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ลูกพรุ นเป็ นผล ไม้แห้งสี ดาํ ลูกเล็กๆ มีวติ ามินซีและธาตุเหล็กสู ง เป็ นผลไม้อายุวฒั นะ
เมื่อรับประทานเป็ นประจําจะทําให้มีเลือดฝาด ผิวพรรณผ่องใส มีสารแอนติออกซิ แดนท์สูง
รับประทานแล้วห่างไกลมะเร็ ง ประโยชน์ของพรุ นที่ได้รับการยอมรับคือ เนื้อลูกพรุ นมีกากใยอาหาร
มาก เป็ นยาระบายอ่อนๆ นํ้าลูกพรุ น มีรสเปรี้ ยวนํา เหมาะสําหรับทําซอสหรื อใช้หมักเนื้อทําให้นุ่มขึ้น
แหล่ งข้ อมูล Health Cuisine ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 หน้า 70

คาบที่ 4

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน บานอฟฟี่ พาย (Banoffi) โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบานอฟฟี่ ได้
2. ทําบานอฟฟี่ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําบานอฟฟี่
2. ขั้นตอนการทําบานอฟฟี่
3. การทํารู ปร่ าง การอบ
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง พายยาง เตาอบ ถาดอบ เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสม
แครกเกอร์บดละเอียด 200 กรัม
เนยสดละลาย
ช็อกโกแลตชิป
150 กรัม
นํ้าตาลไอซิ่ ง
นมสด
50
กรัม
กล้วยหอมสุ ก
นํ้าตาลทราย
50
กรัม
เนยสด
นมข้นหวาน
50
กรัม
ผงอบเชยป่ น
วิปปิ้ งครี ม
250 กรัม
ครี มชีส
ผงโกโก้สาํ หรับโรยหน้า 20
กรัม
4. ลาดับขั้นการสอน / ลาดับขันตอนการทางาน
วิธีทา

ที่คลึงแป้ ง ถาดพาย
100
50
3
50
¼
50

กรัม
กรัม
ผล
กรัม
ช้อนชา
กรัม

46
0

1. ผสมแครกเกอร์ บด เนยละลาย ให้เข้ากัน กรุ ใส่ กน้ พิมพ์วงกลมขนาด 2 ปอนด์ นําไป
แช่เย็นไว้
2. ตุ๋นช็อกโกแลตให้ละลายใส่ น้ าํ ตาลไอซิ่ ง เติมนมสด คนจนเป็ นเนื้อเดียวกัน พักให้เย็นลง
เล็กน้อยจึงนําไปราดบนแป้ งพายที่กรุ เตรี ยมไว้ นําไปแช่เย็น
3. หัน่ กล้วยหอมเป็ นแว่นหนาประมาณ ¼นิ้ว พักไว้
4. เคี่ยวนํ้าตาลทราย เนยสด นมข้นหวาน พอเป็ นสี น้ าํ ตาล ใส่ กล้วยหอม อบเชยป่ น คนให้
คาราเมลเคลือบกล้วยจนทัว่ พักไว้ให้เย็น
5. ตักกล้วยหอมคาราเมลราดบนแป้ งพายที่เตรี ยมไว้
6. ตีวปิ ปิ้ งครี มกับครี มชีสให้ข้ ึนฟู นําไปแต่งหน้ากล้วยหอมให้ทวั่ นําไปแช่เย็นให้อยู่ ตวั
ก่อนเสิ ร์ฟโรยหน้าด้วยผงโกโก้ให้สวยงาม
สาระน่ ารู้ เกีย่ วกับบานอฟฟี่ พาย
บานอฟฟี่ เป็ นของหวานที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยเสน่ห์ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งความกรุ บ
กรอบและเค็ม จากแป้ งพายชั้นล่าง ถัดมาเป็ นช็อกโกแลตนิ่มรสหวานและกล้วยหอมเคลือบคาราเมล
ปิ ดหน้าด้วยวิปปิ้ งครี มฟูเบาที่แฝงด้วยรสชาติของชีสมาสคาโปเน่ คือหัน่ ชิ้นสามเหลี่ยมเหมือนเค้กทัว่ ไป
หรื อเสิ ร์ฟในถ้วยกิ๊บเก๋
สามารถประยุกต์ทาํ บานอฟฟี่ เป็ นแบบถ้วยได้ โดยคงขั้นตอนไว้เหมือนเดิม แต่ควรใช้ถว้ ยที่มี
ขนาดเล็กและปากกว้าง เวลาตักรับประทานจะได้สะดวก
แหล่งข้ อมูล

คาบที่

วรสารครัวฉบับที่ 136 ประจําเดือน ตุลาคม 2548

แผนการสอนรายคาบ
5 เรื่องทีส่ อน พายกล้วยหอม โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําพายกล้วยหอมได้
2. ทําพายกล้วยหอมได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสมเปลือกพาย ไส้คสั ตาร์ ดครี ม
2. ขั้นตอนการทําพายกล้วยหอม การทําไส้คสั ตาร์ ดครี ม

