Mashed
Outside the Box

Twists on Thai Classic Dishes with

U.S. Dehydrated Potatoes
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About the Chef
เชฟเอียน กับการคิดนอกกรอบ	
เมื่อต้อง “ปรุง” แข่งกับ “เวลา”

Chef Ian strikes the perfect creative
balance of “time” and “taste”	

พงษ์ธวัช เอียน เฉลิมกิตติชัย หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “เชฟเอียน
กิตติชัย” ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่ง Executive Chef
ของโรงแรมโฟร์ ซี ซั่ น ส์ เชฟเอี ย นเป็ น ผู้ ที่ จั ด สรรเวลาได้ ดี เ ยี่ ย ม
เขาแบ่งเวลาให้กับตัวเองในการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกันกับบทบาท
หน้าที่หลักในชีวิตของเขา นั่นก็คือ การดูแลร้านอาหารของเขาเอง
ไม่ ว่ า จะเป็ น ร้ า นอาหารอั น เป็ น ที่ รู้ จั ก ภายใต้ ชื่ อ KITTICHAI
ในนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นร้านอาหารที่ต้อนรับเหล่าเซเลบฯ คนดังหรือ
บรรดาเศรษฐีวีไอพีทั้งหลายมาแล้วนับไม่ถ้วน ตามมาด้วยร้านที่
ได้รับการกล่าวขานอย่าง MURMURI ในบาร์เซโลน่า รวมทั้งร้านที่
ได้ รั บ ความนิ ย มในบ้ า นเราคื อ HYDE & SEEK Gastro Bar
กรุ ง เทพฯ และร้ า น KOH by IAN KITTICHAI ในมุ ม ไบ
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากร้านอาหารที่มีมากมายหลายสาขาทั่วโลก
รวมไปถึงโปรเจ็กต์โครงการต่างๆ ที่มีมากมายนับไม่ถ้วน ทำให้เชฟ
ผู้นี้ได้รับการยกย่องและกล่าวขานไปทั่วโลก นอกจากธุรกิจร้าน
อาหาร เชฟเอียนยังได้ใช้ทักษะและความชำนาญตรงนี้ จนสามารถ
ก่อตั้งและเป็นซีอีโอภายใต้ชื่อบริษัท CUISINE CONCEPT จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับร้านอาหาร
และโรงแรมทั่วโลก

Chef Ian Kittichai is one of Thailand’s most famous chefs
who has also earned an internationally acclaimed
reputation as a worldwide culinary sensation. A seasoned
traveler whose numerous projects take him around the
world, Chef Ian is always able to strike a perfect balance
between time and traveling which together play a big
part of his lifestyle. From his original namesake restaurant
KITTICHAI in New York which played host to dignitaries
and countless celebrities, to the acclaimed MURMURI in
Barcelona, to the popular HYDE & SEEK Gastro Bar in
Bangkok, to the glamorous KOH by IAN KITTICHAI in
Mumbai, his numerous achievements and projects have
earned him much celebration and commendation
worldwide. In addition to his own restaurants, Chef Ian
uses his expertise and skill as the founder and CEO of
CUISINE CONCEPT CO., LTD., which is an international
food & beverage consultant firm with many restaurant
and hotel clients around the world.	
	
Among Chef Ian’s secrets to success in accomplishing
a balanced lifestyle of time, work and travel is his
commitment to the selection of only the highest
qualified staff on his team and the very best
ingredients in all of his restaurants.	

นอกเหนือจากความสามารถในการจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวและ
คัดเลือกทีมงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จ
คือการเลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในแต่ละร้านอาหารของเขา	
ชีวิตของเชฟเอียนคือ “เวลา” กับ “การดูแลร้านอาหาร” ของเขา
และประกอบกับแบรนด์ “เชฟเอียน” ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพ
ของทุกเมนูสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ
เยี่ ย มมาใช้ ใ นการปรุ ง เติ ม ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นแบบฉบั บ
ของเชฟเอียน เกิดเป็นผลงานอาหารที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก	
“สำหรับเมนูมันบด ผมวางใจเลือกใช้มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
เพราะนอกจากจะเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมและ
เก็ บ รั ก ษาแล้ ว ยั ง ให้ คุ ณ ภาพสู ง และให้ ร สชาติ ที่ ค งที่ รวมทั้ ง นำไป
ทำอาหารได้หลากหลายชนิดในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย”

2

U.S. Dehydrated Potatoes

Mashed Outside the Box

Much of Chef Ian’s time revolves around traveling and
working in his restaurants’ kitchens. No matter where his
work takes him, Chef Ian brings to his cuisine a unique
and creative touch that is inherent in his cooking
concepts. Combined with a commitment to choosing
the highest quality raw ingredients, these elements strike
a perfect balance, which has made Chef Ian a worldwide
culinary prodigy.	
“I trust U.S. Dehydrated Potatoes for mashed potato
dishes because, besides being quick and easy to store
and prepare, I know that they are of high quality,
consistency, and flavor. They are quite versatile and I can
use them in a variety of ways for different dishes.”	

