไป	คนผสมให้เข้ำกัน
3.		 สุดท้ำยใส่มำยองเนสลงไป	ชิมรสตำมชอบ

สลัดโรลโต้วเหมี่ยำว
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ส่วนำผสม
	 ถั่วเขียวงอกเด็ดเอำรำกออก
	 ลวกพอสุก		 500	 กรัม
	 เส้นก๋วยเตี๋ยว		 1		กิโลกรัม
	 หมูบดหรือไก่บด		 300		กรัม
	 เห็ดหอมหั่นชิ้นเล็กๆ		 100		กรัม	
	 เห็ดหูหนูหั่นชิ้นเล็กๆ		 100		กรัม
	 ใบโหระพำ		 50		กรัม

	 ใบสะระแหน่		 50		กรัม	
	 แครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ	 1	 หัว
	 ผักกำดหอม		 200		กรัม	
	 กระเทียมสับ	 50		กรัม
	 ซีอิ้วขำว	ซอสปรุงรส	พริกไทยป่น	
	 น�้ำตำลทรำยใส่ตำมต้องกำร
	 น�้ำมันพืช	 1	 ช้อนโต๊ะ

ก๋วยำเตี๋ยำวลุยำสวนำถั่วเขียำวงอก
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วิธีท�
1.		 ตั้งกระทะใส่น�้ำมันพืชเล็กน้อยใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอม	 ใส่หมูบดหรือไก่บด	 เห็ดหอม	 

เห็ดหูหนู	 ผัดให้เข้ำกัน	ปรุงรสด้วย	ซีอิ้วขำว	ซอสปรุงรส	พริกไทยป่น	น�้ำตำลทรำย	ชิมรส 
ให้ออกรสเค็มเล็กน้อย	จำกนั้นตักขึ้นใส่ภำชนะ	พักไว้ให้เย็น

2.		 นึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวให้พอร้อน	จำกนั้นพักไว้ให้เย็น
3.		 วำงเส้นก๋วยเตี๋ยวลงบนเขียงหรือจำนใหญ่แล้วน�ำผักกำดหอม	 ถั่วเขียวงอก	 ใบโหระพำ	 

ใบสะระแหน่	แครอท	และส่วนผสมที่ผัดไว้	วำงบนแผ่นก๋วยเตี๋ยว	ม้วนห่อให้แน่น	
4.		 จัดใส่จำน	หั่นพอดีค�ำ	รับประทำนคู่กับน�้ำจิ้ม

ส่วนำผสมนำ�้าจิ้มก๋วยำเตี๋ยำวลุยำสวนำ 
สูตรสีแดง
	 กระเทียม		 20		กรัม
	 พริกชี้ฟ้ำแดง		 40		กรัม
	 น�้ำส้มสำยชู		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลทรำย		 135		กรัม
	 เกลือป่น		 10		กรัม
	 แป้งมันส�ำปะหลัง		 10		กรัม
	 แครอทขูดเป็นเส้นบำง		 10		กรัม
	 น�้ำเปล่ำ	 2	 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�
1.		 น�ำพริกชี้ฟ้ำแดงที่แกะเอำเมล็ดออกแล้ว 

และกระเทียม	 ใส่ลงเครื่องปั่นแล้วปั่นให ้
ละเอียด	เตรียมไว้

2.		 น�ำแป้งมันมำละลำยกับน�้ำเปล่ำในหม้อ	 
คนให้เข้ำกนั	จำกนัน้น�ำไปผสมกบัน�ำ้ส้มสำยชู	 
น�้ำตำลทรำย	และเกลือป่น	ผสมให้เข้ำกัน

3.	 ยกหม้อขึน้ตัง้ไฟอ่อนๆ	คนจนมลีกัษณะเป็น 
ยำงมะตูม	ยกลงตั้งทิ้งไว้ให้อุ่น	ใส่ส่วนผสม 
ที่ปั่นในข้อ	 1	 และแครอทขูดเป็นเส้นบำง
แล้วคนให้เข้ำกัน

