แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 8

เรื่องทีส่ อน

ลูกชิ้นกุ้งคลุกอัลมอนด์ ทอด โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีการทําลูกชิ้นกุง้ คลุกอัลมอนด์ทอดได้
2. ทําลูกชิ้นกุง้ คลุกอัลมอนด์ทอดได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําลูกชิ้นกุง้ คลุกอัลมอนด์ทอด
2. การทํารู ปทรง
3. การทอด
4. การจัดตกแต่ง
3. อุปกรณ์
ส่ วนผสม
1.กุง้ แชบ้วยแกะเปลือกแล้ว
3.เกลือ
5.แห้วหัน่  เล็ก
7.พริ กไทยเม็ดโขลกละเอียด
9.นํ้าตาลทราย
11.ต้นหอมส่ วนโคนสี ขาว
13.แคนตาลูปตักก้อนกลม

500
1
1/2
3
1
1/2
250

กรัม
ช้อนชา
ถ้วย
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ถ้วย
กรัม

2.แป้ งมัน
1/2
4.มันหมูแข็งหัน่  เล็กๆ 1/4
6.ไข่ไก่
1/2
8.เกลือป่ น
1-1 1/4
10.แป้ งสาลี
1/4
12.อัลมอนด์สไลด์
100

ถ้วย
ถ้วย
ฟอง
ช้อนชา
ถ้วย
กรัม

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1.ล้างกุง้ แกะเปลือก เด็ดหัวหาง ผ่าหลังเอาเส้นดําออก ใส่ ในอ่างผสม ใส่ แป้ งมัน เกลือ ( 1 ช้อน
ชา) เคล้าให้ทวั่ หมักไว้นานประมาณ 20-30 นาที
2.เมื่อครบเวลาหมักเปิ ดนํ้าใส่ ในอ่างหมักกุง้ จนนํ้าในอ่างใส ตักกุง้ ขึ้น นําผ้าสะอาดมาซับเนื้อกุง้
ให้แห้ง
3.นําเนื้อกุง้ แช่ตเู ้ ย็นจนเนื้อกุง้ เย็นจัด ตบเนื้อกุง้ ด้วยมีดปั งตอให้แบน
4.ใส่ เนื้อกุง้ ลงในอ่างผสม ใส่ เกลือ (1-1 ¼ ช้อนชา) มันหมูแข็งแล้วนวด ฟาดในอ่างผสมจนเนื้อ
กุง้ เหนียวติดมือใส่ แห้ว , ไข่ไก่ , พริ กไทยป่ น , แป้ งสาสี , นํ้าตาลทราย , ต้นหอม นวดให้เข้ากัน