About U.S. Dehydrated Potatoes
วัตถุดิบที่ลงตัว 	
“มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา”

“มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา”	
ทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับร้านอาหาร

A prime balance of ingredients
– U.S. Dehydrated Potatoes

มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่มีรสชาติอร่อย
อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ซี วิ ต ามิ น บี โปแตสเซี ย ม และใยอาหาร
กระบวนการผลิ ต เริ่ ม ต้ น จากการคั ด สรรมั น ฝรั่ ง คุ ณ ภาพสู ง
ผ่ า นการปอกเปลื อ กออก การต้ ม สุ ก และการบด แล้ ว จึ ง ผ่ า น
กระบวนการอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เพียงแยกน้ำออกจากมันสดทั้งลูก มันฝรั่งอบแห้ง
จากสหรัฐอเมริกาจึงยังสามารถรักษารสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่า
ทางโภชนาการไว้ได้เกือบครบถ้วนที่สุด เพียงเติมน้ำกลับเข้าไปใน
มันฝรั่งอบแห้ง ก็จะได้มันบดรสชาติอร่อยที่สามารถรับประทานได้
ทันที หรือนำไปสร้างสรรค์เป็นเมนูมันบดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
	
เชฟเอียนเลือกมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในการทำเมนู
มันบดรสอร่อยในรูปแบบที่หลากหลายและสร้างสรรค์ของเขา 	

“มันบด” อาจเป็นอาหารชวนปวดหัวสำหรับเชฟหลายๆ ท่านเพราะ
การใช้ มั น ฝรั่ ง สดต้ อ งใช้ ทั้ ง เวลาและแรงงานในการจั ด เตรี ย ม
โดยเฉพาะสำหรับร้านอาหารที่ต้องจัดเตรียมมันบดในปริมาณมาก
อีกทั้งเชฟยังต้องควบคุมคุณภาพและวิธีการบดมันของทุกจานให้
ออกมามีรสชาติอร่อยเหมือนกัน นอกจากนี้การจัดซื้อและการจัดเก็บ
ก็ ยั ง เป็ น อี ก ปั ญ หาหลั ก เพราะผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของมั น สด
แปรผันไปตามฤดูกาล และหากจัดเก็บไม่ดีหรือใช้ไม่หมด มันฝรั่ง
ก็อาจเน่าเสียได้ แต่ทว่าเชฟเอียนสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย
การเลือกใช้มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา	

U.S. Dehydrated Potatoes are an abundant source of
vitamin C, vitamin B, potassium and fiber and are
considered an extremely healthy ingredient choice. The
dehydration procedure is an intricate process that begins
with the selection of the highest quality U.S. potatoes
that are peeled, boiled, and mashed. The potatoes then
undergo an advanced U.S. technological process entirely
draining the water from the mashed potatoes,
dehydrating them whilst still maintaining the original
taste, texture, nutrients and vitamins. To prepare the
potatoes for consumption, water is added to the
dehydrated potatoes, making them immediately edible
and an ideal choice to create exciting new dishes and
recipes for menus.	

“มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาที่มีจำหน่ายในประเทศไทยขณะนี้
มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดครับ คือ มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ดมาตรฐาน
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules) และมันฝรั่ง
อบแห้งชนิดเกล็ดมาตรฐาน (U.S. Dehydrated Standard Potato
Flakes) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้คือชนิดไม่ปรุงรส จึงถือเป็นทางเลือกที่ดี
เยี่ ย มสำหรั บ เชฟที่ ต้ อ งการสร้ า งสรรค์ เ มนู แ ละรสชาติ อ าหารใน
แบบที่ ตั ว เองต้ อ งการ และชนิ ด ที่ ส าม คื อ มั น บดสำเร็ จ รู ป ชนิ ด
ปรุงรส (U.S. Instant Mashed Potato Mixes) พร้อมรับประทาน
ซึ่ ง เหมาะอย่ า งยิ่ ง สำหรั บ เชฟที่ ต้ อ งการความสะดวกรวดเร็ ว
ในการเตรียมและจัดเสิร์ฟมากยิ่งขึ้น”

“มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาดีกว่ามันฝรั่งสดในประเทศไทย
ตรงที่เก็บรักษาง่าย ใช้สะดวก และควบคุมคุณภาพได้ แค่ฉีกซอง
เทออกมาตามปริมาณที่ต้องการ เติมน้ำลงไปก็ใช้ได้ทันที ช่วยให้
เวลาในการเตรียมและปรุงอาหารเร็วขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือยังคง
ไว้ซึ่งรสชาติและเนื้อสัมผัสครับ”

Chef Ian chooses U.S. Dehydrated Potatoes to create a
diverse assortment of delicious mashed potato menus.
“In Thailand, three different types of U.S. Dehydrated
Potatoes are available. U.S. Dehydrated Standard Potato
Granules and U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes
are types that are unseasoned. This makes them great
options for chefs who want to create their own style and
flavors. The third type is U.S. Instant Mashed Potato
Mixes, which come already seasoned. This option is
a good choice for chefs who prefer a product that is
quick to prepare and serve.”	

U.S. Dehydrated
Potatoes – the consummate
choice for restaurants
Using and preparing fresh mashed potatoes can be a
time-consuming and tedious process particularly for
restaurants that use them in large quantities. Because
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fresh potato products differ each season due to natural
factors, it is extremely difficult to ensure identical quality
control and preparation to create the exact same amount
of taste and texture for every potato dish. Also, fresh
potatoes can easily spoil if not used, therefore, the
selection and storing of potatoes in big quantities can
prove to be problematic.	
Chef Ian is able to counter all these concerns and issues
by using U.S. Dehydrated Potatoes which are a simpler
option while still ensuring the highest standards, quality
and taste. 	
“U.S. Dehydrated Potatoes are a great option over fresh
potatoes in Thailand because of their convenience in
storage, quality control, and usage. One must simply
open the package, measure the amount needed, add
water and you are on your way. This makes the
preparation and cooking time faster and most
importantly, consistent in taste and texture.”