ส่วนำผสมนำ�้าจิ้มก๋วยำเตี๋ยำวลุยำสวนำ 
สูตรสีเขียำว 
	 กระเทียม		 60		กรัม
	 รำกผักชี		 10		กรัม
	 พริกขี้หนูสวนสีเขียว		 10		กรัม
	 ใบสะระแหน่และใบโหระพำ	 5	 กรัม
	 น�้ำมะนำว		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลทรำย		 100		กรัม
	 เกลือป่น		 20		กรัม

วิธีท�
1.		 น�ำรำกผกัช	ีกระเทยีม	พรกิขีห้น	ูใบสะระแหน่ 

และใบโหระพำใส่ลงเครื่องปั ่นแล้วปั ่น 
ให้ละเอียด

2.		 ผสมน�้ำมะนำว	น�้ำตำลทรำย	และเกลือป่น 
ในหม้อยกขึ้นตั้งไฟ	 คนจนน�้ำตำลทรำย	 
และเกลือป่นละลำยเข้ำกันยกลงจำกเตำ 
พักไว้ให้อุ่น	 จำกนั้นใส่ส่วนผสมในข้อ	 1.	 
คนให้เข้ำกัน

3.		 น�ำไปแช่เยน็	จะช่วยเพิม่รสชำตคิวำมอร่อย

ต�ำรับอำหำรจำกต้นอ่อนพืช 16
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ส่วนำผสม 
	 ถั่วด�ำงอก		 50		กรัม	
	 ถั่วเขียวงอก		 50		กรัม	
	 ถั่วแดงงอก		 50		กรัม	
	 กุ้งสด		 5		ตัว
	 (แกะเปลือกผ่ำหลัง)		 	
	 เต้ำหู้เหลืองหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ	 3		ช้อนโต๊ะ
	 ไชโป๊สับละเอียด		 2		ช้อนโต๊ะ
	 ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	 200		กรัม
	 หรือเส้นจันท์แช่น�้ำจนนิ่ม		 	

วิธีท�
1.		 ใส่น�้ำมันพืชลงในกระทะ	พอน�้ำมันร้อนใส่กุ้งสดลงไปผัดจนกุ้งเริ่มสุก	ตักขึ้นใส่จำน	เตรียมไว้
2.		 ใส่เต้ำหูเ้หลืองลงไปผัดในกระทะพอให้เหลอืงหอม	ตำมด้วยไชโป๊สบั	ผดัพอเข้ำกนั	ใส่ซอสผดัไท 

ที่เตรียมไว้	ลงไปผัดให้เข้ำกันจนเริ่มเดือด
3.		 ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่แช่น�้ำแล้วลงไปผัดให้เข้ำกัน	แล้วใช้ตะหลิวเขี่ยเส้นไปไว้ข้ำงกระทะ
4.		 ตอกไข่ไก่ลงไป	 ยีให้พอแตก	 รอจนไข่เริ่มสุกแล้วน�ำเส้นมำผัดให้เข้ำกัน	 ตำมด้วยถั่วด�ำงอก	 

ถั่วเขียวงอก	 ถั่วแดงงอก	 ใบกุยช่ำย	 และกุ้งที่เตรียมไว้	 ตักใส่จำน	 เสิร์ฟพร้อมผัดสด	 
ถั่วลิสงคั่วบด	พริกป่น	และมะนำว

	 ซอสผัดไท		 5		ช้อนโต๊ะ
	 ใบกุยช่ำย	(หั่นท่อน)		 30		กรัม	
	 ไข่ไก่		 1		ฟอง
	 น�้ำมันพืชส�ำหรับผัด
	 ถั่วลิสงคั่วบด	พริกป่น	และมะนำว	(ตำมชอบ)
	 ผักสดตำมชอบ	

ส่วนำผสมซอสผัดไท
	 น�้ำตำลปี๊บ		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำมะขำมเปียก		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำปลำ		 2		ช้อนโต๊ะ
	 พริกป่น		 1		ช้อนชำ	(หรือควำมเผ็ดตำมชอบ)

