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วิชิต มุกุระ คือเชฟใหญ่ผู้ดูแลอาหารไทยให้กับโรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ลมาเป็นเวลาถึง 25 ปี รวมทั้งมี
โอกาสได้ แ สดงฝี มื อ การปรุ ง อาหารไทยให้ กั บ
ครอบครั ว อั ล ฟาแยต มหาเศรษฐี เ จ้ า ของห้ า ง
Harrods ที่คฤหาสน์ของเขาในกรุงลอนดอนมาแล้ว
ปัจจุบันเชฟวิชิตเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานในการทำอาหารไทยที่
สถาบัน OHAP และไทยเชฟโปรแกรม ของโรงแรมโอเรียนเต็ล
รวมทั้งเป็นพิธีกรรายการอาหารยอดเชฟ ทางช่อง 5 และเป็น
เจ้าของผลงานการเขียน cookbook ชื่อ Authentic Thai
Cuisine อีกด้วย

ผัดพริกขิงมันฝรั่งกับใบมะกรูด

Chef Vichit Mukura has held the esteemed
title of Executive Thai Chef of the Mandarin
Oriental Bangkok for over 25 years and
throughout his tenure has had the honor of
serving his celebrated Thai creations to
numerous royals and celebrities the world
over, among them the Al Fayed family,
owners of the famed Harrods, in their
mansion in London.
Chef Vichit’s vast array of skills and talents within the Thai
food arena has brought about numerous accolades and
achievements. Aside from his leadership in the Thai kitchen of
The Mandarin Oriental, Chef Vichit also lends his expertise
as an instructor in Thai cooking to OHAP (Oriental Hotel
Apprenticeship Programme) and the Professional Thai Chefs
programme, training Thai Chefs to operate and cook under
international guidelines and standards. A celebrity in his own
right, Chef Vichit also hosts his own cooking programme on
Thai national television channel 5 and is the author of the
“Authentic Thai Cuisine” cookbook.
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About the Chef
เชฟวิชิต มุกุระ

VICHIT MUKURA

แรงบันดาลใจของเชฟวิชิตในการนำ
“มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก า”
มาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น เมนู อ าหารไทย
ร่วมสมัยคืออะไร

What is your inspiration behind
incorporating US Frozen
Potatoes with Thai dishes
and Thai food?

การนำ “มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก า” มาปรุ ง
อาหารไทยถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมและคนไทย ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น นี้ เ ป็ น โลกของการแข่ ง ขั น และการคิ ด แบบ
นอกกรอบ การได้ลองปรุงอาหารแบบนอกกรอบดูบ้างจึง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายไม่น้อย โดยเฉพาะการปรุง
อาหารด้วย “มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา” กับสูตร
อาหารไทย นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
แล้ว ยังผลิตมาจากมันฝรั่งสดคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพสม่ำเสมอ ลงตัวด้วยรสชาติ
แบบไทยดั้งเดิม พร้อมกับการจัดวางอาหารแบบร่วมสมัย
นอกเหนือจากนี้แล้ว แรงบันดาลใจของผมในการรังสรรค์
สูตรอาหารที่ปรุงมาจากมันฝรั่งแช่แข็งยังมาจากคนไทย
ในปัจจุบันนี้รู้จักกับมันฝรั่งแช่แข็งกันมากขึ้น โดยการนำ
มาทอดเป็ น เฟรนช์์ ฟ รายส์ หรื อ ของทานเล่ น ง่ า ยๆ แต่
อาจจะรู้ จั ก ไม่ ค รบในทุ ก รู ป แบบของมั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง ที่ มี
จำหน่ า ยอยู่ ใ นประเทศไทย รวมทั้ ง การที่ จ ะนำมั น ฝรั่ ง
แช่ แ ข็ ง แต่ ล ะแบบมาปรุ ง เป็ น อาหารไทยที่ แ ตกต่ า งกั น
จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้น เพื่ออยากที่จะให้คนไทยหันมา
รู้ จั ก และรั บ ประทานมั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด จาก
สหรัฐอเมริกาในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น
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Chef Vichit
Mukura

Bringing US Frozen Potatoes and adapting
them into Thai cuisine and Thai dishes is a very
innovative idea for myself and Thai people – in
this competitive world, I find it refreshing and
challenging to think out of the box and bring new
ingredients and products to an age-old
traditional cuisine.
I enjoy working with US Frozen Potatoes because
besides saving time and cost in preparation,
I know they are always of the highest quality
and standards and they always help to preserve
the flavor and taste of traditional Thai cuisine.
What inspires me to introduce and incorporate US
Frozen Potatoes into various kinds of Thai dishes is
the fact that nowadays, Thai people have become
much more accustomed to US Frozen Potato
products and snacks such as French fries, potato
chips, etc. – they already know and enjoy potatoes
so I believe they would wholeheartedly welcome
more potato dishes in their cuisine. Aside from
great flavor and taste, adding US Frozen Potatoes
to Thai dishes would help to familiarize Thai people
even more with various types of potato products.

US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes

Inspiration. Signature.

Inspiration. Signature.
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“มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา” กับสูตรอาหารไทย นอกจาก
จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังผลิตมาจากมันฝรั่งสด
คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพสม่ำเสมอ

เมนูอาหารไทยจาก 	
“มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา”	
ในแบบของเชฟวิชิตเป็นอย่างไร	
การออกแบบเมนูอาหารหรือคิดสูตรที่ใช้ในหนังสือ
เล่ ม นี้ ผมเลื อ กใช้ ช นิ ด และรู ป แบบของมั น ฝรั่ ง
แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาที่เหมาะสมและให้รสชาติ
ที่ ล งตั ว กั บ ความเป็ น ไทย ดั ง นั้ น แต่ ล ะรายการ
อาหารหรือเมนูที่เลือกมาจึงมีความตั้งใจที่จะทำให้
อาหารไทยในปัจจุบันมีเสน่ห์มากขึ้น โดยผมเลือก
หยิ บ จุ ด เด่ น และเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของมั น ฝรั่ ง
แช่แข็งแต่ละชนิด ให้เหมาะสมและลงตัวกับวิธีปรุง
ของอาหารไทยแต่ละสูตรมากที่สุด ซึ่งทุกๆ เมนู
สามารถจัดเตรียมและจัดเสิร์ฟได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
แต่ยังคงรสชาติอร่อยแบบไทยๆ	

How do you bring your
own personal touch to the
innovative combination of
Thai cuisine and US Frozen
Potatoes?

I enjoy working with US Frozen Potatoes because
besides saving time and cost in preparation, I know
they are always of the highest quality and standards
and they always help to preserve the flavor
and taste of traditional Thai cuisine.
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Each and every recipe I developed for this
cookbook was designed to enhance Thai
dishes with the perfect addition of specific
types of US Frozen Potatoes – I made sure
that the particular potato type and style for
each dish was in perfect alignment to that
dish and would make the perfect addition
in terms of texture, flavor and overall
appeal, as well as bring forth a harmonious
blend to the dish’s existing ingredients
and taste. The most important thing for me
was that the combination of potatoes and
the other ingredients in each dish
strengthened its original Thai taste and
stayed true to its traditional flavors. 	

US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes
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ผัดพริกขิงมันฝรั่งกับใบมะกรูด
Stir-Fried Red Curry with US Curly Cut Potatoes,
Salted Eggs and Kaffir Lime Leaves

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสม 	
200 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปเกลียว	
25		 กรัม พริกแกงเผ็ด	
15		 กรัม ไข่ เ ค็ ม (ไข่ แ ดง) ปั้ น เป็ น ลู ก กลมขนาด
			
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 เซนติเมตร	
50		 กรัม ถั่วฝักยาวหั่นท่อนลวกสุก	
4-5 ใบ ใบมะกรูดทอดกรอบ	
80		 กรัม น้ำมันพืช	
60		 กรัม น้ำต้มกระดูก	
1		 ช.ช. น้ำตาลปี๊บ	
			
น้ำปลา (ปริมาณตามชอบใจ)	
วิธีทำ	
1. ตัดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปเกลียวเป็นชิ้น
พอคำ ทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ 350 ํF (177 ํC) ประมาณ
3-4 นาที จนมีสีน้ำตาลทอง หรือตามคำแนะนำที่ระบุ
ข้างถุงจากผู้ผลิต	
2. ทอดใบมะกรูดให้กรอบ พักไว้	
3. ตั้ ง น้ ำ มั น ให้ ร้ อ นปานกลางในกระทะ ใส่ พ ริ ก แกงเผ็ ด
ลงผัดให้หอม	
4. ใส่ น้ ำ ต้ ม กระดู ก ปรุ ง รสด้ ว ยน้ ำ ปลาและน้ ำ ตาลปี๊ บ
จากนั้นใส่ไข่เค็ม (ไข่แดง) ที่ปั้นเป็นลูกกลม ลงผัดให้สุก	
5. ใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนลวกสุกและใบมะกรูดทอดกรอบที่
เตรียมไว้ ผัดเคล้าให้เข้ากัน	
6. นำมั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก ารู ป เกลี ย ว
ที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่ว	
7. ตักใส่จาน ตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดกรอบให้สวยงาม	

2 servings	
Ingredients
200 g
US Frozen Curly Cuts
25		 g
Red curry paste	
15		 g
Salted egg yolk, form in a ball
			
1/2 cm. diameter
50		 g
String bean, boiled	
4-5 pcs
Kaffir lime leaves, crispy fried	
80		 g
Cooking oil	
60		 g
Chicken stock	
1		 tsp
Palm sugar	
			
Fish sauce to taste	
Instruction
1. Cut US Frozen Curly Cuts in a bite size.
Deep fry in cooking oil in temperature 350 °F
(177 °C) about 3-4 mins until golden brown.
Or follow the instructions given by manufacturer.
2. Deep fry kaffir lime leaves until crispy, set aside
3. Heat cooking oil over medium heat. Add red
curry paste to stir-fry until fragrant.
4. Add chicken stock and season with fish sauce
and palm sugar. Then add salted egg yolk to
stir-fry until cooked.	
5. Stir-fry boiled string bean and crispy kaffir lime
leaves until well mixed.	
6. Add crispy–fried US Frozen Curly Cuts to mix.
7. Serve with crispy kaffir lime leaves.	