U.S. Dehydrated Potatoes
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“เท คน และเสิร์ฟ”

ขั้นตอนง่ายๆ ของการเตรียมมันบดจากมันฝรั่งอบแห้ง
ชนิดเกล็ดมาตรฐาน*

Pour, stir and serve!
Easy steps for preparing mashed potatoes from U.S.
Dehydrated Standard Potato Flakes*

U.S. Mashed Potato Dishes and Thai Recipes
“มันบดรสเด็ด กับรสชาติแบบไทยๆ”
เชฟเอียน เป็นผู้โด่งดังจากเมนูสร้างสรรค์ที่หลายคนเรียกได้ว่า
“มหัศจรรย์” เนื่องจากแต่ละเมนูของเชฟเอียนไม่เคยซ้ำใครและมี
เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาหารที่แตกต่าง
ชนิดหาตัวจับยาก	

➊

เทน้ำลงในอ่างผสม	

Pour water into the bowl

➋

เทมันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ดมาตรฐานตามลงไป	

Pour U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes into	

the water

“มันบดเป็นอาหารที่ชื่นชอบสำหรับคนทุกเพศทุกวัย และมีรสชาติ
อร่อย สามารถรับประทานได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
รสชาติ บางคนคิ ด ว่ า ต้ อ งรั บ ประทานมั น บดคู่ กั บ น้ ำ เกรวี่ เ ท่ า นั้ น
ผมว่าไม่จำเป็น จริงๆ แล้ว เราสามารถผสมผสานและสร้างสรรค์
เมนูมันบดกับอาหารไทยหลากหลายเมนูได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น
อาหารทานเล่น อาหารจานหลัก หรือแม้แต่ของหวาน”	
เมื่อนำมันบดมาผสมกับวิธีการปรุงและรสชาติแบบไทยๆ บางท่าน
อาจจะยั ง นึ ก ไม่ อ อกว่ า อาหารจะออกมาเป็ น อย่ า งไร แต่ ท ว่ า
เชฟเอียนสามารถนำมันบดมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยรสชาติ
แปลกใหม่ที่อร่อยไม่แพ้กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ แบบนี้ต้องติดตาม	
“Cookbook เล่มนี้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผมออกมาเป็นเมนู
มั น บดจานเด็ ด แบบไทยๆ ในรู ป แบบใหม่ ลองทำกั น ดู น ะครั บ
แล้วคุณจะพบว่า เมนูสไตล์อเมริกันอย่างมันบดนั้นสามารถกลมกลืน
เข้ากับส่วนผสมของอาหารไทยได้อย่างน่าทึ่ง และยิ่งได้ส่วนผสม
คุณภาพดีเยี่ยมอย่างมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณก็จะ
สามารถเนรมิตรหลากหลายเมนูอาหารไทยรสเลิศได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย”

➌

➍

คนให้เข้ากัน	

พร้อมเสิร์ฟ	

*การเตรียมมันบดจากมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาอาจมีขั้นตอนแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับวิธีการของเชฟแต่ละท่าน ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูได้จากซองของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามจากผู้นำเข้าหรือจากคณะกรรมการมันฝรั่งสหรัฐอเมริกา

* Each U.S. Dehydrated Potato product will differ on preparation methods
and chef preferences. More detailed preparation information and guidance
can be found on product packages, from suppliers or from the USPB.

Stir until well mixed	
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Tempting Mashed Potatoes
combined with the true Thai taste
Chef Ian is a culinary genius whose originality has
pioneered countless dishes and menus which have been
described as unparalleled miracles in gastronomy.
	
“I believe that certain foods can complement each other
even when they seem like total opposites – for example,
mashed potatoes are a favorite for people of all ages and
are delicious to be eaten in a number of ways and with a
number of flavors. Some people have the misconception
that mashed potatoes have to be eaten with gravy, but in
reality they can be a great addition and complement
many Thai dishes – be it snacks, appetizers, main
courses, or even dessert!”	
Mashed potatoes and Thai food may still be a cuttingedge combination for many people – however, Chef Ian
has masterfully blended the two to bring about innovative
and delicious new flavors and tastes designed to entice
diners. 	
“For this cookbook, I created flavorful recipes of mashed
potatoes with Thai ingredients to present innovative
dishes. You will find that a typically perceived American
food such as mashed potatoes can be a wonderful
companion to many Thai ingredients and dishes. Using
high quality U.S. Dehydrated Potatoes can help in quickly
and easily creating delicious Thai flavors and dishes.”

