แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 เรื่องทีส่ อน

นา้ สลัดเต้ าหู้

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ นํ้าสลัดเต้าหูไ้ ด้
2. ทํานํ้าสลัดเต้าหูไ้ ด้
3. ใช้ในชีวติ ประจําวันหรื อ นําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํานํ้าสลัดเต้าหู ้
การเตรี ยม ผักและเนื้อสัตว์
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ เครื่ องปั่ นนํ้าผลไม้ มีด เขียง อ่างผสม รังถึง
ส่ วนผสมนา้ สลัดเต้ าหู้
1. เต้าหูห้ ลอด
½
หลอด
2. นํ้าตาลทราย
1/3
ถ้วย
3. เกลือป่ น
1
ช้อนโต๊ะ
4. นมข้นหวาน
3
ช้อนโต๊ะ
5. นํ้าส้มสายชู
6
ช้อนโต๊ะ
6. พริ กไทยป่ น
½
ช้อนชา
7. มัสตาร์ดครี ม 1
ช้อนโต๊ะ
8. นํ้ามันพืช
1
ถ้วย
ส่ วนผสม
1. ผักสลัดตามชอบ เช่น ผักกาดแก้ว , ผักกาดบัตเตอร์เฮด , มะเขือเทศเชอร์รี แครอท ฯลฯ
2. เส้นบุก แบบต่าง ๆ
3. ปูอดั หรื อ เนื้อสัตว์ตามชอบ
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
1. นึ่งเต้าหูห้ ลอดให้ร้อน หรื อใช้ไมโครเวฟอุ่นให้ร้อน
2. ใส่ เต้าหูล้ งในโถปั่ นนํ้าผลไม้ ใส่ น้ าํ ตาล เกลือ นํ้าส้มสายชู นมข้นหวาน พริ กไทยป่ น
มัสตาร์ ด เปิ ดเครื่ องใช้ความเร็ วสู ง ใส่ น้ าํ มันพืชทีละน้อยจนหมด ส่ วนผสมจะข้น
3. เทนํ้าสลัดที่ได้ เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ด เก็บไว้ในตูเ้ ย็น
4. เตรี ยมผักสลัด และเนื้อสัตว์ต่างๆ
5. จัดผักและเนื้อสัตว์ให้สวยงาม เสิ ร์ฟพร้อมนํ้าสลัด

