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ในบรรดาขนมอบหลากหลายชนิด บราวนีเป็ นขนมยอดนิยมตลอดกาลนับแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั และเป็ นที่โปรดปรานของชาวตะวันตกมากด้วยเช่นกัน สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
รับประทานเมื่อไรก็ได้ทุกเวลา นิยมกันทั้งแบบอุ่นๆ เนื้อนุ่มและแช่เย็นเนื้อหนึบ จะรั บประทานเปล่าๆ
ก็อร่ อย

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2 เรื่องทีส่ อน บราวนีผลไม้ ( Fruit Cake Brownies ) โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบราวนีผลไม้ได้
2. ทําบราวนีผลไม้ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
อ่างผสม

ช้อนตวง เครื่ องชัง่ ถาดอบ
เครื่ องผสม
ที่ร่อนแป้ ง

เตาอบ
พายยาง

3. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์การทําบราวนีผลไม้
2. ขั้นตอน การทําบราวนีผลไม้
3. การอบและบรรจุหีบห่อ
ส่ วนผสม
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 300 กรัม
โซดา
วานิลาผง
1 ช้อนชา
โกโก้
อบเชยป่ น
1 ช้อนชา
เกลือป่ น
เม็ดมะม่วงอบบดหยาบ 100 กรัม
ลูกพรุ นหัน่ สี่ เหลี่ยม
แกนสับปะรดเชื่อมหัน่ สี่ เหลี่ยม 50 กรัม
ลูกชิดเชื่อมแห้ง
ลูกเกดเหลือง , ดํา
100 กรัม
ผิวส้ม
เหล้ารัม
2 ช้อนโต๊ะ
ชอคโกแลต
เนยสด
200 กรัม
นํ้าตาลทราย

1/2
3
1/2
50
50
50
300
120

ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
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นํ้าตาลทรายแดง
120 กรัม
ถัว่ พีแคนสําหรับแต่งหน้า
4. ลาดับขั้นตอนการสอน/ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งสาลีอเนกประสงค์ โซดา วานิลา ผงโกโก้ดว้ ยกัน
2. ใส่ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ เกลือป่ น เคล้าให้เข้ากัน
3. ผสมลูกพรุ น แกนสับปะรด ลูกชิด ลูกเกด เหล้ารัมเข้าด้วยกัน
4. ตุ๋นช็อกโกแลต เนยสด จนละลาย
5. ตีส่วนผสมช็อกโกแลต กับนํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดงด้วยหัวตีรูปใบไม้
6. เติมไข่ไก่ครั้งละ 1 ฟอง ตีส่วนผสมจนเข้ากัน โดยใช้ความเร็ วปานกลาง
7. ลดความเร็ วของเครื่ องลงตํ่า เติมส่ วนผสมของแป้ งตีพอเข้ากัน
8. เติมส่ วนผสมของผลไม้ ตีพอเข้ากันดี
9. ตักส่ วนผสมใส่ พิมพ์ฟอยส์ขนาด 3 นิ้ว ชัง่ นํ้าหนัก 100 กรัม จํานวน 12 พิมพ์
10. แต่งหน้าด้วยถัว่ พีแคน นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 20 – 25 นาที
จนสุ ก
ข้ อเสนอแนะ
นําเสิ ร์ฟพร้อมกับกาแฟได้ หรื อจะ นํามารับประทานเป็ นของว่างได้