US Frozen Potatoes
US Frozen Curly Cuts

Inspiration. Signature.
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มัสมั่นไก่กับมันอบ

US Potato Wedges and Chicken Massaman Curry
served with Baked US Mashed Potatoes

สำหรับ 4 ที่
ส่วนผสมน้ำแกงมัสมั่น
250 กรัม หัวกะทิต้มสุก	
82.5 กรัม น้ำร้อน	
33		 กรัม พริกแกงมัสมั่น	
133 กรัม น้ำปลา	
16.5 กรัม น้ำตาลปี๊ป	
1		 กรัม ยี่หร่าคั่วหอมตำละเอียด	
1		 กรัม ลูกกระวานคั่วหอม (5-8 ลูก) 	
332.5 กรัม หางกะทิ	
วิธีทำ
1. เคี่ยวหัวกะทิกับน้ำร้อนให้แตกมันแล้วจึงใส่พริกแกง ใช้ตะกร้อตีให้น้ำพริก
ละลายกับหัวกะทิจนแตกมันอีกครั้ง เคี่ยวให้แกงมันลอยหน้า	
2. ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปี๊ป คนให้ละลายเข้ากันดี	
3. จากนั้นจึงใส่หางกะทิเดือดลงผสม พร้อมยี่หร่า และลูกกระวาน	
ส่วนผสมแกงมัสมั่นไก่
100		 กรัม		 มันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปทรงพิเศษอบ
100		 กรัม		 มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหั่นชิ้นรูปลิ่ม	
					 หรือตัดเสี้ยวละลายน้ำแข็ง
8			 กรัม		 น่องไก่เคี่ยวกับหางกะทิจนนุ่ม	
700		 กรัม		 น้ำแกงมัสมั่น	
30			 กรัม		 น้ำมะขาม	
40			 กรัม		 หอมแดงต้มสุกผ่าครึ่ง	
20			 กรัม		 ถั่วลิสงคั่วต้มสุก	
วิธีทำ	
ตั้งน้ำแกงให้เดือด ปรุงรสด้วยน้ำมะขาม จากนั้นใส่น่องไก่ที่ต้มสุกแล้วพร้อม
น้ ำ เคี่ ย วไก่ พอเดื อ ดใส่ ถั่ ว ลิ ส งคั่ ว ต้ ม สุ ก เคี่ ย วไฟอ่ อ นให้ น้ ำ แกงเข้ า เนื้ อ ไก่ ดี
จึ ง ใส่ ห อมแดงต้ ม สุ ก มั น ฝรั่ ง บดแช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก ารู ป ทรงพิ เ ศษ
และมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหัน่ ชิน้ รูปลิม่ หรือตัดเสีย้ ว เป็นใช้ได้	

4 servings	
Ingredients for Massaman Curry Sauce
250		 g
Coconut cream, boiled	
82.5		 g
Hot water	
33			 g
Massaman curry paste	
133		 g
Fish sauce	
16.5		 g
Palm sugar	
1			 g
Roasted cumin seeds, ground	
1			 g
Cardamom (5-8 pcs), roasted	
332.5 g
Thin coconut milk	
Instruction
1. Mix coconut cream and hot water together and
bring to a boil until the coconut oil come out on
the surface. Add Massamun curry paste and
stir them until fragrant.	
2. Season with fish sauce and palm sugar to
stir well.	
3. Add thin coconut milk, ground roasted cumin
seeds and roasted cardamom. 	
Ingredients for Chicken Massaman Curry
100		 g
US Frozen Mashed Potatoes 	
				
(Specialty Formed), baked	
100		 g
US Frozen Wedges, defrosted	
8			 g
Chicken drum, simmered in thin	
				
coconut milk until tender	
700		 g
Massaman curry sauce	
30			 g
Tamarind water	
40			 g
Boiled shallot, halved	
20			 g
Boiled roasted peanut	
Instruction
Heat curry sauce until boiling, flavored with
tamarind water and then add simmered chicken
drum with the coconut milk and let them boil
again. Add boiled peanut, shallot and US Frozen
Mashed Potatoes (Specialty Formed) and US
Frozen Wedges.	

US Frozen Potatoes
US Frozen Wedges

US Frozen Mashed Potatoes
(Specialty Formed)
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กะหรี่พัฟมันฝรั่งกับผัก
US Potato and Vegetable Curry Puff

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสมแป้งนอก	
110 กรัม แป้งสาลี	
37.5 กรัม น้ำมันพืช	
37.5 กรัม น้ำปูนใส	
7.5 กรัม น้ำตาลทราย	
2		 กรัม เกลือ	
วิธีทำ	
1.นำน้ ำ มั น พื ช น้ ำ ปู น ใส น้ ำ ตาล
และเกลือผสมให้เข้ากัน	
2.จากนั้ น นำส่ ว นผสมค่ อ ยๆ ใส่ ใ น
แป้งสาลี นวดให้เข้ากันดี
3.แบ่ ง แป้ ง นอกออกเป็ น 2 ส่ ว น
เท่าๆ กันพักไว้	
ส่วนผสมแป้งใน
55		 กรัม แป้งสาลี	
37.5 กรัม น้ำมันพืช	
วิธีทำ
1. นำแป้ ง สาลี ผ สมกั บ น้ ำ มั น นวด
ให้เข้ากันดี
2. แบ่ ง แป้ ง ในออกเป็ น 2 ส่ ว น
เท่าๆ กัน พักไว้	
ส่วนผสมไส้
250 กรัม
75		 กรัม
125 กรัม
				
				
			
85		 กรัม

ไก่บด	
หอมใหญ่สับ	
มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกา					
ทรงกระบอกสั้น
ทอดแยกเป็นชิ้นเล็ก
น้ำตาลทราย	

	
US Frozen Tater Drums

3		 กรัม เกลือ	
5		 กรัม ผงกะหรี่	
50		 กรัม ซีอิ๊วขาว	
2		 กรัม พริกไทยป่น	
น้ำมันพืชสำหรับทอด	
วิธีทำไส้กะหรี่พัฟ
1. นำน้ ำ มั น ใส่ ก ระทะตั้ ง ไฟให้ ร้ อ น
แล้วใส่หอมใหญ่สับลงผัดให้หอมสุก
จากนั้นจึงใส่เนื้อไก่บดลงผัดให้สุก
2. ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว
เกลื อ และผงกะหรี่ คลุ ก เคล้ า
ให้ เ ข้ า กั น ดี กั บ เนื้ อ ไก่ บ ดที่ ผั ด ไว้
3. ผั ด ต่ อ จนงวด จากนั้ น จึ ง ใส่
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
ทรงกระบอกสั้น แล้วลงไปผัดต่อ
จนแห้ง ตักใส่ภาชนะพักไว้	
วิธีทำแป้งกะหรี่พัฟและห่อไส้
1. รีดแป้งนอกแผ่ออกให้แบน จาก
นั้ น นำแป้ ง ในใส่ ล งตรงบริ เ วณ
กลางแผ่ น แป้ ง นอก จากนั้ น พั บ
แผ่นแป้งนอกห่อแป้งในให้มิด	
2. ใช้ไม้คลึงรีดแป้ง รีดให้หนาเท่าๆ
กัน พับแผ่นแป้งที่รีดเป็น 3 ส่วน
ทับกัน	
3. จากนั้ น รี ด แป้ ง ให้ แ บนเท่ า กั น อี ก
ครั้ ง แล้ ว ม้ ว นแผ่ น แป้ ง ให้ ก ลม
คลึงให้แป้งเป็นแท่งกลม	
4. ตัดแท่งแป้งด้านขวาง ให้มีความ
หนาพอที่จะใช้ห่อไส้ตามต้องการ
5. รี ด แป้ ง ให้ แ ผ่ บ างอี ก ครั้ ง เป็ น
วงกลม แล้วใส่ไส้ที่ผัดไว้ วางตรง
กลางแผ่นแป้ง	
6. พั บ แป้ ง และห่ อ เป็ น ครึ่ ง วงกลม
ขลิบตรงขอบแป้งเป็นรูปหอย นำ
ไปทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ 170 C
(350 F) จนเหลืองกรอบ	

2 Servings
Ingredients for outer dough
110		 g
Wheat flour
37.5		 g
Vegetable oil
37.5		 g
Lime stone water
7.5		 g
White sugar
2			 g
Salt
Cooking oil for frying
Instruction
1. Mix vegetable oil, lime stone water, white sugar and salt.
2. Gradually pour the seasoning mixture over the wheat
flour and knead them until well mixed.
3. Divide the dough into 2 parts equally, set aside.
Ingredients for inner dough
55			 g
Wheat flour
37.5		 g
Vegetable oil
Instruction
1. Mix wheat flour and vegetable oil. Knead them until
well mixed.
2. Divide the dough into 2 parts equally, set aside.
Ingredients for stuffing
250 g		
Chicken, minced
75		 g		
White onion, chopped
125 g		
US Frozen Tater Drums, fried and flaked
85		 g		
White sugar
3		 g		
Salt
5		 g		
Curry powder
50		 g		
Light soy sauce
2		 g		
White pepper powder
Cooking oil for frying
Instruction
1. Heat cooking oil over medium heat, add white onion
to stir-fry until softened, then add minced chicken
and keep stirring until get cooked.
2. Season with white sugar, light soy sauce, salt and
curry powder and stir them well.
3. Continue stirring until reduced. Then add flaked
po tato to mix and stir-fry until pasty. Set aside.
Instruction for Curry puff
1. Use the rolling pin to flat the outer dough out in
circle shape and top with the inner dough in the middle.
Fold the dough edge of 4 sides.
2. Flat them and fold them into 3 tiers.
3. Flat them again thinly and roll them in the rod shape.
4. Cut the dough into widthwise and flat them out in
circle shape. Fill the stuffing in the middle of dough
and fold them in half circle shape. Then clip the
opened dough edge side with fingers to be pocket.
5. Bring to deep-fry in cooking oil at temperature
170 ºC (350 ºF) until golden brown.