Ready to serve

U.S. Dehydrated Potatoes
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มันบดรสซอสพริกขิง
ชุบเกล็ดขนมปังทอด

U.S. MASHED POTATO PRIK KING CURRY CROQUETTE

สำหรับ 4 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐาน
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ
1 ช.ต. เนยจืดละลาย
2 ช.ต. นมอุ่น ปรุงกลิ่นด้วย
กระเทียมบุบ 1 กลีบ
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก บนไฟร้ อ น
ปานกลาง 3 นาทีให้เข้ากันดี คอยดูให้
อุ่นอยู่เสมอ	
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล พริกไทยดำบด
ใหม่ๆ และเนยจืดละลาย เทนมร้อนที่
ปรุ ง กลิ่ น ด้ ว ยกระเที ย มบดแล้ ว ลงไป
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้	
การเตรียมสมุนไพรทอดกรอบ
ส่วนผสม
1 ช.ต. ใบมะกรูด
10 ใบ ใบกะเพรา
1 ช.ต. กระชายหั่นบาง
1 ถ้วย น้ำมันพืชสำหรับทอดกรอบ
วิธีทำ
นำใบมะกรูด ใบกะเพรา และกระชาย
ลงทอดในน้ำมันร้อน 180 องศาเซลเซียส
จนกรอบ
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การเตรียมน้ำจิ้ม
ส่วนผสม
1 ถ้วย กะทิสด
2 ช.ต. พริกแกงเผ็ด
1 ช.ต. น้ำตาลปึก
1 ช.ต. น้ำปลา
วิธีทำ
ต้มกะทิสดปริมาณ 1/2 ถ้วยกับพริกแกงเผ็ด
ในกระทะใบเล็ ก คนให้ เ ข้ า กั น ประมาณ
5 นาที จากนั้ น จึ ง เติ ม น้ ำ ตาลปึ ก และ
น้ำปลาลงไป ใส่กะทิสดที่เหลือ ต้มให้สุก
แล้วปรุงรสชาติ คอยดูไว้ให้อุ่นเสมอ	
การเตรียมโครแกตต์
ส่วนผสม
1 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้
1/2 ช.ต. พริกแกงเผ็ด
1 ช.ต. กระชายสับ
1 ถ้วย แป้งสาลี
2 ฟอง ไข่ ตีให้เข้ากัน
2 ถ้วย เกล็ดขนมปัง
2 ถ้วย น้ำมันพืชสำหรับทอด
วิธีทำ
1. ใส่น้ำมันลงในกระทะก้นลึกหรือกระทะ
ใบขนาดกลาง ตั้งไฟให้ร้อน
2. ผสมพริกแกงเผ็ด กระชาย และมันบด
ที่ เ ตรี ย มไว้ ใ ห้ เ ข้ า กั น ในชามผสมขนาด
กลาง
3. ปั้นส่วนผสมที่ได้ให้เป็นทรงซิการ์ยาว
4 เซนติเมตร (จำนวน 12 ชิ้น)
4. นำไปคลุกแป้งสาลี ไข่ และเกล็ดขนมปัง
5. นำลงทอดในน้ำมันร้อน
180 องศาเซลเซียสจนเหลืองทอง
6. นำขึ้ น จากกระทะแล้ ว ซั บ น้ ำ มั น จั ด
โครแกตต์ลงบนจาน โรยสมุนไพรทอด
กรอบ แล้วเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้

Serves 4
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/4 cup U.S. Dehydrated Standard
		
Potato Granules
3/4 cup warm water
pinch of sea salt
pinch of freshly ground black pepper
1
tbsp unsalted butter, melted
2
tbsp warm milk, flavored with 1 clove of
		
smashed garlic
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Granules into a small saucepan. Mix well
over medium heat for 3 minutes. Keep warm.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, pinch of freshly ground black pepper and
unsalted melted butter. Stir together with warm
milk, flavored with smashed garlic.
Crispy Herb Presentation
Ingredients
1
tbsp kaffir lime leaves
10 Thai basil leaves
1
tbsp krachai ginger, thinly sliced
1
cup vegetable oil for deep frying
Directions
Deep fry kaffir lime leaves, Thai basil leaves and
krachai ginger in hot vegetable oil at 180°C until
crispy.
Dipping Sauce Preparation
Ingredients
1
cup fresh coconut milk
2
tbsp red curry paste
1
tbsp palm sugar
1
tbsp fish sauce
Directions
In a small saucepan, heat 1/2 cup of fresh coconut
milk and stir in red curry paste. Mix together for 5
minutes, then add palm sugar and fish sauce. Add
the remaining coconut milk and bring to boil and
check the seasoning. Keep warm.
Croquette Preparation
Ingredients
1
cup prepared mashed potatoes
1/2 tbsp red curry paste
1
tbsp krachai ginger, chopped
1
cup wheat flour
2
eggs, beaten (egg wash)
2
cups panko breadcrumbs
2
cups vegetable oil for frying
Directions
1. Preheat the oil in a deep fat fryer or in a medium
saucepan.
2. In a medium mixing bowl, mix red curry paste and
chopped krachai ginger with the prepared mashed
potatoes.
3. Roll the prepared mashed potatoes in your palm
into a 4 cm cigar shape. (makes 12 croquettes)
4. Dip them into wheat flour, egg wash and panko
breadcrumbs.
5. Fry in hot vegetable oil at 180°C until golden brown.
6. Remove from the deep fat fryer and pat dry. Place
croquettes on the plate, sprinkle with the prepared
crispy herbs and serve with dipping sauce.
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มันบดทอดมันปู