วิธีท�
	 ผสมน�้ำตำลปี๊บ	 น�้ำมะขำมเปียก	 น�้ำปลำ	 และพริกป่นเข้ำด้วยกัน	 น�ำขึ้นตั้งไฟพอร้อน	 
คนจนน�ำ้ตำลป๊ีบละลำย	เตรียมไว้	(ถ้ำต้องกำรเกบ็ไว้หลำยวันให้รอจนเดือดแล้วเก็บใส่ภำชนะ 
ที่มีฝำปิดมิดชิด)

ผัดไทกุ้งสดถั่วงอกสามสี
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ส่วนำผสม 
	 ถั่วเหลืองงอก		 300		กรัม
	 หมูหรือไก่		 300		กรัม
	 หน่อไม้		 200		กรัม
	 หัวกะทิ		 1		ถ้วยตวง

วิธีท� 
1.		 ตั้งไฟอ่อนๆ	 เคี่ยวหัวกะทิจนแตกมัน	 ใส่เคร่ืองแกงที่เตรียมไว้	 ผัดให้หอม	 จำกนั้นใส่หม ู

หรือไก่ลงไป	ผัดจนสุก
2.		 ใส่หน่อไม้ลงไป	 คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	 เติมหำงกะทิลงไป	 เคี่ยวจนหน่อไม้สุก	 จำกนั้นใส่ 

ถั่วเหลืองงอกลงไป	เติมเกลือป่น	น�้ำปลำ	รอให้เดือด	ปรุงรสตำมชอบ
3.	 รอให้เดือดทั่วอีกครั้ง	ยกลงจำกเตำ	จัดใส่ภำชนะเสิร์ฟ

	 หำงกะทิ	 3	 ถ้วยตวง
	 เกลือป่น		 1/2		ช้อนชำ
	 น�้ำปลำ		 1		ช้อนโต๊ะ	
	 เครื่องแกงที่เตรียมไว้

ส่วนำผสมเครื่องแกงเผ็ดใต ้
	 พริกขี้หนูแห้ง		 10	-15		เม็ด	
	 พริกขี้หนูสด		 10		เม็ด	
	 (ถ้ำไม่ชอบเผ็ดมำกไม่ต้องใส่)	
	 ตะไคร้ซอย		 1		ต้น	
	 กระเทียม		 5		กลบีใหญ่	
	 (หรือ	10	กลีบเล็ก)

	 หอมแดง		 2		หัว	
	 พริกไทยด�ำ		 1		ช้อนชำ	
	 ขมิ้น		 2		ช้อนโต๊ะ
	 เกลือป่น		 1		ช้อนชำ	
	 กะปิ	 1		ช้อนโต๊ะ
	 ข่ำ	และผิวมะกรูดเล็กน้อย	(ไม่ใส่ก็ได้)	

วิธีท� 
	 โขลกกระเทียม	หอมแดง	พริกขี้หนูแห้ง	และพริกขี้หนูสด	รวมกันให้ละเอียด	ตำมด้วย 
ตะไคร้ซอย	พริกไทยด�ำ	ขมิ้น	ข่ำ	ผิวมะกรูด	ตำมด้วยกะปิ	และเกลือป่น	โขลกจนละเอียด	 
พักไว้

แกงกะทิใต้ถั่วเหลืองงอก
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ส่วนำผสม 
	 ถั่วเขียวงอก		 150		กรัม	
	 ถั่วแดงงอก		 150		กรัม	
	 ถั่วด�ำงอก		 150		กรัม	
	 กุ้งบดละเอียด		 500		กรัม
	 หัวกะทิ		 1		ถ้วยตวง
	 หำงกะทิ	 3	 ถ้วยตวง
	 กระเทียม		 200		กรัม
	 หอมแดง		 300		กรัม
	 รำกผักชี		 100		กรัม
	 ข่ำหั่นแว่น	 4-5	 ชิ้น
	 พริกแห้งเม็ดใหญ่คั่ว		 20-30		เม็ด
	 น�้ำมะขำมเปียก	 1/2	 ถ้วยตวง

วิธีท�
1.	 เตรยีมพริกแกงโดยน�ำพริกแห้งเมด็ใหญ่คัว่	กระเทียม	หอมแดง	ข่ำ	และรำกผกัช	ีโขลกให้เข้ำกนั 

