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คร้ังที่ 5 
            เรื่อง ชอคโกแลตคุกกี้ 

 
1.  จุดประสงค  

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําชอคโกแลตคุกกี้ได 
2.  สามารถทําชอคโกแลตคุกกี้ได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั  และประกอบอาชีพได 
 

2.   รายการ  
1.  การเตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําชอคโกแลตคุกกี ้
2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํชอคโกแลตคุกกี ้
3.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการชอคโกแลตคุกกี้ 
4.  การอบและการตกแตง 
 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง เครื่องชั่ง ตะแกรงพักขนม  เครื่องผสมอาหาร 

พายยาง  ถาดอบ  เตาอบ    
 

สวนผสม 
  1. แปงสาลีอเนกประสงค  200 กรัม 2.  โกโก  60 กรัม 
 3.  โซดา   1 ชอนชา 3.  วานิลาผง  2 ชอนชา 
 4.  เนยสด   170 กรัม 5.  ชอคโกแลตชิพ 170 กรัม 
 6.  ไขไก   3 ฟอง 7.  น้ําตาลทราย  350 กรัม 
 8.  ชอคโกแลตชิพรสนม  100 กรัม 9.  ชอคโกแลตเอ็มแอนเอ็ม  100 กรัม  

 

4.    ลําดับขั้นการทํา  
วิธีทํา 

1.  รอนแปงสาลี  ผงโกโก  โซดา  วานิลาผง  รวมกัน 
2. ตุนชอคโกแลต  เนยสด  ใหละลาย  ยกลงคนพอสวนผสมอุน ๆ 
3. ตีสวนผสมชอคโกแลต  ใสไขไก  น้ําตาลทราย  ตีใหเขากนั  พอน้ําตาลละลาย 
4. ใสแปงสาลีที่เตรียมไว  คนใหเขากัน  ใสชอคโกแลตนม  คนใหเขากัน 
5. นําสวนผสมเขาตูเย็น  พอใหอยูตัว  ใชที่ตักไอศครีมตักวางบนถาดที่รองแผนรองอบ 
6. แตงหนาดวยชอคโกแลตเอ็มแอนดเอ็ม 
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7. นําเขาอบที่อุณหภูมิ  350  องศาเซลเซียส  12 – 15  นาที  จนสุก 
8. นําคุกกี้ออกจากเตาอบ  วางไวพอคุกกี้อยูตวั  แซะออกวางบนตะแกรง  พออุน  บรรจุใสภาชนะ 

สาระนารู 
 ถาพูดถึง “อัลมอนด” คงไมมีใครที่จะไมรูจัก แตจะมีสักกี่คนที่จะรูวาเจาถ่ัวเม็ดเลก็ๆ เม็ดนี้ นอกจาก
จะมีรสชาติทีอ่รอยหวานมนัแลว ยังมีประโยชนตอสุขภาพรางกายอกีหลากหลายประการ โดยเฉพาะ กับ 
“หัวใจ” ถึงขนาดไดรับการยกยองใหเปนองครักษพิทักษหัวใจเลยทีเดียว 
       “อัลมอนด” เปนถ่ัวประเภท Tree Nut ซ่ึงใหคุณคาสารอาหารตอรางกายมากกวาถ่ัวประเภทคลมุดินอยาง
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ฯลฯ ที่สําคญัยังถูกจัดใหเปน 1 ใน 10 สุดยอดอาหาร เพราะในเม็ดอลัมอนดประกอบไปดวย
กรดไขมันที่จาํเปน กรดไขมนัไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไมอ่ิมตวัเชิงซอน ซ่ึงชวยเพิ่มระดับ HDL 
(High-Density Lipoproteins) หรือไขมันดี และชวยลดระดับ LDL (Low-Density Lipoproteins) หรือไขมันเลว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อรับประทานเปนประจําจะมีสวนชวยปองกนัการเกดิโรคหัวใจไดเปนอยางด ี
       เมื่อไมนานมานี้มีผลการวิจัยจากสถาบันชั้นนําทั้งในยุโรปและอเมริกายังพบวา ถารับประทานอัลมอนด
เพียงวันละ 1 หยิบมือจะชวยลด LDL ไดถึง 4.4% และถารับประทาน 2 หยิบมือตอวันจะชวยลด LDL ไดถึง 
9.4% รวมไปถึงผลวิจัยจาก Nation Cholesterol Education Program ก็รายงานผลออกมาในรูปแบบเดียวกัน 
โดยใหกลุมตัวอยางรับประทานอาหารที่มีและไมมีอัลมอนดประกอบอยู พบวาในกลุมที่มีการบริโภคอัล
มอนดมากขึ้นระดับ LDL ก็จะลดลง และระดับ HDL ก็เพิ่มขึ้นดวย 
       ทั้งนี้ ยังมกีารศึกษาใหกลุมตัวอยางรับประทานอัลมอนดเปนอาหารเสริมเปนเวลา 1 ป โดย 6 เดือนแรกให
รับประทานอาหารตามปกติ และ 6 เดือนหลังใหรับประทานอัลมอนดในชวงระหวางมื้ออาหารประมาณ 52 
กรัม/วัน เปรียบเทียบกนัพบวากรดไขมนัไมอ่ิมตัวเชิงเดีย่วและเชิงซอนเพิ่มขึ้น กรดไขมันอิ่มตัวลดลง 
คอเลสเตอรอลและน้ําตาลลดลง จึงสงผลโดยตรงในการชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกดิโรคหัวใจและเบาหวาน
ไดถึง 30-50 % 