THAI STYLE U.S. MASHED POTATO
CRAB CAKES

สำหรับ 3 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐาน
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก ให้ ล ะลาย
เข้ากันดี
2. ปรุ ง รสด้ ว ยเกลื อ ทะเลและพริ ก ไทย
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้
การเตรียมทอดมันปู
ส่วนผสม
1 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้
1 ถ้วย เนื้อปูสุก
3 ช.ต. มายองเนส
2 ช.ต. หัวหอมหั่นเต๋า
1 ช.ต. กระเทียมสับ
1 ช.ต. ผักชีสับละเอียด
1 ช.ต. ใบมะกรูด หั่นฝอย
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1 ช.ต. ผิวมะนาวขูด หรือผิวเลมอนขูด
1/8 ช.ช. พริกป่น
1 ช.ช. เกลือทะเล
1/4 ถ้วย แป้งอเนกประสงค์
3 ช.ต. น้ำมันพืชสำหรับทอด
วิธีทำ
1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดในถ้วยผสมขนาด
กลาง แล้วพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่ง
ชั่วโมง
2. นำกระทะสำหรับทอดใบเล็กขึ้นตั้งไฟ
ร้อนปานกลาง
3. ปั้ น ส่ ว นผสมทั้ ง หมดที่ ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ป็ น
ก้อนกลม หนา 1.5 ซม. กว้าง 4 ซม.
(จำนวน 10 ชิ้น)	
4. นำไปคลุกแป้ง แล้วนำลงทอดในน้ำมัน
ร้ อ นปานกลางจนถึ ง ร้ อ นจั ด 180
องศาเซลเซียส กลับไปมาจนสุกเหลืองดี
5. นำขึ้นจากเตา ซับน้ำมัน แล้วจัดเสิร์ฟ
ทันที
6. แนะนำให้เสิร์ฟพร้อมซอสพริกชนิดเผ็ด

Serves 3
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/4 cup U.S. Dehydrated Standard
		
Potato Granules
3/4 cup warm water
pinch of sea salt
pinch of freshly ground black pepper
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Granules into a small saucepan.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt and pinch of freshly ground black pepper,
stir well together and set aside.
Crab Cake Preparation
Ingredients
1
cup prepared mashed potatoes
1
cup cooked crabmeat
3
tbsp mayonnaise
2
tbsp onion, diced
1
tsp
garlic, minced
1
tbsp cilantro, finely chopped
1
tbsp kaffir lime leaves, finely chopped
1
tbsp lemon or lime zest
1/8 tsp
dried chilli flakes
1
tsp
sea salt
1/4 cup plain flour
3
tbsp vegetable oil for frying
Directions
1. In a medium bowl, mix the prepared mashed
potatoes with all the ingredients together and
rest for half an hour in the refrigerator.
2. Preheat a small frying pan on medium heat.
3. Use 1 oz of the mixture and shape into 1.5 cm
thick and 4 cm wide round cake shape. (makes
10 crab cakes)
4. Dip the cakes into plain flour and then fry them in
medium to hot vegetable oil at 180°C, cook on
both sides until golden brown.
5. Remove from pan and pat dry and serve
immediately.
6. Recommend to be served with chilli hot sauce.
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มันบดคั่วแห้ง

CRISPY U.S. MASHED POTATO BALLS
WITH SPICY CHILLI PASTE

สำหรับ 2 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
		
มาตรฐาน
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
2 ช.ต. นมอุ่น
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก ให้ ล ะลาย
เข้ากันดี
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล เทนมอุ่นลงไป
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้
การเตรียมคั่วแห้ง
ส่วนผสมมันบดทอดกรอบ
1 ถ้วย มันฝรั่งบดที่เตรียมไว้
1 ถ้วย แป้งอเนกประสงค์
2 ฟอง ไข่ ตีให้เข้ากัน
2 ถ้วย เกล็ดขนมปัง
2 ถ้วย น้ำมันพืชสำหรับทอด
ส่วนผสมเครื่องแกง
1 ช.ต. พริกแกงเผ็ด
2 ช.ต. น้ำมันพืช
1 ช.ต. กระชายหั่นบางๆ
10 ใบ กะเพรา
3 ช.ต. กะทิ
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1 ช.ต. ขมิ้นสด สับละเอียด
1 ช.ต. น้ำปลา
1/2 ช.ต. น้ำตาลปึก
เครื่องตกแต่ง
2 ใบ ใบมะกรูดหั่นฝอย
1 ชิ้น พริกแดงหั่นเป็นเส้นยาว
วิธีทำ
1. นำกระทะก้ น ลึ ก หรื อ กระทะขนาด
กลางสำหรับทอดขึ้นตั้งไฟ ใส่น้ำมันลง
ไปแล้วรอให้ร้อน
2. ปั้นส่วนผสมมันบดเป็นก้อนขนาด 3
ซม. เตรียมไว้ (จำนวน 10 ลูก)	
3. นำไปคลุกแป้ง ไข่ และเกล็ดขนมปัง
ตามลำดับ แล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อน
180 องศาเซลเซียสจนเหลืองทอง
4. นำขึ้นจากกระทะ แล้วซับน้ำมันให้แห้ง
5. เทน้ำมันลงในกระทะสำหรับทอดอีกใบ
นำขึ้ น ตั้ ง ไฟจนน้ ำ มั น ร้ อ นปานกลาง
แล้วจึงใส่พริกแกงลงไป ผัดประมาณ
2 นาที จากนั้นจึงใส่ส่วนผสมเครื่อง
แกงเผ็ดลงไปจนหมด
6. ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปึก
7. ใส่ก้อนมันบดทอดกรอบที่พักไว้ลงไป
ผัดให้น้ำซอสเคลือบทั่วกันดี
8. นำลงจากเตา จัดลงจาน ตกแต่งด้วย
ใบมะกรูดหั่นฝอยและพริกแดงหั่นเป็น
เส้นยาว เสิร์ฟได้ทันที