สาระน่ ารู้เกีย่ วกับ “Nuts”
นัท (Nuts) หรื อถัว่ เปลือกแข็ง มีเปลือกที่แข็งมากต้องกะเทาะเปลือกออกก่อนจึงจะได้กินเม็ด
ถัว่ อันโอชาที่ซ่อนอยูข่ า้ งใน ซึ่ งส่ วนมากต้องนําเข้าจากเมืองนอก
ถั่วลิสง (Peanuts)
ถัว่ ลิสง นักวิจยั จัดว่าเป็ นถัว่ ที่ไม่ถือเป็ นนัท แต่วา่ กันตามชื่ อก็ยงั ได้ชื่อว่า “ พีนทั ” ถัว่ ลิสง
ยังคงครองแชมป์ ถัว่ เปลือกแข็งยอดฮิตอันดับหนึ่งของโลก เพราะปลูกง่าย กระจายอยูท่ วั่ โลก และราคา
ถูก แถบเอเชียและแอฟริ กานิยมใช้ในอาหารคาว อย่างสะเต๊ะหรื อสตู แต่ทางตะวันตกมักเคี้ยวกินเล่น
และทําเป็ นเนยถัว่ ไว้ทาขนมปั ง ในถัว่ ลิสงมีไขมันไม่อิ่มตัวสู งถึง 85 เปอร์ เซ็นติ ซึ่ งช่วยลดอัตราเสี่ ยง
ต่อโรคหัวใจได้ดีมาก
ถั่วอัลมอนด์ (Almonds)
ถัว่ นี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดหวาน ที่มีท้ งั แบบคัว่ สุ กไว้กินเล่นเข้ากันดีกบั ช็อกโกแลต หรื อ
แบบดิบที่ทาํ ขนมได้หลากหลายและใช้ตกแต่งหน้าขนม ส่ วนอีกชนิดคือ บิเตอร์ อลั มอนด์ ทํานํามา
สกัดเป็ นกลิ่นหรื อนํ้ามันเท่านั้น ไม่นิยมนํามากินเล่น ถัว่ อัลมอนด์มีแคลเซี ยมเท่ากับนมสดและมีไฟ
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เบอร์ สูงที่สุดในจําพวกนัท ห้ามกินอัลมอนด์ดิบเป็ นอันขาด เพราะมีกรดไซยาไนด์หรื อสารพิษเจือ
ปนอยูด่ ว้ ย
ถั่วเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ (Cashew Nuts)
“หอม หวาน เคี้ยวเพลิน” เป็ นคํานิยามที่ดีสาํ หรับถัว่ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ เพียงรับประทานเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์วนั ละนิดจะได้ท้ งั แมกนีเซี ยม ทองแดง ฟอสฟอรัส และเหล็กอย่างครบถ้วน แต่เม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ มีไขมันอิ่มตัวมากจะต้องระมัดระวังในการรั บประทาน
ถั่วแมคาเดเมีย (Macadamia Nuts)
ถัว่ ชนิดนี้ได้ชื่อว่าเป็ นถัว่ ที่มีราคาสู งและรสชาติอร่ อยที่สุดในโลก แหล่งเพาะปลูกใหญ่อยูท่ ี่
ฮาวาย ถัว่ แมคาเดเมียอุดมไปด้วยไขมันทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว ซึ่ งชนิดไม่อิ่มตัวที่มีมากนั้นช่วยลด
คอเลสเทอรอลชนิดเลว (LDL) ในร่ างกายได้ดี และยังมีโปรตีนและวิตามินหลากหลายชนิดถ้ากินแมคา
เดเมียคู่กบั มะพร้าว ช็อกโกแลต และเนื้อปลาจะเข้ารสกันดีมาก
ถั่ววอลนัท (Walnuts)
ถัว่ นี้มีลายเหมือนสมองและมีกลิ่นเฉพาะตัวรุ นแรงกว่าถัว่ ชนิดอื่น แต่วอลนัทเป็ นถัว่ พิทกั ษ์
หัวใจด้วยเหตุที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 มีงานวิจยั ว่า ควรกินวอลนัทวันละหนึ่งกํามือเพื่อ
สุ ขภาพหัวใจ แถมยังกินเพื่อควบคุมนํ้าหนักได้อีกด้วย รสชาติของวอลนัทจะติดรสหวานปนขมนิด ๆ
เหมาะทําเค้กและคุกกี้ แต่ก็นิยมนํามาทําสลัดหรื อซอสด้วยเช่นกัน
ถั่วพิสตาชิโอ (Pistachio Nuts) Moreish!
คําแสลงที่ชาวตะวันตกใช้นิยามความอร่ อยซึ่ งไม่เหมือนใครของเจ้าถัว่ ชนิดนี้ นอกจากอร่ อย
แล้ว หน้าตายังสวยแปลกดีดว้ ย เม็ดถัว่ มีสีเขียวซี ด ๆ แต่ผวิ หุ ม้ (skin) กลับเป็ นสี แดงอมม่วงอ่อน ๆ
เปลือกนอกอ่อนแกะง่าย กลิ่นรสคู่ควรกับการทําขนมเป็ นอย่างยิง่

คาบที่

แผนการสอนรายคาบ
3 เรื่องทีส่ อน บราวนีลูกพรุน โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบราวนีลูกพรุ นได้
2. ทําบราวนีลูกพรุ นได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน

