6. หั่นแตงกวา ถั่วฝักยาว
7. ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่น้ํามันพืช ใส่ข้าวลงผัดให้น้ํามันเคลือบเม็ดข้าว ใส่หมู ใส่น้ําปลา
ใส่หอมแดง ผักชีฝรั่ ง ต้นหอม ผัดสักครู่ ยกลงจากเตา ใส่น้ํามะนาว ข้าวคั่ว พริกขี้หนูป่น คนให้เข้า
กัน โรยใบสะระแหน่ กินเคียงกับไส้กรอกอีสาน ถั่วทอด และผักสดตามชอบ
ข้อแนะนาในการทา
1. ข้าวที่จะผัดควรหุงให้เป็นเม็ดสวยอย่าแฉะ จะใช้ข้าวสวยหุงค้างคืน หรือข้าวสวยหุงใหม่ นํา
ขึ้นมาผึ่งลมให้คลายความร้อน จะผัดเป็นเม็ดสวย
2. ใช้เนื้อไก่แทนเนื้อหมูได้
3. พริกขี้หนูเพิ่ม – ลดได้ตามความชอบ หรือจะรับประทานกับพริกขี้หนูแห้งทอดก็ได้

สาระน่ารู้
โหระพา ขึ้นชื่อว่ามีเบต้าแคโรทีนและแคลเซียมสูง นิยมกินขับลมแก้จุกเสียด ท้องอืดท้ องเฟ้อ
แน่นท้อง ช่วยย่อยอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ ทําให้เจริญอาหาร แก้ไอ แก้บิด ที่สําคัญน้ํามันหอมระเหยใน
ใบโหระพายังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับ ช่วยผ่อนคลายประสาท บางขนานก็นําใบโหระพามาปั่นผสมกับ
สับปะรดหรือกระชายเป็นเครื่องดื่มเรียกว่ากินโหระพา 7 ใบ ถือเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยลดลม ลดอนุมูล
อิสระ บํารุงหัวใจ และเพิ่มเม็ดเลือดแดง ด้านกะเพรารสเผ็ดร้อนมีน้ํามันหอมระเหยฉุนกว่าเบชิลชนิด
อื่น คนโบราณก็ชอบเด็ดเอาใบกะเพรามาขยี้แล้วดมแก้เป็นลมหรืออ่อนเพลีย ให้กระปรี้กระเปร่ามีแรง
ปั้นเป็นยาลูกกลอนกินขับลม แก้ท้องขึ้น ปวดท้องบํารุงธาตุ และกระตุ้นการทํางานของลําไส้
แหล่งข้อมูล นิตยสารครัว ฉบับที่ 176 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2552 หน้า 73.

ครั้งที่ 3
เรื่อง ข้าวผัดกระเทียมหมูทอดทงคัตสึ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล
ข้าวผัดกระเทียมหมูทอดทงคัตสึ
ข้าวผัดกระเทียม เป็ นข้าวผัดที่มีกลิ่นหอมของกระเทียมและเนย รับประทานคู่กับหมูทอด
ทงคัตสึที่กรอบนอกนุ่มใน จัดเป็นอาหารจานเดียวที่น่ารับประทาน และมีรสชาติอร่อยอย่างลงตัว
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกส่วนผสมข้าวผัดกระเทียมได้
2. ทําข้าวผัดกระเทียมได้
3. บอกส่วนผสมหมูทอดทงคัตสึได้
4. ทําหมูทอดทงคัตสึได้
2.รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมข้าวผัดกระเทียม

2. ขั้นตอนการทําข้าวผัดกระเทียม
3. การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมหมูทอดทงคัตสึ
4. ขั้นตอนการทําหมูทอดทงคัตสึ
3.วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ ตาชั่ง ถ้วยตวง ช้อนตวง มีด เขียง กระทะ ตะหลิว
ข้อแนะนาในการเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสม
หมู หมูที่เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีป นเปื้อนมากมาย ทั้งฮอร์โมนเร่งโต ยาเคมี
ยาฆ่าแมลง รวมถึงสารเร่งเนื้ อแดงซึ่งทําให้ร่างกายของหมูสร้างเนื้อแดงมากกว่าปกติ จนชั้นไขมันบาง
มาก สีเนื้อก็แดงเข้ม ฉะนั้นจึงควรเลือกซื้อเนื้อหมูโดยสังเกตจากสีของเนื้อต้องเป็นสีชมพูแดง ไม่ใช่
แดงสดหรือสีซีดจะเป็นหมูค้างเก่า เนื้อไม่แข็ง มีไขมันตามธรรมชาติ เนื้อหมูส่วนที่นํามาทําหมู
ทอดทงคัตสึ
ควรเลือกใช้หมูสันนอกเพราะจะหั่นเป็นชิ้นได้สวยกว่าเนื้อส่วนอื่น
มัสตาร์ด มีทั้งชนิดที่เป็นผงและเป็นครีมในสูตรนี้ใช้ชนิดที่เป็นครีม
กระเทียม การเลือกใช้กระเทียมกลีบเล็กหอมฉุนดีกว่ากระเทียมกลีบใหญ่
ข้าวสุก ใช้ข้าวหอมมะลิหุง น้ําน้อยอย่าให้แฉะ เมื่อข้าวสุกนํามาผึ่งลมให้แห้งก่อนนําไปผัด
เมล็ดข้าวที่ผัดจะร่วนสวยไม่เป็นก้อน หรือจะใช้ข้าวญี่ปุ่นหุงแทนข้าวหอมมะลิก็ได้ ข้าวหอมญี่ปุ่นจะ มี
เมล็ดข้าวสั้นอ้วน เมื่อสุก แล้วข้าว จะมีลักษณะแฉะนิ่ มจับเป็นก้อนคล้ายข้าวเหนียว ข้าวสุก 3 ถ้วย
หนักประมาณ 450 กรัม เวลาหุงเตรียมได้จากข้าวสารประมาณ 250 – 300 กรัม
ส่วนผสมหมูทอดทงคัตสึ
1. หมูสันนอก
300 กรัม
2. มัสตาร์ด
1 ½ ช้อนชา
3. พริกไทยป่น
½
ช้อนชา
4. ซอสปรุงรส
3
ช้อนชา
5. ซีอิ๊วขาว
2
ช้อนชา
6. แป้งสาลี
¼
ถ้วย
7. ไข่ไก่
1
ฟอง
8. เกล็ดขนมปัง
1
ถ้วย
9. น้ํามันพืชสําหรับทอด
ส่วนผสมข้าวผัดกระเทียม
1. เนยสด
1
ช้อนโต๊ะ
2. น้ํามันพืช
1
ช้อนโต๊ะ
3. กระเทียมสับ
2
ช้อนโต๊ะ
4. หอมใหญ่หั่น  ½
ถ้วย
5. แครอทหั่น 
1/3 ถ้วย
6. ข้าวสุก
3
ถ้วย
7. ซีอิ้วขาว
1 – 2 ช้อนโต๊ะ
8. น้ําตาลทราย
1 ½ ช้อนชา
9. พริกไทยป่น
¼
ช้อนชา
10. ต้นหอมซอย
3
ช้อนโต๊ะ
11. ผักสดสําหรับตกแต่ง เช่น ผักกาดหอม แครอท แตงกวา
4. ลาดับขั้นการทา
วิธีทาหมูทอด
1. หั่นหมูให้เป็นชิ้นหนาขนาด 1 เซนติเมตร 3 ชิ้น