US Frozen Potatoes
Inspiration. Signature.
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มันฝรั่งทอดสมุนไพรกรอบ

Deep-Fried US Basket Weave Cuts and Crispy Herbs

สำหรับ 4 ที่
ส่วนผสม	
15 กรัม พริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียด (ไม่เอาเมล็ด)	
20		 กรัม กระเทียมสับเจียว	
20		 กรัม หัวหอมแดงหั่นเจียว	
8		 กรัม เกลือ	
21 กรัม น้ำปลา	
60 กรัม น้ำมัน	
35 กรัม น้ำตาลทราย	
10 ใบ ใบมะกรูดทอด	
10 เม็ด พริกแห้งทอด	
500 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา			
			
แบบตะกร้าสานหรือถักทอด		
วิธีทำ	
1. ตั้งกระทะ ใส่น้ำมัน รอให้ร้อน ใส่พริกชี้ฟ้าแดงสับลงผัด
พอหอม	
2. ใส่มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตะกร้าสาน
หรือถัก ที่ทอดเตรียมไว้แล้วลงเคล้าในกระทะ ปรุงรส
ด้วยน้ำปลาพอหอม	
3. ลดไฟ ใส่กระเทียมเจียว หัวหอมเจียว เกลือ น้ำตาล
ใบมะกรูดทอดกรอบ พริกแห้งตัดชิ้นหนาเอาเมล็ดออก
นำไปทอด ใส่ลงไปคลุกเคล้า	
4. จัดแต่งให้สวยงาม	

4 servings
Ingredients
15		 g		
Fresh red big chili, chopped
				
(seed less)	
20		 g		
Thai garlic, chopped and deep-fried
				
until golden brown
20		 g		
Thai shallots, sliced and deep-fried
				
until golden brown
8 		 g		
Salt
21 g		
Fish sauce
60		 g		
Cooking oil
35		 g		
White sugar
10		 pcs
Kaffir lime leaves, deep-fried
10		 pcs
Dried big chili, cut and seedless and
				
deep-fried
500 g		
US Frozen Lattice/Basket Weave
				
Cuts, deep-fried
Instruction
1. In a wok, put cooking oil over medium heat and
add red chili to stir-fry until fragrant.
2. Add deep-fried US Frozen Lattice/Basket
Weave Cuts and season with fish sauce and
stir until well mixed.
3. Reduce the heat and then add fried garlic,
shallots, salt, white sugar, kaffir lime leaves and
dried chili. Toss them well.
4. Garnish and serve.

US Frozen Potatoes
US Frozen Lattice/Basket
Weave Cuts

Inspiration. Signature.
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ยำเนื้อปูกับมันฝรั่งและซอสมะม่วง
US Hash Brown Potatoes and Crab Meat Salad
with Yellow Mango Sauce

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสมซอสมะม่วง
100 กรัม มะม่วงสุก	
5		 กรัม กระเทียมสับ	
5 		 กรัม รากผักชีสับ	
15		 กรัม น้ำมะนาว	
4		 เม็ด พริกขี้หนู	
6		 กรัม เกลือ	
วิธีทำ
1. หั่นมะม่วงสุกให้เป็นชิ้นเล็ก ใส่ในเครื่องปั่น พร้อมกับกระเทียม รากผักชี
พริก เกลือ และน้ำมะนาว	
2. ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดี	
ส่วนผสมยำเนื้อปูและซอสมะม่วง
40		 กรัม มะม่วงดิบหั่นเป็นชิ้นบางๆ	
15		 กรัม หัวหอมหั่นเป็นชิ้นบางๆ	
10		 กรัม หอมแดงซอยบางๆ	
25		 กรัม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดแล้วบด	
20		 กรัม ถั่วลิสงบด	
100 กรัม เนื้อปูนึ่ง	
8		 ชิ้น มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แผ่นกลม	
			
ผักไมโครกรีน สำหรับตกแต่ง
วิธีทำ	
1. ใส่มะม่วงดิบ หอมใหญ่ หัวหอมแดง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และถั่วลิสง
ลงในชามคลุกให้เข้ากัน	
2. ใส่ซอสมะม่วงและเนื้อปู แล้วคลุกให้เข้ากัน	
3. เสิรฟ์ โดยวางยำเนือ้ ปูกบั ซอสมะม่วงบนมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
แฮชบราวน์แผ่นกลม แล้วปิดทับด้วยมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
แฮชบราวน์แผ่นกลมอีกชิน้
4. ตกแต่งด้วยมะม่วงสุกควักลูกเล็ก ผักชี และผักไมโครกรีน

2 servings	
Ingredients of Mango Sauce
100 g		
Ripe mango	
5		 g		
Garlic, chopped	
5		 g		
Coriander, chopped	
15		 g		
Lime juice	
4		 pcs
Small red chili	
6		 g		
Salt	
Instruction	
1. Cut ripe mango into small pieces and put in a blender
and add garlic, coriander, chili, salt and lime juice.
2. Blend them until finely. 	
Ingredients of Crab Meat with Mango Sauce
40		 g		
Green mango cut into julienne	
15		 g		
Onion, thinly sliced	
10		 g		
Shallots, thinly sliced	
25 g		
Cashew nuts, deep-fried and crushed
20		 g		
Crushed peanuts	
100 g		
Crab meat, (steamed)	
8		 pcs
US Frozen Hash Browns 	
				
(Round Shapes), fried	
				
Microgreen Vegetables
Instruction	
1. In a mixing bowl, put green mango, onion, shallot,
cashew nut and peanut to toss well.
2. Add mango dressing and crab meat to mix in.
3. Then put the crab meat with mango sauce on fried
US Frozen Hash Browns (Round Shapes).
4. Garnish with small scoop of ripe mango, coriander
leaves and micro greens. 	

US Frozen Potatoes
US Frozen Hash Browns
(Round Shapes)

Inspiration. Signature.
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ถั่วแปบมันฝรั่ง

US Potato Pocket Coated with Sugar and Green Beans

สำหรับ 1 ที่
ส่วนผสมตัวแป้ง
200 กรัม แป้งข้าวเหนียว	
156 กรัม หางกะทิ	
10		 กรัม สีเขียวจากน้ำใบเตยเข้มข้น	
วิธีทำ						
1. นำแป้ ง ข้ า วเหนี ย ว ค่ อ ยๆ ใส่ ห างกะทิ น วดให้ เ ข้ า กั น
จนกะทิหมดและเข้ากันดี 	
2. ใส่ สี เ ขี ย วใบเตยนวดจนนิ่ ม มื อ ปั้ น แป้ ง เป็ น ก้ อ นกลม
กดแบนลงต้มในน้ำเดือด พอแป้งสุกลอยตัวขึ้น ตักลง
แช่น้ำเย็นสักครู่ พอแป้งคลายความร้อน ตักขึ้นพักให้
สะเด็ดน้ำ 					
			
ส่วนผสมไส้
196 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบ	
			
ตัดตรงชิ้นใหญ่ชนิดมีเปลือกนึ่งบดละเอียด	
8		 กรัม รากผักชี กระเทียม		
2		 กรัม พริกไทยป่น	
46		 กรัม น้ำตาลทราย	
8		 กรัม น้ำมันพืช	
4		 กรัม เกลือ	
วิธีทำ 			
1. นำน้ำมันพืชใส่กระทะพอร้อน ใส่รากผักชี กระเทียม
พริกไทย ผัดให้หอม	
2. ใส่ มั น ฝรั่ ง นึ่ ง บดละเอี ย ด น้ ำ ตาลทราย และเกลื อ
ตามลำดับ ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดี 		
3. ชิมรสให้มีรสเค็ม หวาน เผ็ดพริกไทยนิดหน่อย	
วิธีประกอบ	
นำแป้ ง ห่ อ ไส้ ที่ เ ตรี ย มไว้ และคลุ ก มะพร้ า วเคล้ า เกลื อ
(มะพร้าวควรนึ่งก่อน) โรยด้วยงาผสมน้ำตาลทราย	

1 serving			
Ingredients for outer dough
200 g		
Sticky rice flour	
156 g		
Thin coconut milk	
10		 g		
Green color from pandanus juice	
Instruction	
1. Mix sticky rice flour and gradually pour
coconut milk and knead them together until
sticky. 	
2. Add green pandanus juice and knead them
again until well mixed. Form them in to ball
shape and flat them. Bring to a boil until
floating, remove and soak in cold water. 	
Ingredients for stuffing
US Frozen Steak Cuts (Skin-On),
196 g		
				
steamed and mashed	
8		 g		
Corridor garlic paste
2		 g		
White pepper powder	
46		 g		
White sugar	
8		 g		
Cooking oil		
4		 g		
Salt		
Instruction
1. In a wok, put cooking oil and then add
coriander garlic paste and white pepper
powder to stir-fry until fragrant.	
2. Add steamed and mashed US Frozen Steak
Cuts (Skin-On), white sugar and salt to stir-fry
until well mixed.	
3. Taste to be salty, sweet and peppery.

	

To Assemble
Fill the stuffing in the middle and wrap them in
half circle. Coat with grated coconut meat
(steamed with a pinch of salt) and sprinkle with
white sugar and sesame seeds.	

US Frozen Potatoes
US Frozen Steak Cuts (Skin-On)

Inspiration. Signature.
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มันฝรั่งทอดถั่วและงา

Batter Deep-Fried US Potato Wedges with Peanuts
and Sesame Seeds

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสม	
78			 กรัม แป้งข้าวเจ้า
72.5 กรัม แป้งสาลี
4.5		 กรัม เกลือ
186.5 กรัม น้ำตาลปี๊บ
213.5 กรัม น้ำปูนใส
62			 กรัม มะพร้าวขูดเป็นเส้น
11.5 กรัม งาขาว
60			 กรัม ถั่วลิสงอบ
3			 ช.ต. ผงฟู
300		 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหั่นชิ้นรูปลิ่ม
				
หรือตัดเสี้ยว ละลายน้ำแข็งแล้ว
วิธีทำ
1. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี เกลือ น้ำตาลปี๊บ น้ำปูนใส และผงฟู
นวดให้เข้ากันดี
2. เติมมะพร้าวขูดเส้น งาขาว และถั่วลิสง ผสมให้เข้ากันดี
3. นำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหั่นชิ้นรูปลิ่มหรือตัดเสี้ยว
ชุบกับส่วนผสม แล้วจึงนำลงทอดจนเหลืองกรอบ

2 servings
Ingredients
78			 g
Rice flour
72.5		 g
Wheat flour
4.5		 g
Salt
186.5 g
Palm sugar
213.5 g
Lime stone water
62			 g
Coconut meat, shredded
11.5		 g
White sesame
60			 g
Peanut, roasted
3			 tbsp Baking powder
300		 g
US Frozen Wedges, thawed
Instruction
1. Mix rice flour, wheat flour, salt, palm sugar, lime
stone water and knead them until well mixed.
2. Add grated coconut meat, white sesame
seeds and peanuts to mix in.
3. Dip US Frozen Wedges into the mixture and
bring to deep-fry until golden brown and crispy.

	

US Frozen Potatoes
US Frozen Wedges

Inspiration. Signature.