ข้ อแนะนา
1. ใช้เต้าหูห้ ลอดที่เป็ นเต้าหูจ้ ากถัว่ เหลือง
2. นมข้นหวานทําให้น้ าํ สลัดมีกลิ่นหอมกลมกล่อม
3. นํ้ามันพืช ใช้ นํ้ามันข้าวโพด , นํ้ามันดอกทานตะวัน จะดีกว่า ใช้น้ าํ มันปาล์ม
4. ใช้พริ กไทยเม็ดป่ นละเอียด จะหอมกว่าพริ กไทยป่ น นําพริ กไทยเม็ดไปคัว่ ไฟอ่อนๆ ก่อน
นําไปป่ นจะทําให้พริ กไทยมีกลิ่นหอมเพิม่ ขึ้น
5. นํ้าส้มสายชูใช้น้ าํ ส้มหมักจากสับปะรด ถ้าไม่มีใช้น้ าํ ส้มสายชูกลัน่ ก็ได้ ถ้าชิมรสแล้วไม่
เปรี้ ยวจะเพิ่มนํ้ามะนาวได้เล็กน้อย
6. ถ้ารับประทานเจใช้น้ าํ ตาลทรายแทนนมข้นหวาน หรื อใช้นมข้นหวานที่ทาํ จากไขมันพืช
(ครี มเทียม) อย่าใช้นมข้นหวานที่ทาํ จากไขมันเนยจากนมวัว
7. เก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้ 3-5 วัน
เกณฑ์ ในการประเมิน
นํ้าสลัดมีสีขาวออกสี ครี มมีรสชาติจดั ทั้ง 3 รส คือ เปรี้ ยว หวาน เค็ม
สาระน่ ารู้
เราสามารถนําถัว่ เหลืองมาบริ โภคและนําไปแปรรู ปเป็ นอาหารชนิดต่าง ๆ ได้มากมาย ถัว่ เหลือง
ฝักอ่อนที่เราเรี ยกว่า ถัว่ แระ นําไปนึ่งให้สุกแล้วกินเป็ นอาหารว่าง ส่ วนเมล็ดถัว่ เหลืองที่แก่จดั สามารถ
นํามาแปรรู ปเป็ นนมถัว่ เหลืองหรื อนํ้าเต้าหู ้ ทําเป็ นเต้าหูอ้ ่อนหรื อเต้าหูห้ ลอดสําหรับทําแกงจื ด เต้าหูแ้ ข็ง
สําหรับทํากับข้าว หรื อทอดกินกับนํ้าจิ้มที่ทาํ จากนํ้าตาลเคี่ยวกับนํ้ามะขามเปี ยก ใส่ พริ กและถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น
นอกจากนี้ยงั ทําเป็ นเต้าหูย้ ้ ี เต้าเจี้ยว ซี อิ๊ว ตลอดจนโปรตีนเกษตร เป็ นต้น
ถัว่ เหลืองมีโปรตีนสู งกว่าถัว่ ชนิดอื่น ๆ สําหรับแคลเซี ยมก็มีค่อ นข้างสู ง แต่หากทําเป็ นนมถัว่
เหลืองจะให้แคลเซียมน้อยมาก
ปั จจุบนั มีการรณรงค์ให้บริ โภคถัว่ เหลืองกันมากขึ้น เพราะนอกจากมีสารอาหารต่างๆที่มี
ประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมีกรดไขมันอิ่มตัว 2 ชนิด ได้แก่ กรดไลโนเลอิก
และกรดโอเลอิก ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยป้ องกันผิวแห้งและตกสะเก็ด นอกจากนี้ถวั่ เหลืองนับว่าเป็ น
แหล่งแคลเซี ยมที่ดีแหล่งหนึ่ง ซึ่ งมีการศึกษาวิจยั เรื่ องการชะลอการสลายของกระดูกในกลุ่มอาสาสมัคร 2
กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ส่ วนอีกกลุ่มได้รับโปรตีนจากถัว่ เหลื อง ปรากฏว่า
อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถัว่ เหลืองพบแคลเชียมในปั สสาวะน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ ดังนั้นการกินถัว่ เหลืองจึงช่วยปกป้ องแคลเซี ยมที่ถูกขับออกจากร่ างกายซึ่ งก็คือช่วยป้ องกัน
กระดูกพรุ นได้ ในถัว่ เหลืองมีสารไอโซฟลาโวน ซึ่ งมีคุณสมบัติพิเศษคือทําหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเอสโตร
เจนในเพศหญิง จึงสามารถจับกับเอสโตรเจนยับยั้งการกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง ช่วยลด
ความเสี่ ยงของการเกิดมะเร็ งได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบหรื ออาการอื่นๆ เช่น เหงื่อออก
หงุดหงิดง่าย ที่เกิดขึ้นในผูห้ ญิงวัยทองซึ่ งเป็ นวัยที่กาํ ลังหมดประจําเดือน การกินโปรตีนจากถัว่ เหลือง

ก่อให้เกิดผลดีกบั ไต เพราะการได้รับโปรตีนจากสัตว์ในปริ มาณมากทําให้ไตต้องทํางานหนัก ดังนั้นถ้า
คนเราลดการบริ โภคเนื้อสัตว์ลง แล้วเลือกกินถัว่ เหลืองทดแทน นอกจากทําให้ไม่ขาดโปรตีนแล้วยัง
เท่ากับช่วยถนอมไตด้วย นอกจากถัว่ เหลืองจะให้ประโยชน์ต่างๆ ต่อสุ ขภาพแล้ว ยังมีรายงานจากวิจยั ว่า
ถัว่ เหลืองช่วยป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เพราะช่วยควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือด อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์ โมนได้ เช่น มะเร็ ง
ต่อมลูกหมาก นักโภชนาการแนะนําว่าในแต่ละวันควรได้รับโปรตีนจากถัว่ เหลืองหรื อผลิตภัณฑ์จากถัว่
เหลือง 25 กรัม ซึ่ งทําได้ไม่ยาก คือ โปรตีน 7 กรัมจะเท่ากับการกินถัว่ เหลืองต้มสุ ก 3 ช้อนกินข้าว
หรื อหนัก 45 กรัม หรื อเท่ากับเต้าหู ้แข็ง ¼ ก้อน ( 1 ก้อนหนัก 250 กรัม)หรื อเต้าหูข้ าวชนิดหลอด 1
หลอดซึ่งหนักประมาณ 190 กรัม หรื อนมถัว่ เหลือง 1 ½ แก้ว (300 มิลลิลิตร) ดังนั้นในการเลือกกิน
อาหารในแต่ละวันจึงควรให้ถวั่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองเป็ นส่ วนหนึ่งของเมนูอาหารด้วยจึงจะ
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
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