2. ทุบเนื้อหมูด้วยค้อนทุบเนื้อหรือใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วทั้งชิ้น
3. ผสมมัสตาร์ด พริกไทยป่น ซอสปรุงรส ซีอิ๊ วขาว เข้าด้วยกัน นําไปทาบนเนื้อหมูทั้งสอง
ด้าน หมักหมู 20 นาที
4. คลุกแป้งสาลีให้ทั่วชิ้นหมู ชุบไข่ คลุกด้วยเกล็ดขนมปังให้ทั่วนําไปทอดให้สุก ตักขึ้นวาง
บนกระดาษซับน้ํามัน
วิธีทาข้าวผัด
1. ใส่น้ํามันพืชลงในกระทะ ตอกไข่ใส่ยีไข่ผัดพอสุก ตักขึ้น
2. ใส่เนยสดและน้ํามันพืชลงในกระทะพอเนยละลายใส่กระเทียมสับผัดให้หอม
3. ใส่หอมใหญ่และแครอทผัดให้สุก
4. ใส่ข้าวสุกลงผัด ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว น้ําตาลทราย พริกไทยป่น ใส่ไข่ไก่ (ในข้อ 1) ผัดให้
เข้ากัน
5. ใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากัน ตักขึ้นใส่จาน
วิธีเสิร์ฟ
ตักข้าวใส่จาน หั่นหมูทอดทงคัตสึเป็นชิ้นตามขวาง จัดเรียงบนจานข้า ว ตกแต่งด้วยผักสดตาม
ชอบ
ข้อแนะนาในการทา
1. การทุบเนื้อหมูด้วยค้อนทุบเนื้อจะทําให้เนื้อหมูนุ่ม ถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อจะใช้มีดสับตบบนเนื้อ
เบา ๆ ให้เส้นเนื้อแตก
2. การทอดหมูใช้ไฟปานกลาง ก่อนนําหมูลงทอดต้องให้น้ํามันร้อนก่อนจะได้ไม่อมน้ํามัน
3. การคลุกหมูด้วย เกล็ด ขนมปังควรใช้มือกดให้ เกล็ด ขนมปังติด กับชิ้นหมูให้แน่น เมื่อทอด
เกล็ดขนมปังจะได้ไม่ร่วงหลุดมากไป
4. การผัด เนยกับกระเทียมใช้ไฟอ่อน อย่าให้กระเทียมมีสีเข้มเหลือง ผัดให้มีกลิ่นหอมสีของ
กระเทียมยังขาวอยู่ เมื่อใส่ข้าวลงผัดจึงเร่งไฟให้แรงขึ้น

สาระน่ารู้
มัสตาร์ด ทํามาจากเมล็ดพันธุ์ผักกาด ซึ่งเป็นผักกาดเขียวพันธุ์ที่ฝรั่ง จีน และอินเดีย เลี้ยงไว้เอา
เมล็ดมาใช้ เป็นเครื่องเทศอย่างหนึ่ง ผักกาดเขียวบางพันธุ์มีรสแหลมและเผ็ดเล็กน้อยคล้ายรสชาติของ
มัสตาร์ดซอสหรือมัสตาร์ดครีมสีเหลือง ฝรั่งเรียกผัดกาดเขียวเป็น mustard green
เมล็ดต้นผักกาดที่ฝรั่งเรียก mustard seeds และคนไทยเรียก “เมล็ดพันธุ์ผักกาด” นี้เป็นสีขาว
หรือไม่ก็ออกดํา แต่มัสตาร์ดผงหรือมัสตาร์ดซอส (มัสตาร์ดครีม ) จะเป็นสีเหลือง เพราะใส่ขมิ้นเข้าไป
แต่งสีให้ออกเหลืองน่ากินเท่านั้น