21

ส้มตำผลไม้กับมันฝรั่งอบ

Spicy Fresh Fruits on Baked US Mashed Potatoes

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสมน้ำยำ
66			 กรัม น้ำปลา
66			 กรัม น้ำมะนาว
60			 กรัม น้ำตาลปี๊บ
4			 เม็ด พริกขี้หนูโขลก
2			 เม็ด กระเทียมโขลก
วิธีทำ
1. ผสมน้ ำ ปลา น้ ำ มะนาว และน้ ำ ตาลปี๊ บ เข้ า ด้ ว ยกั น
จนละลาย
2. ใส่พริกขี้หนูและกระเทียมลงในส่วนผสม พักไว้
ส่วนผสมส้มตำผลไม้สดกับมันฝรั่งอบ
300 กรัม ผลไม้รวม (แอปเปิ้ลเขียวและแดง องุ่น
				
มันแกว มะม่วง สัปปะรด )
40			 กรัม ถั่วลิสงบด
10			 กรัม มันฝรัง่ บดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปทรง
				
พิเศษอบ
วิธีทำ
1. ผสมผลไม้และถั่วลิสงเข้าด้วยกัน
2. เติ ม น้ ำ ยำจากส่ ว นผสมข้ า งบนแล้ ว เคล้ า ให้ เ ข้ า กั น
3. ตั ก ใส่ จ านเสิ ร์ ฟ พร้ อ ม มั น ฝรั่ ง บดแช่ แ ข็ ง จาก
สหรัฐอเมริการูปทรงพิเศษอบที่เตรียมไว้

2 Servings
Ingredients for dressing
66		 g		
Fish sauce
66		 g		
Lime juice
60		 g		
Palm sugar
4		 pcs
Birds’ eye chilies, crushed
2		 pcs
Garlic, crushed
Instruction
1. Blend fish sauce, lime juice and palm sugar
together until dissolved.
2. Add birds’ eye chilies and garlic in the mixture,
set a side.
Ingredients for salad
300 g
Assorted fruits (red and green apple,
				
grapes, yam bean, mango and
				
pineapple)
40		 g
Peanut, crushed
10		 pcs
US Frozen Mashed Potatoes
				
(Specialty Formed), baked
Instruction
1. Mix assorted fruits and crushed peanut
together.
2. Add the dressing from the above to mix in and
toss well.
3. Serve with baked US Frozen Mashed Potatoes
(Specialty Formed).

	

US Frozen Potatoes
US Frozen Mashed Potatoes
(Specialty Formed)
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แกงกะหรี่ไก่กับมันฝรั่ง

US Crinkle Cut Potatoes and Chicken Curry
served in Deep-Fried US Potato Skins

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสมน้ำแกงกะหรี่
20			 กรัม พริกแกงกะหรี่
7.5		 กรัม หอมใหญ่ซอย
12.5 กรัม กล้วยหอมสุกหั่นแว่นเล็ก
7.5		 กรัม น้ำมันพืช
250		 มล
หัวกะทิ
82.5 กรัม น้ำร้อน
300		 กรัม หางกะทิ (1300 ซีซี)
39			 กรัม น้ำปลา
16			 กรัม น้ำตาลปี๊บ
8.5		 กรัม น้ำมะขาม
วิธีทำ
1.น้ำมันพืชตั้งไฟปานกลางในกระทะ
ใส่ พ ริ ก แกงกะหรี่ ล งไปผั ด จนหอม
เติมหอมใหญ่และกล้วยหอมสุกลงไป
ผัดรวมกันแล้วผัดต่อจนหอม
2. แบ่งหางกะทิ 100 กรัม เติมลงใน
ส่วนที่ผัดรวมกันจากข้อ 1
3. นำไปบดในเครื่องปั่นจนละเอียด
และพักไว้
4. ผสมหัวกะทิกับน้ำร้อนในกระทะบน
ไฟปานกลาง เคี่ยวจนกะทิแตกมัน
5. เติมส่วนผสมที่บดรวมกันลงในกะทิ
ที่แตกมัน เคี่ยวต่อใช้ไฟปานกลาง
จนน้ำมันลอยหน้าอีกครั้ง
6. ปรุงรสด้วย น้ำปลา น้ำตาลปี๊บ และ
น้ำมะขาม

7. เติมหางกะทิส่วนที่เหลือ 200 กรัม
ลงไปเคี่ยวต่อ เพิ่มไฟแรงจนน้ำแกง
เดือดและมีนำ้ มันลอยหน้าบนน้ำแกง
ส่วนผสมแกงกะหรี่ไก่	
กับมันฝรั่ง
300		 กรัม เนือ้ ไก่ (เคีย่ วกับหางกะทิ
				
จนนุ่ม)
680		 กรัม น้ำแกงกะหรี่ จากด้านบน
2			 ช.ช. หัวหอมแดงเจียว
80			 กรัม หัวหอมแดงปอกเปลือก
100		 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจาก
				
สหรัฐอเมริกาแบบ
				
ตัดหยัก
2 			 ชิ้น
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็ง
				
จากสหรัฐอเมริกา
วิธีทำ
1. ใส่น้ำแกงกะหรี่ในหม้อตั้งไฟจนเดือด
เติ ม เนื้ อ ไก่ ล งไปต้ ม เติ ม หอมแดง
และมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
แบบตัดหยักลงไป ต้มรวมกันแล้ว
เคี่ยวต่อจนสุก
2. ใส่แกงลงในเปลือกมันฝรั่งแช่แข็ง
จากสหรั ฐ อเมริ ก าที่ เ ตรี ย มไว้
(ชุ บ แป้ ง สาลี ไข่ ไ ก่ และเกล็ ด
ข น ม ปั ง น ำ ไ ป ท อ ด จ น เ ห ลื อ ง )
โรยด้วยหอมแดงเจียว

2 servings
Ingredients for Yellow Curry Sauce
20		 g		
Yellow curry paste
7.5 g		
Onion, sliced
12.5 g		
Ripe fragrant banana, chopped
7.5 g		
Cooking oil
250 ml
Coconut cream
82.5 g		
Water, boiled
300 g		
Thin coconut milk, 1300 cc
39		 g		
Fish sauce
16		 g		
Palm sugar
8.5 g		
Tamarind water
Instruction
1. Heat cooking oil over medium heat. Add yellow
curry paste to stir-fry until fragrant and then add
onion and banana to stir-fry until well mixed.
2. Separate thin coconut milk 100 g to add in step 1.
3. Bring them to blend until finely, set a side.
4. Heat coconut cream and mix with hot water
and keep boiling until the coconut oil come
out on the surface.
5. Add the mixture from above and simmer until the
coconut oil comes out again.
6. Season with fish sauce, palm sugar and tamarind
water.
7. Add the rest of thin coconut 200 gram and keep
simmering over the high heat until the coconut
oil back again.
Ingredients for US Crinkle Cut Potatoes and Chicken
Curry served in Deep-Fried US Potato Skins
300 g
Chicken thigh cube, simmered with thin
				
coconut milk until tender
680 g
Yellow curry paste from above
2		 tsp
Shallots, fried
80		 g
Shallots, peeled
100 g
US Frozen Crinkle Cuts
2 		 pcs
US Frozen Potato Skins
Instruction
1. In a pot, put curry sauce and let them boil and then
add chicken, shallots and US Frozen Crinkle Cuts
to boil.
2. Fill the curry in US Frozen Potato Skins (coated
with wheat flour, chicken egg and bread crumbs and
deep-fry until golden brown). Sprinkle with crispyfried shallot before serving.

US Frozen Potatoes
US Frozen Crinkle Cuts

US Frozen Potato Skins

Inspiration. Signature.
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ยำเห็ดชิเมจิกับมันฝรั่ง

US Potato Straight Cuts and Shimeji Mushroom Salad

สำหรับ 1 ที่
ส่วนผสมน้ำยำ
5 			 กรัม พริกขี้หนูโขลก
35			 กรัม น้ำปลา
35			 กรัม น้ำมะนาว
25			 กรัม น้ำเชื่อม
วิธีทำ
นำส่ ว นผสมทั้ ง หมดผสมรวมกั น ในชามผสมเป็ น น้ ำ ยำ
เสร็จแล้วใส่ถ้วยพักไว้
ส่วนผสมยำมันฝรั่งกับเห็ดชิมิจิ
3 			 ตัว
กุ้งแชบ๊วย (ขนาด 60 ตัว ต่อ กก.) ต้มสุก
100 กรัม มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าแบบ
				
ตัดตรงทอด
80 		 กรัม วุ้นเส้นลวก
40 		 กรัม เห็ดชิเมจิต้ม (สีดำและขาว)
30 		 กรัม หอมแดงซอย
8 			 กรัม ต้นหอมซอย
5 			 ช.ต. น้ำยำที่เตรียมไว้
วิธีทำ
1. ในชามผสม ใส่กุ้งแชบ๊วยต้มสุก วุ้นเส้นลวก เห็ดชิเมจิต้ม
หอมแดงซอย และต้ น หอมซอยจากนั้ น จึ ง ใส่ น้ ำ ยำ
ลงผสม คลุกเคล้าให้เข้ากันดี
2. ก่อนเสิร์ฟ นำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบ
ตั ด ตรงทอดคลุกเคล้ากับยำเห็ดชิเมจิ พร้อมตกแต่ง
ให้สวยงาม

1 Serving
Ingredients for Dressing
5 		 g
Bird’s eye chilies, crushed
35 g		
Fish sauce
35		 g
Lime juice
25 g
Sugar syrup
Instruction
Mix all the ingredients together for dressing, set
aside
Ingredients for US Potato Straight Cuts and
Shimeji Mushroom Salad
3 		 pcs
Sea shrimp (size 60 pcs/ kg), boiled
100 g		
US Frozen Straight Cuts, fried
80 g
Jelly noodle, blanched
40		 g		
Boiled Shimeji mushrooms (black
				
and white)
30 g
Shallots, sliced
8		 g
Spring onion, finely sliced
5 		 tbsp
Dressing from above
Instruction
1. In a mixing bowl, put boiled shrimp, blanched
jelly noodle, Shimeji mushroom, shallots and
spring onion and mix together. Then add
dressing to mix and toss them well.
2. Top with fried US Frozen Straight Cuts on the
salad to serve.

US Frozen Potatoes
US Frozen Straight Cuts

Inspiration. Signature.