Serves 2
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/4 cup U.S. Dehydrated Standard
		
Potato Granules
3/4 cup warm water
pinch of sea salt
2
tbsp warm milk
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Granules into a small saucepan.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, stir well together with warm milk and set
aside.
Crispy Mashed Potato Ball Preparation
Ingredients
1
cup prepared mashed potatoes
1
cup plain flour
2
eggs, beaten (egg wash)
2
cups panko breadcrumbs
2
cups vegetable oil for frying
Spicy Chilli Paste Ingredients
1
tbsp red curry paste
2
tbsp vegetable oil
1
tbsp krachai ginger, thinly sliced
10 Thai basil leaves
3
tbsp coconut milk
1
tbsp fresh turmeric, finely chopped
1
tbsp fish sauce
1/2 tbsp palm sugar
Garnishing Ingredients
2
kaffir lime leaves, thinly sliced
1
long red chilli, thinly sliced
Directions
1. Preheat the oil in a deep fat fryer or in a medium
saucepan.
2. Roll the prepared mashed potatoes into small
3 cm balls. (makes 10 balls)
3. Dip into the plain flour, the egg wash and then
the panko breadcrumbs and fry them in hot
vegetable oil at 180oC until nice and golden
brown.
4. Remove from the deep fat fryer and pat dry.
5. In a small wok, pour in the vegetable oil with
medium heat, then add the red curry paste,
stir-fry for 2 minutes then add the rest of the
ingredients for the spicy chilli paste.
6. Season with fish sauce and palm sugar.
7. Add the crispy mashed potato balls and stir-fry
until the sauce coats the balls.
8. Remove from the heat, transfer to serving plate,
sprinkle with thin slices of kaffir lime leaves, red
chilli and serve immediately.
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มันบดฮ่อง

CRISPY U.S. MASHED POTATOES GLAZED WITH
SOUTHERN THAI STYLE SWEET SOY SAUCE

สำหรับ 1 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
			
มาตรฐาน	
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ	
1 		 ช.ต. เนยละลายชนิดจืด	
2 		 ช.ต. นมอุ่น ปรุงกลิ่นด้วยกระเทียม
			
บุบ 1 กลีบ	
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ กบนไฟร้อ น
ปานกลาง 3 นาทีให้เข้ากันดี คอยดูให้
อุ่นอยู่เสมอ	
2. ใส่ เ กลื อ ทะเล พริ ก ไทยดำบดใหม่ ๆ
และเนยละลายลงไป เทนมอุ่นที่ปรุง
กลิ่นด้วยกระเทียมบดแล้วลงไป คนให้
เข้ากันแล้วพักไว้	
การเตรียมมันฮ่อง
ส่วนผสม
1 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้ 	
1/4 ถ้วย แป้งอเนกประสงค์สำหรับโรย
1/4 ถ้วย น้ำมันพืชสำหรับทอด	
1/4 ถ้วย น้ำตาลเกล็ดละเอียด	
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3		 กลีบ กระเทียมบุบ	
1		 แท่ง อบเชย	
5		 ดอก โป๊ยกั้ก	
2		 ราก รากผักชี	
1		 ช.ต. ซีอิ๊วดำ	
1/2 ถ้วย น้ำสะอาด	
1 		 ช่อ ผักชีใบอ่อนๆ สำหรับตกแต่ง
วิธีทำ
1. ปั้ น ส่ ว นผสมมั น บดที่ เ ตรี ย มไว้ เ ป็ น
ก้อนลูกเต๋าขนาด 5 ซม. (จำนวน 5
ก้อนลูกเต๋า)	
2. นำไปคลุกแป้งอเนกประสงค์ แล้วลง
ทอดให้เหลืองทอง	
3. นำขึ้นจากกระทะ ซับน้ำมัน	
4. ใส่ น้ ำ ตาลเกล็ ด ละเอี ย ดลงในกระทะ
ใบเล็กที่ตั้งไฟร้อนปานกลางจนถึงร้อน
จั ด คนไปมาจนน้ ำ ตาลเปลี่ ย นเป็ น
สีน้ำตาลไหม้
5. ใส่กระเทียมบุบ อบเชย โป๊ยกั้ก และ
รากผักชี แล้วเติมซีอิ๊วดำและน้ำสะอาด
ลงไป คนไปมาจนส่วนผสมเหนียวข้น
ได้ที่ คือเมื่อใช้ช้อนไม้จุ่มลงในส่วนผสม
ส่วนผสมจะสามารถเคลือบติดช้อนไม้
ได้	
6. เทส่วนผสมลงบนมันฮ่อง ตกแต่งด้วย
ผักชีใบอ่อนๆ เสิร์ฟได้ทันที

Serves 1	
Mashed Potato Preparation
Ingredients	
1/4 cup
U.S. Dehydrated Standard Potato	
			