จนละเอียด	น�ำกุ้งบดละเอียดโขลกผสมลงไปด้วย	ตักใส่ภำชนะ	พักไว้
2.	 เตรียมหอมกระเทียมเจียวโดย	 น�ำหอมแดงและกระเทียมมำปอกเปลือก	 ล้ำงให้สะอำด	 

ซอยบำงๆ	จำกนัน้ตัง้กระทะใช้ไฟอ่อน	เจยีวหอมแดงและกระเทยีมกับน�ำ้มันพชืให้เหลอืงกรอบ	 
ตักพักไว้

3.	 ใส่หัวกะทิลงในหม้อ	แล้วยกขึ้นตั้งไฟ	เคี่ยวจนแตกมัน	ใส่น�้ำตำลปี๊บ	เคี่ยวประมำณ	10	นำที	 
แล้วใส่หำงกะทิลงไป	จำกนั้นเติมเครื่องพริกแกงที่เตรียมไว้ในข้อ	1.

4.	 ใส่ถั่วเขียวคั่วบด	ถั่วลิสงคั่วบด	ถั่วเขียวงอก,	ถั่วแดง,	ถั่วด�ำบดละเอียด	น�้ำมะขำมเปียกและ 
น�้ำมะกรูด	เคี่ยวสักพัก

5.	 ปรุงรสชำติด้วยเกลือป่นและน�้ำปลำ	 ชิมให้ได้รสชำติตำมต้องกำร	 จำกนั้นใส่หอมและ 
กระเทียมเจียวลงไป

6.	 ตกัรำดบนขนมจีน	โรยหน้ำด้วยผกัช	ีแล้วจดัเรยีงถัว่เขยีว	ถัว่ด�ำ	และถัว่งอกแดงเป็นเครือ่งเคยีง	 
รับประทำนแกล้มกับขนมจีนน�้ำพริก

	 น�้ำมะกรูด		 3		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลปี๊บ		 200		กรัม
	 ถั่วเขียวคั่วบด		 200		กรัม
	 ถั่วลิสงคั่วบด		 100		กรัม
	 ถั่วเขียวงอกบดละเอียด		 50		กรัม	
	 ถั่วแดงงอกบดละเอียด		 50		กรัม	
	 ถั่วด�ำงอกบดละเอียด		 50		กรัม	
	 เกลือป่น	 2	1/2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำมันพืช		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำปลำ	
	 ผักชีส�ำหรับโรยหน้ำ

ขนำมจีนำนำ�้าพริกถั่วงอกสามสี
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ส่วนำผสมไส้กะหรี่พัฟ
	 ถั่วแดงงอกหั่นละเอียด		 50		กรัม
	 ถั่วด�ำงอกหั่นละเอียด		 50		กรัม	
	 หอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมเล็ก		 100	 กรัม
	 หอมแดงสับ		 20		กรัม
	 ไก่สับ		 200		กรัม
	 มันฝรั่งหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก
	 น�ำไปต้มสุก		 200		กรัม	

	 ซอสปรุงรส		 2-3		ช้อนโต๊ะ
	 เกลือป่น		 1		ช้อนชำ
	 พริกไทยป่น		 1		ช้อนชำ
	 ผงกะหรี่		 1	1/2		ช้อนชำ
	 น�้ำตำลทรำย		 1/2	 ถ้วยตวง
	 เนยสดเล็กน้อย	

วิธีท�
1.		 ตั้งกระทะใช้ไฟกลำง	ใส่เนยสด	หอมแดงสับ	ผัดให้หอม	จำกนั้นใส่หอมใหญ่	ไก่สับ	ผัดให้สุก
2.		 ใส่มันฝรั่ง	ถั่วแดงงอก	ถั่วด�ำงอก	และผงกะหรี่	ผัดให้เข้ำกัน	
3.		 ปรุงรสด้วย	 ซอสปรุงรส	 น�้ำตำลทรำย	 เกลือป่น	 และพริกไทยป่น	 ผัดจนส่วนผสมเข้ำกันดี	 