27

กุ้งทอดกับผิวส้มซ่าและมันฝรั่งอบ
US Potato Hash Browns and Deep-Fried Prawns with
Sour Sparking Lime Sauce

สำหรับ 2 ที่
ส่วนผสม
1			 ตัว
กุ้งก้ามกรามใหญ่ ขนาด 3-4 ตัวต่อ กก. (หมักน้ำปลา 4 กรัม และ
				
ขมิ้นชัน 2 กรัม)
60			 กรัม น้ำปลา
66			 กรัม น้ำตาลปี๊บ
60			 กรัม น้ำมะขาม
10			 กรัม น้ำส้มซ่า
2			 กรัม ผิวส้มซ่าซอยเส้นเล็ก
10			 กรัม หัวหอมแดงเจียวกรอบ
10			 กรัม ตะไคร้เจียวกรอบ
8			 ชิ้น
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แผ่นกลมอบ
				
ใบโหระพาทอด ใบมะกรูดทอด แครอท ฟักทอง และแตงร้าน
				
สำหรับตกแต่ง
วิธีทำ
1. นำกุ้ ง ก้ า มกรามใหญ่ แ กะเปลื อ กหมั ก กั บ น้ ำ ปลาและขมิ้ น ชั น ไปทอดให้ สุ ก หอม
พักไว้
2. นำน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขาม และน้ำปลา ผสมให้เข้ากันแล้วยกขึ้น เคี่ยวไฟให้เดือด
เหนียว จึงใส่น้ำส้มซ่า คนให้ทั่ว พักไว้ให้เย็นสำหรับเป็นน้ำปรุงรสมะขาม
3. นำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แบบกลม มาละลายความเย็น
ให้นิ่มและอบ 200 องศาเซลเซียส หรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
4. นำมันฝรั่งที่อบแล้ว 2 ชิ้น เสียบด้วยไม้ค็อกเทลโดยวางกุ้งไว้ตรงกลางราดด้วย
น้ำปรุงรสมะขาม
5. โรยผิวส้มซ่าซอยเส้นเล็ก หัวหอมแดงเจียวกรอบและตะไคร้เจียวกรอบ
6. ตกแต่ ง ด้ ว ยใบโหระพาทอด ใบมะกรู ด ทอด แครอท ฟั ก ทอง และแตงร้ า น
ควักเป็นลูกเล็ก

US Frozen Hash Browns
(Round Shapes)

2 servings
Ingredients
1		 pc
Jumbo river prawn (size 3-4 pcs / kg)
				
(marinated with 4 g fish sauce
				
and 2 g yellow turmeric)
60		 g
Fish sauce
66		 g
Palm sugar
60		 g
Tamarind water
10		 g
Sparking lime juice
2		 g
Sparkling lime skin, finely shredded
10		 g
Shallot, fried
10		 g
Lemongrass shreds, fried
8		 pcs
US Frozen Hash Browns (Round
				
Shapes), baked
				
Fried kaffir lime leaves and small
				
scoops of carrot, pumpkin and
				
cucumber.
Instruction
1. Marinate prawns with fish sauce and yellow
turmeric and bring to deep-fry until cooked.
Set aside.
2. Mix palm sugar, tamarind water and fish sauce
to boil and keep boiling until thickened
and then add sparkling lime juice to mix well.
Keep them for the sauce.
3. Bring 2 pcs of baked US Frozen Hash Browns
(Round Shapes) to put in cocktail stick or
skewer and fried prawn put between the
potatoes.
4. Top with the tamarind sauce.
5. Sprinkle with sparkling lime skin, fried shallot
and fried lemongrass.
6. Garnish with fried sweet basil, fried kaffir lime
leaves and small scoops of carrot, pumpkin and
cucumber.

US Frozen Potatoes
Inspiration. Signature.
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มันฝรั่งอบสามรส

Baked US Potato Hash Browns with Sweet
and Sour Tamarind Sauce

สำหรับ 4 ที่
ส่วนผสม
40			 กรัม พริกชี้ฟ้าแดง เอาเมล็ดออก
60			 กรัม พริกชี้ฟ้าเหลือง เอาเมล็ดออก
40			 กรัม กระเทียม
20			 กรัม กระเทียมดอง
40			 กรัม สับปะรด
80			 กรัม น้ำมันพืช
3.2		 กรัม เกลือ
26			 กรัม น้ำตาลทราย
30			 กรัม น้ำมะขาม
5			 กรัม น้ำกระเทียมดอง
20			 กรัม น้ำตาลปี๊บ
30			 กรัม น้ำปลา
วิธีทำ
1. ผสมพริกชี้ฟ้าแดง พริกชี้ฟ้าเหลือง กระเทียม กระเทียมดอง และสับปะรด
นำไปบดรวมกัน
2. นำน้ำมันพืชตั้งไฟร้อนปานกลาง ใส่ส่วนผสมที่บดไว้ลงผัดให้หอม
3. ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาลทราย น้ำมะขาม น้ำกระเทียมดอง น้ำตาลปี๊บ
และน้ำปลา ผัดส่วนผสมให้หอม และผัดต่อจนงวด
ส่วนผสมมันฝรั่งอบสามรส
500		 กรัม มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮซบราวน์อบ
200		 กรัม ซอสพริกสามรส
30			 กรัม พริกขี้หนูแห้งทอด
20			 กรัม ใบมะกรูดทอดกรอบ
วิธีทำ
1. นำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮซบราวน์ อบวางบนภาชนะเสิร์ฟ
ราดด้วยซอสพริกสามรส
2. ก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและใบมะกรูดทอดกรอบ

US Frozen Hash Browns
(Round Shapes)

4 servings
Ingredients
40		 g
Fresh big red chili, seedless
60		 g
Fresh big yellow chili, seedless
40		 g
Fresh garlic
20		 g
Pickled garlic
40		 g
Pineapple
80		 g
Cooking oil
3.2 g
Salt
26		 g
White sugar
30		 g
Tamarind water
5		 g
Pickled garlic juice
20		 g
Palm sugar
30		 g
Fish sauce
Instruction
1. Mix big red chili, big yellow chili, garlic,
pickled garlic and pineapple together and
grind them.
2. Heat cooking oil over medium heat, add
the ground mixture to stir-fry until fragrant.
3. Season with salt, white sugar, tamarind water,
pickled garlic juice, palm sugar and fish sauce
and stir them well until fragrant. Keep stirring
until reduced.
Ingredients for Fried US Frozen Hash Browns
with Sweet and Sour Tamarind Sauce
500 g
US Frozen Hash Browns, baked
200 g
Sweet chili tamarind sauce
30		 g
Deep-fried small dried chilies
20		 g
Crispy deep-fried kaffir lime leaves
Instruction
1. Place baked US Frozen Hash Browns on
the platter and pour the sweet chili tamarind
sauce.
2. Before serve, garnish with fried small dried
chilies and crispy deep-fried kaffir lime leaves.

US Frozen Potatoes
Inspiration. Signature.
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TIPS
ผัดพริกขิงมันฝรั่งกับใบมะกรูด

Stir-Fried Red Curry with US Curly Cut Potatoes,

มัสมั่นไก่กับมันอบ

US Potato Wedges and Chicken Massaman Curry
served with baked US Mashed Potatoes

มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก ารู ป เกลี ย ว มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ ถั่ ว ฝั ก ยาว Salted Eggs and Kaffir Lime Leaves
ม้วนเกลียว เมื่อผมคิดเปรียบเทียบกับเมนูอาหารไทย จึงได้ไอเดียในการปรุงเมนู I wanted to create a Thai dish with a combination of delicious tastes and
ผัดพริกขิงมันฝรั่งกับใบมะกรูดโดยใช้มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปเกลียว textures and decided to use US Frozen Curly Cuts for this particular dish
because they are very similar in appearance to threaded long beans.
ทอดมาผัดพริกขิง จะได้สมั ผัสกับรสชาติของมันฝรัง่ ที่กรอบนอกนุ่มใน เมื่อรวม Combining the perfectly crisp yet tender Curly Cuts with the richness of the
ความหอมจากพริ ก แกงและใบมะกรู ด จึ ง ทำให้ อ าหารจานนี้ มี เ อกลั ก ษณ์ curry and fresh scent of the kaffir lime blend together to create a most exotic
เฉพาะตัว
and enticing dish.

ในแกงมัสมั่น น้ำแกงจะมีความข้นของกะทิและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ผมจึง
เลือกใช้มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหั่นชิ้นรูปลิ่มนำมาปรุงรวมกับแกง โดย
นำมันฝรั่งออกมาจากตู้แช่แข็งวางให้ละลายหรือลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ 4 ํC (39 ํF)
ก่อนนำไปปรุงแกงมัสมัน่ แล้วเลือกใช้มนั ฝรัง่ บดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปทรง
พิเศษอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 Cํ (392 Fํ ) ประมาณ 5-7 นาทีหรือตามคำแนะนำจาก
ผู้ผลิต เมื่ออบเสร็จจึงนำมาเสิร์ฟพร้อมกับแกงมัสมั่นจะทำให้มันฝรั่งไม่เละ
มีความสวยงาม	

กะหรี่พัฟมันฝรั่งกับผัก

Massaman curry has an original vibrant taste which comes from a savoury
blend of rich coconut milk, herbs and spices. To complement such a
flavourful dish, I chose US Frozen Wedges to add to the curry. To prepare,
defrost the frozen wedges at a temperature of 4 ̊C (39 ̊F) before adding
them to the other ingredients. As a fitting companion to the Massaman
curry, bake US Frozen Mashed Potatoes (Specialty Formed) at 200 ̊C
(392 ̊F) for 5-7 minutes or as recommended, and serve the two together –
a most ideal partnering!

US Potatoes and Vegetable Curry Puffs

สูตรกะหรี่พัฟของผมจะมีส่วนผสมของมันฝรั่งและเนื้อไก่บดผสมอยู่ด้วยกัน
เพื่ อ ให้ มั น ฝรั่ ง มี มิ ติ ใ นรสชาติ ม ากขึ้ น ผมจึ ง เลื อ กใช้ มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จาก
สหรัฐอเมริกา ทรงกระบอกสัน้ มาผสมเแทน โดยนำออกจากตูแ้ ช่แข็งแล้วนำไป
ทอดทันทีทอี่ ณ
ุ หภูมิ 177 Cํ (350 Fํ ) เป็นเวลา 2-3 นาทีหรือตามคำแนะนำจาก
ผู้ผลิตซึ่งจะให้กลิ่น รสของมันฝรั่งที่หอมอร่อยมากยิ่งขึ้น ก่อนนำมายีให้เป็น
ชิน้ เล็กพักไว้เพือ่ เตรียมผสมกับส่วนผสมอืน่ ๆ	

To make my curry puff recipe more interesting and fun to eat, I decided to
add US Frozen Tater Drums to the recipe which originally calls for chicken
and potatoes. Upon taking the US Frozen Tater Drums out of the freezer, fry
them immediately at an oil temperature of 177 ̊C (350 ̊F) for 2-3 minutes or
as recommended. Once they are cooked, break the perfectly fragrant
potatoes into small pieces and let them rest before mixing them with the rest
of the curry puff ingredients.