        

 
 
 
 
       เม็ดอัลมอนดนอกจากจะมีกรดไขมนัที่จําเปนตอรางกายแลว ยังอดุมไปดวย ไฟเบอร โปรตีนจากพืช 
วิตามินบี วิตามินอี และโอเมกาทรี ซ่ึงจําเปนสําหรับการเสริมสรางเซลลที่สึกหรอของผิวหนัง เสนผม ทั้งยัง
ชวยชะลอร้ิวรอยกอนวัยอยางไดผล รวมทั้งไฟเบอรที่ไดยังชวยลดการเสี่ยงเปนโรคมะเร็งลําไสใหญไดอีกดวย 
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       ถึงกระนัน้ก็ยังมีคนแคลงใจในตวั “อัลมอนด”วามสีารอาหารประเภทไขมันในปริมาณที่สูง แลวจะมีผล
ทําใหน้ําหนกัตัวเพิ่มขึ้นหรือไมนั้น ผูเชี่ยวชาญยืนยันวา อัลมอนดเปนสารอาหารที่ไดรับการแนะนําให
รับประทาน เพื่อลดคอเลสเตอรอลและรับประทานแทนอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว จึงไมทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
แตอยางใด ดังนั้นทุกคนจึงรับประทานอัลมอนดแทนของหวาน หรือขนมขบเคี้ยวระหวางวันไดอยางสบายๆ 
แถมยังไดคณุคาจากธรรมชาติไปเต็มๆ 
       ทั้งอิ่มอรอยและมีคณุประโยชนมหาศาลขนาดนี้ถามี “อัลมอนด” ติดไวที่โตะทํางานหรือตูที่บานก็คงไม
เสียหลายนะเจาคะ 

        คร้ังที่ 6 
    เรื่อง  คุกกีตั้วหนอน 

1.  จุดประสงค  
1.  บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําคุกกี้ตวัหนอนได 
2.  สามารถทําคุกกี้ตัวหนอนได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั และประกอบอาชีพได  

2.   รายการ  
1.  การเตรียมสวนผสม และอุปกรณการทาํเคุกกี้ตวัหนอน 
2. การเตรียมสวนผสม และขัน้ตอนการทําคุกกี้ตัวหนอน 
3.  การอบและการตกแตง 
 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง เครื่องชั่ง อางผสม  เครื่องผสมอาหาร 
 พายยาง  ตะกรอมมือ ถาดอบ  เตาอบ 
 

สวนผสม 
1.  แปงสาลีอเนกประสงค 500 กรัม 2.  ผงฟู   1/2  ชอนชา 
3.  เนยสด   150 กรัม 4.  เนยขาว  100 กรัม 
5.  เกลือปน   1/2  ชอนชา 6.  น้ําตาลไอซิ่ง  150 กรัม 
7.  ไขไก   1 ฟอง 8.  กล่ินบัตเตอรมิลดครีม 1/2  ชอนชา 
9.  สับปะรดกวน   500 กรัม 

4.   ลําดับขั้นการทํา 
วิธีทํา 

1.  รอนแปงสาลีอเนกประสงคกับผงฟูพักไว 