พักไว้ให้เย็น

กระหรี่พัฟไส้ต้นำอ่อนำถั่วแดงถั่วด�งอก
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ส่วนำผสมแป้งชั้นำในำ
	 แป้งสำลีอเนกประสงค์		 140		กรัม
	 น�้ำมันพืช		 6		ช้อนโต๊ะ	

วิธีท�
1.		 ร่อนแป้ง	1	ครัง้	แล้วท�ำหลมุตรงกลำงแป้ง
2.		 ใส่น�้ำมันพืชลงไปในหลุม	 ใช้ไม้พำยคน 

ตะล่อมจนแป้งจับตัวเป็นก้อน	 จำกนั้น 
ใช้มือนวดจนแป้งเนียน

วิธีการห่อกะหรี่พัฟ
1.		 น�ำแป้งที่ม้วนไว้	 1	 ก้อน	 มำรีดตำมยำวให้ได้ควำมยำวประมำณ	 5-6	 นิ้ว	 (รีดขึ้น-ลงเท่ำนั้น	 

ห้ำมรีดไปด้ำนข้ำง)	จำกนั้นม้วนแป้งให้แน่น	
2.		 จับแป้งวำงแนวตั้งแล้วรีดให้ได้ควำมยำวประมำณ	10-11	นิ้ว	จำกนั้นม้วนแป้งให้แน่น	
3.		 ตดัแบ่งแป้งเป็น	3	ส่วน	พักแป้งแล้วรีดอกีคร้ัง	(ท�ำเหมือนเดมิ	พกัแป้งอกีครัง้ประมำณ	10	นำท)ี 

ท่ีจริงแล้ว	 พอรีดแป้งหมดแล้ว	 แป้งท่ีรีดไปก่อนจะพร้อมตัดแบ่งพอดี	 ไม่ต้องรอพักนำน	 
เอำด้ำนที่สวยคว�่ำลง	(ด้ำนที่โดนมีดหั่น)	จับปลำยแป้งมำแปะไว้ตรงกลำง	

4.		 รีดแป้งออกเป็นแผ่นวงรี	หนำประมำณ	1/8	นิ้ว	
5.		 ตักส่วนผสมไส้ใส่ประมำณ	1	ช้อนโต๊ะ
6.		 จับริมแป้งแล้วพับทบเข้ำหำกัน	บีบริมแป้งให้แน่นๆ	แล้วจับจีบให้สวยงำม	ท�ำจนหมด	เตรียมไว้
7.		 น�ำกะหรี่ปั๊บที่ห่อแล้วไปทอดในน�้ำมันร้อนๆ	 ใช้ไฟค่อนข้ำงอ่อน	 หมั่นพลิกไปพลิกมำเร่ือยๆ	 

จนขนมเป็นสีเหลืองสวย	จำกนั้นเร่งไฟแรงก่อนตักขึ้น	 (กะหรี่ปั๊บจะได้ไม่อมน�้ำมัน)	 จำกนั้น 
ตักขึ้นให้สะเด็ดน�้ำมัน	พร้อมเสิร์ฟ

วิธีท� 
1.		 ร่อนแป้ง	1	ครั้ง	แล้วท�ำแป้งเป็นหลุมตรงกลำง
2.		 ผสมน�้ำปูนใส	น�้ำตำลทรำย	เกลือป่น	และน�้ำเย็นเข้ำด้วยกัน	คนผสมให้ละลำย	
3.		 เทน�้ำมันพืชและน�้ำที่ผสมไว้ในข้อ	2.	เทลงไปในหลุมแป้งแล้วนวดพอเข้ำกัน
4.		 หลังจำกท�ำแป้งทั้ง	2	ชั้นเสร็จแล้ว	แบ่งแป้งทั้งสอง	เป็น	10	ก้อนขนำดเท่ำ	ๆ	กัน	
	 (สูตรนี้จะได้	10	ก้อน	แป้งใน	30	กรัม	แป้งนอก	50	กรัม	จะได้กะหรี่ปั๊บทั้งหมด	30	ตัว)
5.		 แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นๆ	 แล้วน�ำไปหุ้มแป้งชั้นในให้มิด	 คลึงเป็นก้อนกลมๆ	 แล้วพักแป้ง 