มันฝรั่งทอดสมุนไพรกรอบ

Deep-Fried US Basket Weave Cuts with Crispy Herbs

TIPS

มันฝรั่งทอดถั่วและงา

Batter Deep-Fried US Potato Wedges 	

ส้มตำผลไม้กับมันฝรั่งอบ

Spicy Fresh Fruits on Baked US Mashed Potatoes

มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาหัน่ ชิน้ รูปลิม่ หรือตัดเสีย้ ว รูปทรงแบบนีท้ ำให้ with Peanuts and Sesame Seeds
ผมนึกถึงกล้วยแขกทอด ผมจึงนำมาทดลองปรุงและชิม ซึ่งได้รสชาติอร่อย Potato Wedge shapes remind me of the traditional Thai snack “Gluay Kak
Tod”,or deep-fried banana in batter. I decided to adapt Potato Wedges to
มาก ไม่ว่าจะเป็นความกรอบความหอมเรียกว่าไม่แพ้กล้วยทอดเลยทีเดียว this recipe because I am sure that they can be just as tasty and crispy as the
การทอดให้นำมันฝรัง่ ออกมาจากตูแ้ ช่แข็ง แล้วนำไปชุปแป้งได้ทนั ทีกอ่ นนำลง original delicious Thai banana snack. Remove the US Frozen Wedges from
ทอดในน้ำมันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 177 Cํ (350 Fํ ) โดยทอดประมาณ 4–5 นาที ให้มสี ี the freezer, dip them immediately into batter and deep-fry at oil temperature of
เหลืองทองและแป้งเคลือบกรอบ จัดใส่จานเสิร์ฟเป็นอาหารว่างรับประทาน 177 ̊C (350 ̊F) for 4-5 minutes or as recommended, until they are a golden
crisp. These will make a most appealing snack for everyone!
ตามความต้องการ	
เมนูสำหรับคนรักสุขภาพไม่รับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอด ผมจึงนำมันฝรั่ง
บดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริการูปทรงพิเศษอบรับประทานคู่กับเมนูส้มตำผลไม้
โดยนำไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 180 Cํ (356 Fํ ) ประมาณ 6 นาที หรือตามคำแนะนำ
จากผู้ผลิตให้มีสีเหลืองทอง ก่อนนำไปอบ ให้นำออกจากตู้แช่แข็งวางพักไว้ให้
อุณหภูมลิ ดลงเหลือ 4 Cํ (39 Fํ ) จะทำให้ได้รสชาติทสี่ ดใหม่จากมันฝรัง่ อบเป็น
ตัวชูโรง รับประทานด้วยกันกับส้มตำผลไม้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย ช่วยเพิ่ม
ความตืน่ เต้นมากขึน้ ในอาหารมือ้ นัน้

This is the perfect menu for healthy eaters who try to avoid eating fried foods!
Remove US Frozen Mashed Potatoes (Specialty Formed) from the freezer
and let them rest at a temperature of 4 ̊C (39 ̊F) and then bake them at
180 ̊ C (356 ̊ F ) for approximately 6 minutes or as recommended. The
delicious baked potato eaten alongside Spicy Fresh Fruit Salad is a refreshing
and delicious menu choice for healthy eaters and everyone alike!	

แกงกะหรี่ไก่กับมันฝรั่ง

US Crinkle Cut Potatoes and Chicken Curry

ผมเลือกใช้มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดหยัก เป็นส่วนผสมในเมนู served in Deep-Fried US Potato Skins
แกงกะหรี่ไก่ โดยนำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดหยักมาละลาย US Frozen Crinkle Cuts can bring an enticing new appeal to Chicken curry
น้ำแข็งให้มีอุณภูมิประมาณ 4 ํC (39 ํF) หั่นเป็นชิ้นพอคำ เคี่ยวในน้ำแกง and served with US Potato Skins, this recipe is an all-around delectable meal.
เพื่ อ เพิ่ ม ความแปลกใหม่ ใ นเมนู อ าหาร จึ ง นำเปลื อ กมั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง จาก Defrost and rest the crinkle cuts to a temperature of 4 ̊C (39 ̊F) and cut them
into little pieces to stew with the curry. To add an extra inventive touch,
สหรัฐอเมริกาทำเป็นถ้วยใส่แกงเพื่อรับประทานด้วยกัน โดยนำเปลือกมันฝรั่ง defrost US Frozen Potato Skins until soft and knead dough into the outer
แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกามาละลายน้ำแข็ง พอนิ่มใช้แป้งสาลีคลุกด้านนอก shell. Coat the potato skin with egg and bread crumbs before frying at oil
เปลือกแล้วนำไปคลุกไข่ให้ทวั่ จากนัน้ นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังก่อนนำลงทอด temperature of 177 ̊C (350 ̊F). Laden the curry into the skins and serve − a
ในน้ำมัน ที่อุณภูมิ 177 ํC (350 ํF) เสร็จแล้วตักแกงใส่เปลือกมันฝรั่งทอดที่ most unique and delicious way to eat curry!	
เตรียมไว้ จัดแต่งให้สวยงามก่อนเสิรฟ์ 	

ยำเห็ดชิเมจิกับมันฝรั่ง

US Potato Straight Cuts and Shimeji Mushroom salad

สำหรับมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตะกร้าสาน มีลักษณะเฉพาะคือ
มีรูช่องว่างอยู่บนผิวหน้าที่มีลักษณะเหมือนตาข่าย เหมาะสำหรับรับประทาน
เป็นอาหารว่าง ผมจึงนำมาประยุกต์เป็นเมนูทานเล่นให้มีกลิ่นหอมเครื่องปรุงรส
แบบสมุนไพรไทย โดยนำออกจากตู้แช่แข็งแล้วทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ 177 ํC
(350 ํF) เป็นเวลา 2-3 นาทีหรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิต จนมีสีน้ำตาลทอง
ก่อนนำไปปรุงรสตามสูตร แล้วจึงนำใบมะกรูดที่ทอดกรอบเตรียมไว้โรยด้านบน
เพือ่ ตกแต่งจาน	

US Frozen Lattice/Basket Weave Cuts are the perfect foundation for this
crispy herb snack because of their shape and their net-like surface. Deep-fry
Frozen Basket Weave Cuts in oil temperature of 177 ̊C (350 ̊F) for 2-3
minutes or as recommended, until they turn a beautiful golden brown, and
then season them with the other ingredients and top the dish with crispyfried kaffir lime leaves garnish. 	

เป็นการผสมอย่างลงตัวของส่วนผสมของเห็ดที่มีรสชาติหวาน กับมันฝรั่ง
แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดตรงทอดกรอบ ความกรอบนอกนุ่มในของ
มันฝรั่ง และวุ้นเส้นที่นุ่มละมุนลิ้นพร้อมกับเครื่องปรุงรสแบบครบแบบไทยๆ
โดยทอดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดตรงแล้วที่อุณภูมิ 177 ํC
(350 ํF) เป็นเวลา 3-4 นาทีหรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิต จนมีสีเหลืองทอง
เมื่อจะรับประทานจึงนำมาคลุกเคล้ากับเห็ดชิเมจิ จากนั้นจึงจัดใส่จานพร้อม
เสิรฟ์ เพือ่ ให้มนั ฝรัง่ คงความกรอบได้นานขึน้ 	

This recipe harmoniously combines the sweetness of Shimeji mushrooms
and the crunchiness of fried US Potato Straight Cuts with other Thai
ingredients and seasonings to create a sumptuous dish. Fry the potatoes at
oil temperature of 177 ̊C  (350 ̊F) for 3-4 minutes or as recommended, until
they become a rich golden yellow color and are crisp to the touch. Toss
them with the Shimeji mushrooms and the other ingredients until well mixed –
the dish is ready to be served!

ยำเนื้อปูกับมันฝรั่งและซอสมะม่วง

US Hash Brown Potatoes and Crab Meat Salad

กุ้งทอดกับผิวส้มซ่ากับมันฝรั่ง

US Potato Hash Browns and Deep-Fried Prawns

ถั่วแปบมันฝรั่ง

มันฝรั่งอบสามรส

Baked US Potato Hash Browns

US Potato Pockets Coated with Sugar and Green Beans

ถั่วแปบเป็นขนมไทยที่มีไส้ออกรสชาติหวานและเนื้อข้างในนุ่ม จึงเหมาะกับ
การนำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดตรงชิ้นใหญ่มีเปลือกมาเป็น
ส่วนผสมของไส้ เพราะเป็นมันฝรั่งแช่แข็งชิ้นใหญ่ โดยนำมันฝรั่งมาพักไว้ให้
คลายความเย็นลง จากนั้นนึ่งให้สุกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กตามต้องการ ก่อนนำไป
ปรุงกับส่วนผสมอืน่ ๆ	

This fusion of ingredients is my adaptation of the traditional Thai dessert “Tua
Paab” which blends together a sweet, soft and chewy assortment of
textures. As a part of the dessert filling, defrost US Frozen Steak Cuts
(Skin-On) at room temperature before steaming and cutting them into small
pieces and mixing them with the other ingredients to create this spectacular
dessert.

