แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13

เรื่องทีส่ อน มันรังนก

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ มันรังนก
2. ทํามันรังนกได้
3. ประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม
2. ขั้นตอนการทํา
3. การบรรจุ หี บห่อ
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
อุปกรณ์
มีด เขียง กระทะ ทัพพีโปร่ ง ส้อม กระดาษซับนํ้ามัน ถาด
ส่ วนผสม
1. มันเทศ
500 กรัม
2. นํ้าตาลปี๊ บ
120 กรัม
3. นํ้า
2
ช้อนโต๊ะ
4. เกลือป่ น
1/2 -1/4 ช้อนชา
5. นํ้ามันสําหรับทอด
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ล้างมันเทศให้สะอาด ปอกเปลือก ใช้ผา้ ซับให้แห้ง หัน่ เป็ นแผ่นบางๆ นํามาซ้อนกันซอยเป็ น
เส้น ยาวๆ เล็กๆ ผึ่งลมไว้
2. ผสมนํ้ากับนํ้าตาลปี๊ บ เกลือ ตั้งไฟอ่อนๆให้น้ าํ ตาลปี๊ บละลาย
3. ตั้งนํ้ามันให้ร้อน แบ่งมันเป็ น 3 ส่ วน
4. นําส่ วนที่ 1 ลงทอดในนํ้ามันพอเหลืองนวลและกรอบ จึงใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บที่ละลายไว้ 1 ใน 3
ส่ วน
5. คนให้น้ าํ ตาลละลายและจับเส้นมันเทศ
6. ตักมันเทศขึ้น ใช้ส้อมตักเป็ นกองๆขนาดตามต้องการ
7. ทอดมันเทศส่ วนที่เหลือ ทําเช่นเดียวกันกับครั้งแรก
ข้ อแนะนา
1. อย่าซอยมันเส้นใหญ่มากจะทอดแล้วไม่กรอบ ซอยเส้นเล็กๆ ฝอยๆ

2. ขณะใส่ มนั เทศลงทอด อย่าคนจนกว่ามันเริ่ มแข็งตัวถ้าคนขณะมันเทศยังอ่อนตัว มันเทศจะจับ
เป็ นก้อนเกาะกัน
3. ควรใช้ทพั พีโปร่ ง ช้อนนํ้าตาลที่ติดอยูใ่ นนํ้ามันออกให้หมดก่อนทอดมันเทศส่ วนต่อไป
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
มันรังนกมีขนาดพอคํา สี เหลืองทอง ไม่กรอบแข็ง รสชาติหวานเค็ม

สาระน่ ารู้
นา้ ตาลกรวด เป็ นนํ้าตาลที่ผลิตจากอ้อย ผ่านการฟอกขาว แต่ไม่ผา่ นการทําให้เป็ นผลึกเหมือน
นํ้าตาลทรายขาว จึงมีลกั ษณะเป็ นก้อนใหญ่ ให้รสหวานละมุน ใช้มากในอาหารจีน ทั้งอาหารคาวและ
อาหารหวานเหมาะสําหรับใส่ ในนํ้าซุ บเพื่อให้น้ าํ ซุ บมีรสหวานกลมกล่อม สําหรับรังนกตุ๋นจะใช้น้ าํ ตาล
กรวดเท่านั้น ช่วยให้รังนกไม่คาวมาก
นา้ ตาลไอซิ่ง เรี ยกอีกอย่างว่า นํ้าตาลผง เป็ นนํ้าตาลชนิดที่มีส่วนผสมของแป้ งข้าวโพดหรื อแป้ ง
มัน 3 % เพื่อให้น้ าํ ตาลไม่จบั ตัวกันเป็ นก้อน เนื้อนํ้าตาลเป็ นผงสี ขาวละเอียด มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาล
ทรายชนิดอื่นใช้โรยหน้าหรื อแต่งหน้าขนมต่างๆ เช่น ขนมปั งเนยสด โดนัท เพราะเมื่อถูกอากาศจะไม่
ละลาย หรื อใช้ตีกบั วิปปิ้ งครี มเนื้อจะเนียนละเอียดเข้ากันได้ดี แต่ไม่ควรใส่ ในเค้กหรื อกุกกี้แทนนํ้าตาล
ทรายป่ นเพราะจะทําให้ได้ขนมที่แข็ง ไม่นุ่ม
นา้ ตาลอ้อย เรี ยกอีกอย่างว่า นํ้าตาลงบหรื อนํ้าอ้อยงบ ได้จากการเคี่ ยวนํ้าอ้อย ให้รสหวานอ่อนๆ
และมีกลิ่นหอม ช่วยเพิ่มสี สันให้กบั อาหารได้ดี นิยมนํามาเป็ นส่ วนผสมของขนม เช่น ขนมวง ขนม
นางเล็ด ขนมเบี่ยง ข้าวเกรี ยบว่าว ขนมเทียน ขนมเข่ง ฯลฯ
นา้ ตาลปี๊ บ นํ้าตาลปี๊ บได้มาจากนํ้าหวานในดอกมะพร้าว ชาวบ้านเรี ยกงวงมะพร้าว หรื อได้จาก
ดอกตาลโตนด มีลกั ษณะข้นเหนียว บรรจุใส่ ในปี๊ บ รสหวานนุ่มนวล กลิ่นหอมละมุน นํ้าตาลโตนดมีรส
หวานที่นุ่มนวลมากและมีกลิ่นหอมเป็ นพิเศษ ส่ วนนํ้าตาลมะพร้าวรสหวานและมีกลิ่นหอมน้อยกว่า
นํ้าตาลปี๊ บใส่ ในอาหารช่วยให้มีรสหวานกลมกล่อม ปรุ งอาหารประเภทแกง 2 รส และแกง 3 รส เช่น แกง
ส้ม แกงคัว่ แกงคัว่ ส้ม แกงเหลือง ปรุ งรสในนํ้าพริ กต่างๆ ใช้ในการทําหมูหวาน ไข่ลูกเขย ผัดไทย
หรื อใช้หมักในหมูยา่ งหมูปิ้ง ใส่ ในขนมไทยอย่าง นํ้ากะทิแตงไทย ลอดช่องไทย ขนมปลากริ ม ฯลฯ
แหล่งข้อมูล นิตยสารครัว ฉบับ เดือน กันยายน 2550 หน้า 31