ทิ้งไว้ประมำณ	10	นำที
6.		 น�ำแป้งที่พักแล้วมำรีดเป็นแผ่นยำวๆ	โดยรีดขึ้น-ลงเท่ำนั้น	แล้วม้วนแป้งให้แน่น

ส่วนำผสมแป้งชั้นำนำอก
	 แป้งสำลีอเนกประสงค์		 270		กรัม
	 น�้ำมันพืช		 6		ช้อนโต๊ะ	
	 น�้ำเย็น		 6		ช้อนโต๊ะ	

	 น�้ำปูนใส		 6		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลทรำย		 1		ช้อนโต๊ะ	
	 เกลือป่น		 1		ช้อนชำ
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ส่วนำผสม 
	 อัลฟำฟ่ำ	 50	 กรัม
	 มะเขือเทศเชอร์รี	 30	 กรัม
	 กีวี	 1	 ผล
	 สตรอว์เบอร์รี	 	3-5	 ผล

ส่วนำผสมนำ�้าสลัด (สลัดนำ�้าข้นำ)
	 ไข่แดง		 2		ฟอง
	 เกลือป่น		 1		ช้อนชำ
	 น�้ำมันพืช		 1		ถ้วยตวง
	 นมข้น		 4		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำส้มสำยชู		 2		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำมะนำว		 1		ช้อนโต๊ะ
	 น�้ำตำลทรำย		 1		ช้อนโต๊ะ
	 พริกไทยป่น		 1		ช้อนชำ

วิธีท�
1.		 ตีไข่แดงและน�้ำตำลทรำยจนฟู	 เติมเกลือป่น	พริกไทยป่น	น�้ำส้มสำยชู	และน�้ำมะนำว	

ตีให้เข้ำกันอีกครั้ง
2.		 ค่อยๆ	เติมน�้ำมันพืชลงไปทีละน้อย	แล้วตีไปเรื่อยๆ	ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3.		 เติมนมข้นลงไปแล้วตีให้เข้ำกันจนน�้ำสลัดมีลักษณะข้น	ชิมรสชำติตำมชอบ	

สลัดทูนำ่าอัลฟาฟ่า

	 พริกหวำน	 1-2	 ผล
	 เมล็ดข้ำวโพดต้มสุก	 10	 กรัม
	 เนื้อปลำทูน่ำในน�้ำเกลือ	 100	 กรัม
	 น�้ำสลัดที่เตรียมไว้ตำมต้องกำร

วิธีท�
1.		 ล้ำงผักและผลไม้ทุกชนิดให้สะอำดก่อนน�ำมำหั่นให้ได้ขนำดตำมที่ต้องกำร
2.		 น�ำเมล็ดข้ำวโพดต้มสุก	และอัลฟำฟ่ำ	ใส่ลงในอ่ำงผสม	ใส่น�้ำสลัดที่เตรียมไว้	ลงไปคลุกเคล้ำ	

แล้วจัดใส่จำนเสิร์ฟ
3.		 จัดแต่งด้ำนบนด้วยมะเขือเทศเชอร์รี	กีวี่	สตรอว์เบอร์รี	พริกหวำน	และเนื้อปลำทูน่ำ
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มรกตกรอบนำ�้าคั้นำต้นำอ่อนำข้าวสาลีนำ�้ากะทิ
ส่วนำผสม 
	 บัวหิมะหัว	หรือแห้ว		 800		กรัม	
	 (ล้ำง	ปอกเปลือก	และหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ)

	 หัวกะทิ		 2		ถ้วยตวง	
	 ต้นอ่อนข้ำวสำลี		 200		กรัม	
	 น�้ำตำลทรำย		 2		ถ้วยตวง	
	 น�้ำเปล่ำส�ำหรับท�ำน�้ำเชื่อม		 1		ถ้วยตวง
	 เกลือป่น		 2		ช้อนชำ

วิธีท�
1.		 เตรียมท�ำน�้ำคั้นจำกต้นอ่อนข้ำวสำลีโดย	 น�ำต้นอ่อนข้ำวสำลีและน�้ำเปล่ำมำปั่นในเครื่องปั่น 