ด้วยความพิเศษของเนื้อสัมผัสและรูปทรงมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา with Yellow Mango Sauce
แฮชบราวน์แผ่นกลมผมนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนูยำเนื้อปู เพื่อให้ได้ With their unique characteristics, US Frozen Hash Brown Potatoes add an
รสชาติที่เข้ากันระหว่างความเปรี้ยวหวานของซอสมะม่วงและความกรุบกรอบ ideal crisp and crunchiness to the sweet and sour tastes of Thai crab meat
salad, creating a balance of flavours and textures. To prepare US Frozen
ของเนือ้ มันฝรัง่ ทอด ทำให้เมนูนมี้ คี วามลงตัว เทคนิคการทอดมันฝรัง่ แช่แข็งจาก Hash Browns for this dish, fry them without defrosting for 3-4 minutes or as
สหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์  ให้มคี วามกรอบนอกนุม่ ในคือให้ทอดในน้ำมันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ recommended, in oil temperature of  177 ̊C (350 ̊F) to ensure that they are
177 Cํ (350 Fํ ) โดยไม่ตอ้ งละลายน้ำแข็ง ประมาณ 3-4 นาทีหรือตามคำแนะนำ crunchy on the outside and soft on the inside.	
จากผูผ้ ลิต	
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มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แผ่นกลมเป็นมันที่ทอดแล้วจะมี with Sour Sparkling Lime Sauce
กลิ่นหอมและกรอบนอกนุ่มใน เหมาะสำหรับจะนำมารับประทานกับกุ้งทอด US Frozen Hash Browns (Round Shapes), with their crunchy surface and soft
และผิวส้มซ่าสด เพิม่ ความหลากหลายด้วยน้ำปลาหวาน ก่อนนำมาปรุงในเมนู filling, are perfect for eating with deep-fried prawns dipped in sweet and tangy
lime sauce. Simply fry the US Frozen Hash Browns in oil temperature of 177 ̊
นำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์แผ่นกลม ลงทอดในน้ำมันที่ C (350 ̊F) or as recommended, and season with ingredients according to 
อุณหภูมิ 177 ํC (350 ํF) หรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิตจนเหลืองกรอบ หลัง the recipe and you will have an amazing appetizer to start any meal.
จากนัน้ นำมาปรุงเมนู จัดตกแต่งจานให้สวยงามก่อนเสิรฟ์ 	
รายการอาหารชนิดนี้ ผมนึกถึงคนทีไ่ ม่ชอบรับประทานเนือ้ และต้องการอาหาร with Sweet and Sour Tamarind Sauce.
ทีม่ รี สชาติทคี่ รบรส ไม่วา่ จะเป็น เปรีย้ ว หวาน เค็ม และเผ็ด โดยผมใช้มนั ฝรัง่ I created this dish for vegetarians as it doesn’t contain any meat, and it’s also
แช่ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าแฮชบราวน์ แ บบแผ่ น หนาอบให้ เ หลื อ งกรอบที่ perfect for anyone who enjoys an assortment of different tastes from sour,
sweet, salty and spicy. Bake US Frozen Hash Browns at oven temperature
อุณหภูมิ 200 ํC (392 ํF) ประมาณ 4-5 นาที เมื่อเสิร์ฟพร้อมราดน้ำซอส 200 ̊C (392 ̊F) for approximately 4-5 minutes or until they are golden. When
สามรสที่เตรียมไว้แล้วนำไปเสิร์ฟ ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ชอบรับประทานเนื้อจะรัก preparing to serve, simply pour the tamarind sauce over the crisp Hash
เมนูนอี้ ย่างแน่นอนครับ	
Browns and you will have a mouth-watering dish to enjoy!	

US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes

Inspiration. Signature.

Inspiration. Signature.
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มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
ผู้ผลิตและแปรรูปมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
แช่แข็งที่มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งรูปเกลียว
ไปจนถึงมันฝรั่งรูปตะกร้าสานหรือถัก เหมาะสำหรับรับประทานคู่กับอาหารเช้า
อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง โดยเฉพาะรูปแบบพิเศษจะช่วย
ทำให้จำนวนการเสิร์ฟมากขึ้น เนื่องจากสามารถแต่งจานอาหารได้เต็มภาชนะ
และคงความกรอบได้นานกว่ารูปแบบปกติ อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาและ
รังสรรค์เมนูอาหารได้อย่างหลากหลายอีกด้วย
จากรายงานการศึกษาพบว่า การเพิ่มรายการมันฝรั่งแช่แข็งในเมนูอาหารเพื่อ
ให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายโดยรวมได้ถึง 25-50%

US Frozen Potatoes
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา

US FROZEN POTATOES
Potatoes have always served as a key ingredient for
international cuisines and in recent years potatoes have enjoyed
a surge in popularity as an enticing food choice with the
innovation and creation of new and exciting variations in frozen
potato products by The United States (US) Food Processors.
From curly fries, loops, lattice or basket weave cuts, these fresh
and appealing frozen potato products give consumers a wider
variety of delicious dining options and are the perfect
accompaniment to any meal or snack. Along with their immense
culinary appeal, these creative potato products also help to
increase serving sizes and portions in restaurants and food
places due to their unique shapes, sizes and patterns.
These new frozen potato choices have helped inspire
restaurants and suppliers to develop new dishes and dining
options as they are the perfect complement to any main dish
and their unique characteristics help to increase their holding
time - great for retaining the crunchiness and crispness that all
potato lovers can appreciate!
By adding inventive new frozen potato dishes to menus, research
has shown that restaurants can increase sales from between
25-50% due to the increase in serving sizes, numbers, and dining
selections.
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US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes

Inspiration. Signature.

Inspiration. Signature.
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วัตถุดิบมันฝรั่งคุณภาพสูง

ด้วยระบบการควบคุมการปลูกมันฝรั่งที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะ
ด้ า นอุ ณ หภู มิ ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ กระบวนการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย
ตลอดจนความเชี่ยวชาญของผู้ปลูก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
ของสหรัฐอเมริกา กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดของ
โลก นอกจากนี้ มันฝรั่งสหรัฐอเมริกา ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการนำมาแปรรูป เนื่องจากมี “ปริมาณเนื้อมันฝรั่ง” สูงและมี
ปริมาณน้ำตาลต่ำ รวมถึงมาตรฐานการจัดเกรดมันฝรั่งแช่แข็งที่
ควบคุมโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (United States
Department of Agriculture : USDA) และสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)
ทำให้มันฝรั่งแช่แข็งของสหรัฐอเมริกามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาดโลก

ผลกำไร

หนึ่ ง ในเหตุ ผ ลสำคั ญ ที่ สุ ด ของการใช้ มั น ฝรั่ ง คุ ณ ภาพสู ง จาก
สหรัฐอเมริกา คือการเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจร้านอาหารของคุณ
มากกว่า มันฝรั่งสหรัฐอเมริกา ให้ปริมาณเนื้อสูงทำให้ได้จำนวน
การเสิร์ฟที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้จำนวนครั้งของการเสิร์ฟอาหาร
มากที่สุดต่อมันฝรั่งหนึ่งหน่วยบรรจุ จึงควรใช้ผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
แช่แข็งชนิดตัดตรงที่มีคุณภาพสูง โดยที่ข้างกล่องบรรุจะระบุว่า
“ขนาดยาวพิ เ ศษ” หรื อ “แฟนซี ข นาดยาวพิ เ ศษ” ซึ่ ง ให้ ผ ล
ตอบแทนกลับคืนในอัตราสูงสุด เมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายไป คุณสามารถคำนวณผลกำไรตอบแทนได้จากรายละเอียด
ในเอกสารคู่มือการใช้มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกา โดยสามารถ
แจ้งความประสงค์ขอรับคู่มือได้ที่สำนักงานตัวแทนประเทศไทย
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US Frozen Potatoes enjoy worldwide recognition
and acclaim as one of the world’s leading
products due to the premium standardized controlled
farming techniques including temperature, plentiful
soil conditions, and state-of-the-art technological
advances alongside the practiced expertise of
US potato farmers. As a result of the intense care
and conditioning given during growing, US potatoes
are also considered extremely ideal for processing
due to their high “solid” or density level and low
sugar content.

F

VARIATIONS OF
US FROZEN POTATOES

To ensure exceptional quality and appeal for the world
markets, The USDA (United States Department of
Agriculture) and FDA (Food and Drug Administration)
have also implemented a standardized grade system
for US Frozen potatoes, ensuring the highest quality
of frozen potatoes possible for global consumers.

US Processors have developed a wide variety of
tempting frozen potato choices for consumers to
satisfy every craving-from frozen baked potatoes to
unique fried potato creations to accompany every
meal, potatoes are a staple condiment for every meal
time and snack time alike.

PROFITABILITY

These new and exciting frozen potato creations are
often the select choice for restaurants and food
outlets because they add an additional appeal to
new dishes, giving the restaurant a competitive edge
against other food places. Also, because of their
unique shapes and sizes, these new products help to
increase the number of servings per case - another
added bonus for food businesses.

Restaurants and food places worldwide choose US
Frozen Potatoes over other choices primarily due to
their high profit return per restaurant or store. US
Frozen potatoes enjoy a high “solid”, or density level,
enabling restaurants more servings per case. Many
restaurants opt for the high quality frozen “straight
cut” fries, which can be easily identified from the
packaging label “Extra Long” or “Extra Long Fancy”
which are considered the best option to maximize
servings per case and can ensure the highest return
on purchase.
Details for calculating profitability and maximum
return for US Frozen potato orders can be found in
the US Frozen Potato manual available from USPB
representatives.

dges

We
rozen

PREMIUM RAW PRODUCTS

To keep frozen potatoes on the forefront of select
dining choices, suppliers and US food processors
have also developed new variations, such as
batter-coated potatoes which are available in
various flavors and have a longer holding time,
making these products another extremely appealing
option for restaurants, hotels, supermarkets and
food places the world over.

รูปแบบและประเภทของมันฝรั่งแช่แข็ง

ผู้ผลิตและแปรรูปสหรัฐอเมริกา เสนอผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแช่แข็งที่
มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกสรร ตั้งแต่มันฝรั่งอบแช่แข็ง
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทอดรูปแบบพิเศษ โดยสามารถนำไปประกอบ
อาหารได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า อาหารกลางวัน
อาหารเย็น รวมถึงการรับประทานเป็นอาหารว่างของครอบครัว
มันฝรั่งตัดรูปทรงพิเศษจะช่วยเพิ่มจำนวนเสิร์ฟมากยิ่งขึ้นต่อมัน
ฝรั่งแช่แข็งหนึ่งกล่อง เนื่องจากรูปร่างรูปร่างที่ตัดแบบพิเศษจะ
ช่ ว ยให้ ร้ า นอาหารสามารถแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ได้ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูอาหารชนิดใหม่ๆ ได้
มากมาย
มันฝรั่งแช่แข็งสหรัฐอเมริกา ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยสำหรับ
การทำโปรโมชันทางการตลาดยิ่งไปกว่านั้นคือผู้บริโภคมีความชื่น
ชอบในสินค้านี้และพร้อมที่จะจ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ผลิตและ
แปรรูปสหรัฐอเมริกา ได้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งเคลือบส่วนผสมชนิด
ต่างๆ ออกจำหน่าย ซึ่งมีหลากหลายรสชาติและมีอายุการเก็บ
เพื่อรอเสิร์ฟได้นานกว่าปกติ มันฝรั่งแช่แข็งดังกล่าวนี้จึงเป็นทาง
เลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับร้านอาหาร โรงแรม ซุปเปอร์มาเก็ต และ
การบริการจัดส่งถึงบ้าน

US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes

Inspiration. Signature.