Granules	
3/4 cup
warm water	
pinch of sea salt	
pinch of freshly ground black pepper	
1		 tbsp unsalted butter, melted 	
2 		 tbsp warm milk, flavored with 1 clove
			
of smashed garlic	
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated
Standard Potato Granules into a small
saucepan. Mix well over medium heat for 3
minutes. Keep warm.	
2. Season the prepared mashed potatoes with
pinch of sea salt, pinch of freshly ground black
pepper and unsalted melted butter. Stir
together with the warm milk, flavored with
smashed garlic.	
Crispy Mashed Potato Preparation	
Ingredients
1		 cup
prepared mashed potatoes	
1/4 cup
plain flour for dusting	
1/4 cup
vegetable oil for frying	
1/4 cup
castor sugar	
3 		 cloves of garlic, smashed	
1		 stick of cinnamon	 
5		 pieces of star anise	
2		 pieces of coriander root	
1 		 tbsp dark soy sauce	
1/2 cup
water 	
1 		 sprig of young cilantro leaves for garnish	
Directions
1. Shape the prepared mashed potatoes into
small 5 cm cubes. (makes 5 cubes)	
2. Dip the cubes into plain flour and fry them in
hot vegetable oil in nonstick pan and cook until
golden brown.	
3. Remove from pan and pat dry.	
4. Pour castor sugar into a small saucepan with
medium to high heat and continue cooking until
caramelized.	
5. Add smashed garlic, cinnamon, star anise,
coriander root. Add dark soy sauce and water
to thin it down and continue cooking until a
thick consistency – when a wooden spoon is
dipped into the sauce, it must evenly coat the
spoon.	
6. Pour sauce over the crispy mashed potatoes,
garnish with young cilantro and serve
immediately.		

U.S. Dehydrated Potatoes

Mashed Outside the Box 1717

มันบดเนื้อก้อน

U.S. MASHED POTATO MEATBALLS

สำหรับ 7 ที่	
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด	
			
มาตรฐาน	
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
2		 ช.ต. นมอุ่น	
วิธีทำ
1. ผสมน้ ำ อุ่ น กั บ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง ชนิ ด
เม็ดมาตรฐานในกระทะใบเล็ก
2. ปรุ ง รสด้ ว ยเกลื อ ทะเล ใส่ น มอุ่ น
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้	
การเตรียมเนื้อก้อน	
ส่วนผสม
1		 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้	
1/2 ถ้วย หมูบด	
3		 ช.ต. หอมแดงสับละเอียด	
1		 ฟอง ไข่ ตีให้เข้ากันดี	
1		 ช.ช. กระเทียมสับ	
1/2 ถ้วย ผักชีสับ	
2		 ช.ต. สะระแหน่สับ	

U.S. Dehydrated
Standard Potato Granules

1/2 ช.ช. ยี่หร่าบด	
1/2 ช.ช. อบเชยบด	
พริกไทยดำบดใหม่ๆ
1 		 ช.ช. เกลือทะเล	
1/4 ถ้วย น้ำมันพืชสำหรับทอด	
เครื่องตกแต่ง
1		 ซีก เลมอน	
1 		 ช่อ ใบผักชี	
วิธีทำ	
1. ใส่มนั บดทีเ่ ตรียมไว้ หมูบดและส่วนผสม
ที่ เ หลื อ ลงในชามผสมขนาดกลาง
ผสมให้เข้ากันดี จากนั้นปั้นเป็นก้อน
กลมขนาด 3 ซม. (จำนวน 20 ลูก)	
2. นำไปแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมง	
3. นำกระทะสำหรั บ ผั ด ขึ้ น ตั้ ง ไฟร้ อ น
ปานกลาง ใส่ น้ ำ มั น พื ช ลงไป พอ
น้ ำ มั น ร้ อ นใส่ เ นื้ อ ก้ อ นลงไปทอดให้
เหลืองน่ารับประทาน	
4. นำขึ้ น ซั บ น้ ำ มั น จากนั้ น จั ด เสิ ร์ ฟ
พร้อมกับเลมอนผ่าซีกและใบผักชี	

Serves 7 	
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/4 cup
U.S. Dehydrated Standard 		
			
Potato Granules 	
3/4 cup
warm water	
pinch of sea salt	
2		 tbsp warm milk	
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated
Standard Potato Granules into a small
saucepan. 	
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, stir well together with warm milk and set
aside.	
Mashed Potato Meat Ball Preparation
Ingredients
1		 cup
prepared mashed potatoes	
1/2 cup
minced pork
3		 tbsp shallot, finely chopped	
1		 egg, beaten (egg wash)	
1		 tsp
garlic, minced	
1/2 cup
cilantro, chopped	
2		 tbsp mint, chopped	
1/2 tsp
ground cumin	
1/2 tsp
ground cinnamon	
freshly ground black pepper	
1 		 tsp
sea salt 	
1/4 cup
vegetable oil for frying	
Garnishing Ingredients
1		 lemon wedge	
1 		 sprig cilantro leaves	
Directions
1. In a medium bowl, place the prepared mashed
potatoes, the minced pork and the rest of the
ingredients, combine well. Roll the mixture into
small 3 cm balls. (makes 20 balls)	
2. Rest them in the refrigerator for half an hour.	
3. Preheat the sauté pan with vegetable oil over
medium heat and sauté the balls until golden
brown.	
4. Transfer from the pan to a paper towel to drain,
then plate and serve with lemon wedge and
cilantro leaves.	