ให้ละเอียด	กรองด้วยผ้ำขำวบำง	แล้วพักไว้
2.		 เตรยีมท�ำมรกตกรอบโดย	น�ำหวับัวหมิะหรอืแห้วท่ีหัน่เสรจ็แล้วไปแช่ในน�ำ้คัน้ต้นอ่อนข้ำวสำลี	 

ประมำณ	15	นำที	จำกนั้น	จึงน�ำออกมำพักไว้ให้สะเด็ดน�้ำ	น�ำหัวบัวหิมะหรือแห้วไปคลุกกับ 
แป้งมันให้ติดทั่วผิวทั้งหมด	 จำกนั้นจึงน�ำไปต้มในน�้ำเดือดจนสุกแล้วน�ำออกมำแช่น�้ำเย็น	 
จะได้มรกตกรอบ

3.		 เตรียมท�ำน�้ำเชื่อมโดย	ผสมน�้ำตำลทรำยกับน�้ำและน�ำไปต้มจนเดือด	คนจนส่วนผสมทั้งหมด 
ละลำยเข้ำกันดี	แล้วจึงปิดไฟ

4.		 เตรียมท�ำน�้ำกะทิโดย	 ใส่หัวกะทิและเกลือป่นลงในหม้อขนำดเล็ก	 และน�ำไปต้ัง	 ใช้ไฟอ่อน 
จนส่วนผสมละลำยเข้ำกันดี	 จึงปิดไฟ	 จำกนั้นน�ำไปอบควันเทียน	 เพ่ือควำมหอมหวำน 
น่ำรับประทำน

5.	 น�ำมรกตกรอบที่เตรียมไว้ใส่ถ้วยเสิร์ฟ	 โรยหน้ำด้วยเกล็ดน�้ำแข็ง	 รำดด้วยน�้ำเชื่อม	 น�้ำกะทิ	 
ขนุนฝอย	มะพร้ำวอ่อน	หรือข้ำวโพด	(ตำมต้องกำร)	เสิร์ฟเป็นอำหำรว่ำงคลำยร้อน

หมายเหตุ : วิธีอบควันเทียนเหลือง	เทยีนอบจะถกูวำงอยูบ่นภำชนะ	เช่น	ขนัอลมูเินยีมหรอืจอกทอง	 
เวลำจะอบขนมก็จุดไฟท่ีเทียนอบ	 จำกนั้นจึงน�ำเทียนอบลงไปวำงระหว่ำงขนม 
พอไฟลำมไปถึงขี้ผึ้งสักเล็กน้อย	 จึงดับเทียนเอำแต่ควัน	 รีบปิดฝำขวดโหล	 อบทิ้งไว้ 
ประมำณ	1	ชั่วโมงหรือจะอบค้ำงคืนก็ได้	 เพื่อให้ขนมหอมยิ่งขึ้น	กำรอบน�้ำกะทิก็ท�ำ 
เช่นเดียวกัน	 เพียงแต่ไม่ใส่เทียนอบลงในภำชนะแล้วลอยทิ้งไว้	 แต่จะเอำเทียนอบ 
พันกับลวด	แล้วน�ำมำติดไว้ข้ำงๆ	ของภำชนะที่อบ

	 แป้งมัน		 500		กรัม
	 น�้ำเปล่ำส�ำหรับคั้นน�้ำ	 1	 ถ้วยตวง
	 ต้นอ่อนข้ำวสำลี		
	 เทียนส�ำหรับอบ
	 ขนุนฉีกเป็นฝอย,	มะพร้ำวอ่อน,	
	 หรือเมล็ดข้ำวโพดสุก	(ส�ำหรับโรยหน้ำ)
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เต้าฮวยำนำมสดนำ�้าคั้นำต้นำอ่อนำข้าวสาลี