5 .ใช้มือสะอาด ปั้ นเนื้อกุง้ เป็ นก้อนกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว แล้วคลุกกับอัลมอนด์จน
ทัว่ ใส่ ถาดพักไว้
6. ตั้งกระทะนํ้ามันไฟอ่อนๆรอจนนํ้ามันร้อน ใส่ ลูกชิ้นกุง้ ที่เตรี ยมไว้ ลงทอดจนสุ กเหลือง ตัก
ขึ้นพักบนตะแกรง ที่มีกระดาษซับนํ้ามัน
7. จัดเสิ ร์ฟ พร้อมนํ้าจิ้มบ้วยเจี่ย และแคนตาลูป
ข้ อแนะนา
1. ใช้กงุ้ แชบ้วยตัวขนาดกลาง หรื อใหญ่เนื้อกุง้ จะเหนียวดี
2. การหมักกุง้ ด้วยแป้ งมันจะทําให้เนื้อกุง้ สะอาดใสและกรอบแบบเนื้อเนียนไม่หยาบ ส่ วนเกลือ
จะช่วยรัดเนื้อกุง้ ให้กรอบเด้ง
3. ต้องแช่กงุ้ และมันหมูให้เย็นจัดก่อนนวดจะทําให้เนื้อกุง้ เหนียวดี เวลานวด
4. ถ้าอัลมอนด์สไลด์มีความชื้นนําไปอบไฟอ่อนๆ เพื่อให้แห้งและมีกลิ่นหอม (ไม่ตอ้ งอบให้
เหลืองจัด)
5. การใส่ ลูกชิ้นลงทอดแต่ละครั้งควรให้มีจาํ นวนเท่าๆกันเพื่อรักษาอนหภูมิความร้อนของ
ให้คงที่
6. หัน่ แห้วให้เล็กๆและละเอียดมากๆ
7. ถ้าไม่รับประทานกับแคนตาลูป จะรับประทานกับสับปะรด หรื อ แตงกวา มะเขือเทศได้ตาม
ชอบ
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
1.ลูกชิ้นเนื้อกุง้ กรอบเด้ง หอมกลิ่นพริ กไทย สี เหลืองทอง เวลาเคี้ยวหอมมันจากอัลมอนด์
สาระน่ ารู้
อัลมอนด์เป็ นนัตชนิดหนึ่ง รู ปร่ างเป็ นวงรี มีเปลือกแข็งสี น้ าํ ตาลอ่อน ส่ วนที่ เรากินคือเม็ดภายใน
ต้นอัลมอนด์เป็ นพืชตระกูลเดียวกับต้นแอปริ คอต พลัม และพีช (อยูใ่ นสปี ชีส์ Prunus amygdalus)
แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ผลของแอปริ คอต พลัม และพีชจะมีเนื้อนิ่มอิ่มนํ้า ในขณะที่เนื้อผลของอัล
มอนด์มีความแข็ง ลักษณะเหมือนเปลือกสี น้ าํ ตาลซึ่ งห่อหุ ้มเม็ดขนาดใหญ่ไว้ภายใน
อัลมอนด์สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ อัลมอนด์หวาน (Sweet Almond) และอัลมอนด์ขม (Bitter
Almond)
อัลมอนด์หวานเป็ นอัลมอนด์ที่บริ โภคในรู ปเม็ดสดและแห้ง รวมถึงนํามาใช้ปรุ งอาหารและทํา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สไลซ์เป็ นแผ่นบางโรยหน้าซุ ป เค้ก หรื อผสมในสลัด นําไปผัดกับเนื้อสัตร์
ทําอาหารขบเคี้ยว นํ้านมอัลมอนด์ อัลมอนด์บด [สําหรับทําขนม ทํามาร์ซิแพน (Marzipan) หรื อทําเป็ น
ไส้ขนมหวาน] เป็ นต้น

ส่ วนอัลมอนด์ขมเป็ นอัลมอนด์ที่มีรสชาติและกลิ่นค่อนข้างแรง รวมถึงมีสารพิษไฮโดรไซยาไนต์
ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อร่ ายกายอยูซ่ ่ ึ งจะต้องทําลายสารพิษด้วยความร้อนก่อนจึงจะสามารถนํามาใช้เป็ น
ส่ วนประกอบในอาหารได้
การใช้ประโยชน์จากอัลมอนด์ขมคือ นําไปสกัดทํากลิ่นอัลมอนด์ (Pure Almond Extract) แล้ว
นําไปผสมใน “ Amaretto” ซึ่งเป็ นลิเคียวร์ของอิตาลี (คําว่า Amaretto แปลว่า ขมเล็กน้อย ซึ่งหมายถึง
ความขมของอัลมอนด์ที่ใส่ ลงไปเพื่อแต่งกลิ่นรสนัน่ เอง) นอกจากนี้ยงั นําไปใช้เติมแต่งรสในผลิตภัณฑ์
เค้ก คุกกี้ ฟรุ ตสลัด รวมถึงนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง อุตสาหกรรม
ยา เป็ นต้น
แหล่งข้อมูล นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับเดือน มิถุนายน 2550 หน้า 80