Inspiration. Signature.
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US
FROZEN
POTATO
PRODUCTS

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตัดตรง
มั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง รู ป แบบนี้
มั ก เสิ ร์ ฟ กั บ แซนด์ วิ ช และ
แฮมเบอร์เกอร์ในร้านอาหาร
จานด่วนและภัตตาคารต่างๆ
เพี ย งเสิ ร์ ฟ ร้ อ นๆ ปรุ ง รส
ด้ ว ยเกลื อ เล็ ก น้ อ ยก็ ท ำให้
ได้รสชาติดีแล้ว หรือนำไป
เคลือบส่วนผสมหรือปรุงรส
ต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและ
มีช่วงเวลารอเสิร์ฟนานขึ้น
ดังนั้นคุณจึงควรใช้มันฝรั่ง
ตัดตรงแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง
เพื่อได้ปริมาณเสิร์ฟมากที่สุด
ลองใช้ “Extra Long” หรือ
“Extra Long Fancy”
ซึ่งระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริการูปเกลียว
ด้วยรูปทรงที่ไม่ธรรมดา ทำ
ให้ ร้ า นอาหารและโรงแรม
นิยมนำมันฝรั่งแช่แข็งแบบ
เกลี ย วมาปรุ ง เป็ น เมนู เ พื่ อ
สร้างความน่ารับประทานให้
กับลูกค้า เหมาะเป็นอาหาร
ทานเล่ น สำหรั บ เด็ ก และ
ผู้ ใ หญ่
ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้
ร้านอาหารได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากไม่ต้องใช้ปริมาณ
มากก็ เ ต็ ม จานอาหารของ
ลู ก ค้ า และคงความกรอบ
นานกว่ า รู ป ทรงปกติ จึ ง
เหมาะสำหรั บ การบริ ก าร
จั ด ส่ ง ถึ ง บ้ า นและบริ ก าร
ในโรงแรม	

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตัดหยัก
มันฝรั่งตัดแบบพิเศษนี้เป็น
ทางเลื อ กที่ ดี เ ยี่ ย มสำหรั บ
จิ้ ม กั บ ซอสต่ า งๆ ได้ ห ลาย
ชนิ ด บางประเทศนิ ย ม
รั บ ประทานเป็ น ของว่ า ง
หรื อ กั บ แกล้ ม ในผั บ บาร์
ด้ ว ยรู ป ร่ า งที่ พิ เ ศษของ
ผิวสัมผัสนี้ ยังช่วยในเรื่อง
ของความกรอบและเพิ่ ม
อรรถรสในการรับประทาน
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามยาว
ของชิ้ น มากกว่ า ความยาว
มาตรฐานมั น ฝรั่ ง แช่ แ ข็ ง
ชนิดยาวพิเศษ หรือ Extra
Long Fancy ของ USDA
อีกด้วย	

เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกา
ท่านสามารถตกแต่งหน้าตา
อาหารได้ ห ลากหลายแบบ
ด้วยเปลือกมันฝรั่งนี้ ได้แก่
ชีสหรือมันฝรั่งต่างๆ เหมาะ
อย่างยิ่งรับประทานเล่นเป็น
อาหารว่ า งในร้ า นอาหาร
ประจำของครอบครั ว มี
ลั ก ษณะเด่ น เป็ น รู ป ถ้ ว ย
ผ่ า ครึ่ ง ที่ ส ามารถตกแต่ ง
หรื อ บรรจุ ด้ ว ยเครื่ อ งปรุ ง
แบบต่างๆ ซึง่ ช่วยสร้างสรรค์
เมนู เ ด็ ด ๆ ภายในร้ า นได้
มากมาย เป็นการเพิ่มทาง
เ ลื อ ก ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า แ ล ะ
ผลกำไรให้กับร้านอาหารอีก
ทางหนึ่ง	

US Frozen Straight
Cuts

US Frozen Curly
Cuts

US Frozen Crinkle
Cuts

US Frozen
Potato Skins

............................

Straight-cut fries are
best served piping hot
and are an essential side
order to any fast food
meal. Delicious when
lightly seasoned with
salt, some restaurants
add more flavor to these
fries with additional
coating and seasoning
which can also keep
them fresh and crispy
longer and increase their
holding time. Restaurants
can ensure maximum
servings per case by
using the highest quality
of these frozen options
− “extra long” or “extra
long fancy” types.
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............................

The unusual and unique
shape of loop, or curly
fries make it a fun
dining choice for both
children and adults alike.
Because of its playful
and interesting shape,
this type of potato gives
excellent plate coverage
and longer holding time
which makes it an ideal
choice for restaurants,
fast food outlets, home
deliveries and hotel
services that want
maximum profit per
serving.

............................
Crinkle Cut fries are a
mouthwatering choice
for dipping with sauces
because their distinct
shape gives them an
extra crispiness and
flavor, and length-wise
these types of fries
can extend longer than
the “extra long” USDA
standard, making them
an extremely enjoyable
potato option. In many
countries, crinkle cut fries
are enjoyed as snacks or
alongside a nice cold
beer in a bar.

............................
US Frozen Potato Skins
are the ideal basic
canvas for a variety of
delicious toppings
including cheese,
chicken, salsa, etc. and
are always considered
a family favorite at
restaurants. Their unique
half bowl shape gives
these shells plenty of
topping potential to
create the perfect
combination of delicious
choices for diners.

มันฝรั่งบดแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริการูปทรงพิเศษ
มั น ฝรั่ ง บดละเอี ย ดอุ ด มไป
ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
เหมาะสำหรั บ เป็ น อาหาร
ข้ า งเคี ย งหรื อ ออร์ เ ดิ ร์ ฟ
สามารถจัดเตรียมในปริมาณ
มากได้ ง่ า ย สะดวก และ
รวดเร็ ว เหมาะอย่ า งยิ่ ง
สำหรั บ ให้ บ ริ ก ารในร้ า น
อาหารบริ ก ารตั ว เองและ
ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส า ม า ร ถ
ตกแต่ ง หน้ า หน้ า เพื่ อ เพิ่ ม
รสชาติที่หลากหลายให้กับ
ลูกค้าอีกด้วย	

............................
US Frozen
Mashed Potatoes
(Specialty Formed)
Mashed potatoes are
filled with nutrients and
are one of the easiest
potato choices to cook,
making it an easy side
dish to accompany any
entrée, a big family meal,
or restaurant buffet, as
well as cafeteria and
health-care settings.
Mashed potatoes can
be seasoned with
different garnishes and
seasonings to add
customized flavor and
zest.

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตะกร้า
สานหรือถัก
ด้ ว ยรู ป แบบที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยวั ฟ เฟิ ล และชิ้ น ใหญ่
หนาช่ ว ยให้ ค งความกรอบ
ได้นาน และให้ปริมาณการ
เสิร์ฟต่อที่ดีเยี่ยม หรือเลือก
ซื้อชนิดที่มีแป้งเคลือบและ
เครื่ อ งปรุ ง รสพิ เ ศษเพื่ อ
ออกแบบเป็นเมนูพิเศษที่ไม่
เหมือนใคร เหมาะสำหรับ
เป็นอาหารว่าง นอกจากนี้
ด้ ว ยรู ป ทรงและลั ก ษณะ
พิ เ ศ ษ นี้ ยั ง เ ห ม า ะ ที่ จ ะ
รั บ ประทานกั บ ซอสหรื อ
แต่งหน้าด้วยเครื่องปรุงรส
ต่างๆ	

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
ร้านอาหารจำนวนมากเสิร์ฟ
แฮชบราวน์เป็นอาหารจาน
ข้างเคียงในตอนเช้า แม้ว่า
จะมี มั น ฝรั่ ง รู ป แบบอื่ น ที่ ดี
เยี่ ย มนำเสนออยู่ แ ล้ ว ด้ ว ย
ก็ ต าม แฮชบราวน์ มี วิ ธี
การเตรียมที่ง่ายมาก โดย
นำผลิตภัณฑ์แช่แข็งไปปรุง
ได้ ทั น ที โ ดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ ง
ละลายน้ ำ แข็ ง ก่ อ น ด้ ว ย
ลั ก ษณะพิ เ ศษนี้ จึ ง ช่ ว ย
ให้ ก ารจั ด เตรี ย มและการ
เสิร์ฟเป็นไปได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว	

US Frozen Lattice/
Basket Weave Cuts

No breakfast is complete
without a serving of
delicious hot hash
browns! Although
sumptuous and
appealing in their own
right, because they can
be cooked immediately
while frozen and don’t
need to be defrosted,
their unique and simple
preparation process gives
them an edge over many
other potato products.

............................
The waffle-like and
thicker texture of basket
weave cut fries ensures
excellent plate coverage
per serving and a longer
holding time for crispness.
Ideal as appetizers along
with dips and sauces,
many restaurants also
choose to create special
batters and seasonings
to accompany this
potato type as it is hearty
enough to be considered
a dish on its own.

............................
US Frozen Hash
Browns

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาหั่นชิ้นรูปลิ่ม
หรือตัดเสี้ยว
มันฝรั่งรูปทรงลิ่มตัดชิ้นหนา
แบบนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสัมผัส
ได้ถึงกลิ่นและรสชาติมันฝรั่ง
ใ น ทุ ก ค ำ ที่ รั บ ป ร ะ ท า น
เหมาะสำหรับการให้บริการ
จัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการ
จัดส่งอาหารในห้องพัก หรือ
บริการไดรฟ์ทรู นิยมเสิร์ฟคู่
กับเนื้อย่างหรือแซนด์วิช

............................
US Frozen Wedges
Every bite of a crispy
fried potato wedge gives
the diner a sense of
intense flavor and
satisfaction – this potato
option is thicker cut
than other choices and
offers more taste per
bite to every diner.
Potato Wedges are the
favored alternative for
home deliveries, catering
events, and drive-thrus
alongside a hearty steak
or sandwich.

มันฝรั่งแช่แข็งจาก
สหรัฐอเมริกาทรง
กระบอกสั้น	
มันฝรั่งทอดกรอบรูปทรงนี้
เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของเด็ ก ๆ
นิยมเสิรฟ์ คูก่ บั แฮมเบอร์เกอร์
รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่างมาก
สำหรับร้านอาหารที่บริการ
ไก่ ย่ า งหรื อ ไก่ ท อด การ
รั บ ประทานมั น ฝรั่ ง ชนิ ด นี้
จะอร่อยและสนุกยิ่งขึ้นเมื่อ
รับประทานจิ้มกับซอสชนิด
ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถ
เสิ ร์ ฟ เป็ น อาหารเช้ า ได้ อี ก
ด้วย

............................
US Frozen
Tater Drums

Tater Drums are a
favourite for children
and are a popular side
dish to hamburgers,
fried chicken and all
fast foods. Tasty and
crunchy, these are great
with dipping sauces
and can also be served
with breakfast as well!

US Frozen Potatoes

US Frozen Potatoes

Inspiration. Signature.

Inspiration. Signature.
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