ส่วนำผสม 
	 ต้นอ่อนข้ำวสำลี		 200		กรัม
	 ผงเจลำติน		 3		ช้อนชำ
	 น�้ำเปล่ำ		 1	1/2		ถ้วยตวง
	 นมสด		 3		ถ้วยตวง
	 นมข้นจืด		 1	1/2		ถ้วยตวง
	 ผงวุ้น		 2		ช้อนชำ
	 นมข้นหวำน		 1	1/2		ถ้วยตวง
	 กลิ่นวำนิลำ		 1		ช้อนชำ
	 กีวีหั่นแว่น		 100		กรัม
	 สตรอว์เบอร์รี	 1-3	 ผล
	 หรือผลไม้ตำมฤดูกำล

วิธีท�
1.	 เตรยีมน�ำ้คัน้ต้นอ่อนข้ำวสำลีโดย	น�ำต้นอ่อน 

ข้ำวสำลีและน�้ำใส่ลงในเครื่องปั่นแล้วปั่น 
ให้ละเอียด	 กรองด้วยผ้ำขำวบำง	 ใส่หม้อ 
แล้วพักไว้	

2.	 เตรียมท�ำเต้ำฮวยโดย	 เติมผงเจลำตินลง 
ในหม้อในข้อ	 1.	 แล้วคนให้ละลำย	 ทิ้งไว ้
ประมำณ	 10	 นำที	 จำกน้ันเทนมสดและ 
นมข้นจืดลงไป	 แล้วค่อยๆ	 เทผงวุ้นลงไป	 
คนจนส่วนผสมทัง้หมดเข้ำกัน	น�ำหม้อขึน้ตัง้ 
ไฟอ่อนๆ	 และคอยคนเป็นระยะ	 ๆ	 ต้มจน 
ส่วนผสมเริ่มเดือด	 จำกนั้นใส่นมข้นหวำน 
และกลิ่นวำนิลำลงไป	 คนให้เข้ำกัน	 รอจน 
เดือดอีกครั้ง	ยกลงจำกเตำ	พักทิ้งไว้สักครู่	

3.		 น�ำ เต ้ำฮวยที่ ได ้ ไปกรองผ ่ำนตะแกรง	 
ตักเต้ำฮวยใส่ถ้วยประมำณครึ่งถ้วย	จำกนั้น	 
น�ำไปแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวดี

4.		 ก่อนเสิร์ฟน�ำกีวีหั่นแว่น	 สตรอว์เบอร์รี 
หรือผลไม้ตำมฤดูกำลใส่ลงไปตำมชอบ	 
ตกแต่งให้สวยงำม	พร้อมเสิร์ฟ
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เอกสารค�แนำะนำ�ที่ 3/2560

ที่ปรึกษา
นำยสมชำย	ชำญณรงค์กุล		 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
นำยสงกรำนต์	ภักดีคง		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยบริหำร
นำยประสงค์	ประไพตระกูล		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสุดสำคร	ภัทรกุลนิษฐ์		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยส่งเสริมและฝึกอบรม
นำงอัญชลี	สุวจิตตำนนท์		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงสำวภำณี	บุณยเกื้อกูล		 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำเกษตรกร

สูตรอาหาร
นำยอิทธิ	สุนีศูนย์	 บ้ำนหัตถศิลป์	เลขที่	8	หมู่	10	ต�ำบลธำรเกษตร
	 อ�ำเภอพระพุทธบำท	จังหวัดสระบุรี	18120
	 โทรศัพท์	08	4568	7129

เรียำบเรียำง 
นำงสำวฉัฐสิณี	หำญกิตติชัย	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำแม่บ้ำนเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
นำงขวัญจิตต์	เกตุกัน	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำร
นำยเอนก	มีชนะ	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำร
นำงสำวพิชญำภัค	จันทร์นิยมำธรณ	์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำร
นำงสำวสุตำภำ	ทองสมจิต	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร
นำงสำวสุทิตำ	พุทธำ	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร
นำงสำวชลลดำ	โซะเฮง	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร
กลุ่มพัฒนำแม่บ้ำนเกษตรกรและเคหกิจเกษตร	
กองพัฒนำเกษตรกร	
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

จัดท�
นำงอมรทิพย์	ภิรมย์บูรณ์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
นำงสำวอ�ำไพพงษ์	เกำะเทียน		 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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