U.S. Dehydrated Potatoes
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มันบด
เสิร์ฟพร้อมแกงเผ็ดเป็ดย่าง

U.S. MASHED POTATOES WITH ROASTED DUCK
RED CURRY SAUCE

สำหรับ 1 ที่
การเตรียมส่วนมันฝรั่งบด
ส่วนผสม
1/4 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐาน
3/4 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ
1 ช.ต. เนยจืดละลาย
2 ช.ต. นมอุ่น ปรุงกลิ่นด้วย
กระเทียมบุบ 1 กลีบ
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก บนไฟร้ อ น
ปานกลาง 3 นาทีให้เข้ากันดี คอยดูให้
อุ่นอยู่เสมอ	
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล พริกไทยดำบด
ใหม่ๆ และเนยจืดละลาย เทนมร้อนที่
ปรุ ง กลิ่ น ด้ ว ยกระเที ย มบดแล้ ว ลงไป
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้
การเตรียมเครื่องแกงเผ็ด
ส่วนผสม
1 ถ้วย กะทิสด
2 1/2 ช.ต. พริกแกงเผ็ด
1 ช.ต. น้ำตาลปึก
1 ช.ต. น้ำปลา
2 ออนซ์ มะเขือเทศราชินี
10 ใบ ใบกะเพรา
2 ใบ ใบมะกรูดหั่นฝอย

1 เม็ด พริกชี้ฟ้าซอยบางๆ
2 ช.ต. น้ำมันพืช
1 ชิ้น อกเป็ด
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำ
วิธีทำ
1. ต้มกะทิปริมาณ 1/2 ถ้วยกับเครื่อง
แกงเผ็ดในกระทะใบเล็กประมาณ 5
นาที จากนั้นเติมน้ำตาลปึก น้ำปลา
มะเขื อ เทศราชิ นี ใบกะเพรา ใบ
มะกรูดหั่นฝอย และพริกชี้ฟ้าลงไป
เติ ม กะทิ ส่ ว นที่ เ หลื อ ลงไป ต้ ม จน
เดือดแล้วจึงปรุงรส คอยดูให้อุ่นอยู่
เสมอ
2. ใส่น้ำมันพืชในกระทะสำหรับผัด นำ
ตั้งไฟร้อนปานกลาง ปรุงรสอกเป็ด
ด้วยเกลือทะเลและพริกไทยดำ แล้วนำ
ด้านที่เป็นหนังลงนาบบนกระทะ เมื่อ
หนังกรอบมีสีเหลืองทองจึงกลับข้าง
มานาบกระทะอี ก 3 นาที จึ ง นำอก
เป็ ด ขึ้ น จากกระทะ พั ก ไว้ ป ระมาณ
4-5 นาทีก่อนนำไปหั่น
การจัดเรียง
1. หั่ น อกเป็ ด เป็ น ชิ้ น ๆ แต่ ล ะชิ้ น หนา
ประมาณ 0.5 ซม. แล้วนำมาวางไว้บน
หรือข้างมันบด
2. ตั ก ซอสแกงเผ็ ด ราดบนอกเป็ ด และ
เสิร์ฟได้ทันที

Serves 1
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/4 cup U.S. Dehydrated Standard Potato 		
		
Granules
3/4 cup warm water
pinch of sea salt
pinch of freshly ground black pepper
1
tbsp unsalted butter, melted
2
tbsp warm milk, flavored with 1 clove
		
of smashed garlic
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Granules into a small saucepan. Mix well
over medium heat for 3 minutes. Keep warm.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, pinch of freshly ground black pepper and
unsalted melted butter. Stir together with warm
milk, flavored with smashed garlic.
Red Curry Sauce Preparation
Ingredients
1
cup fresh coconut milk
2 1/2 tbsp red curry paste
1
tbsp palm sugar
1
tbsp fish sauce
2
oz
grape tomatoes
10 Thai basil leaves
2
kaffir lime leaves, thinly sliced
1
red finger pepper, thinly sliced
2
tbsp vegetable oil
1
duck breast
pinch of sea salt
pinch of black pepper
Directions
1. In a small saucepan, heat 1/2 cup of coconut
milk and stir in red curry paste. Mix for 5
minutes, then add palm sugar, fish sauce, grape
tomatoes, Thai basil leaves, kaffir lime leaves
and red finger pepper. Add the remaining
coconut milk and bring to boil and check the
seasoning. Keep warm.
2. In a sauté pan, heat vegetable oil over medium
heat. Season the duck breast with sea salt and
black pepper. Cook the duck breast skin side
down until golden brown or skin is crispy. Flip
the breast on to the other side and cook for 3
additional minutes and remove from the pan.
Rest for 4-5 minutes before slicing.
To Assemble
1. Slice duck breast into 0.5 cm thick pieces and
place over or beside the mashed potatoes.
2. Pour the red curry sauce over the sliced duck
breasts and serve immediately.

U.S. Dehydrated
Standard Potato Granules

U.S. Dehydrated Potatoes

Mashed Outside the Box 2121

มันบด
เสิร์ฟพร้อมซอสมัสมั่นไก่
U.S. MASHED POTATOES
WITH CHICKEN MASSAMAN CURRY

สำหรับ 1 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐาน
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ
1 ช.ต. เนยจืดละลาย
2 ช.ต. นมอุ่น ปรุงกลิ่นด้วย
กระเทียมบุบ 1 กลีบ
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็กบนไฟร้อน
ปานกลาง 3 นาทีคนให้เข้ากันดี คอยดู
ให้อุ่นอยู่เสมอ
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล พริกไทยดำบด
ใหม่ๆ และเนยจืดละลาย เทนมร้อนที่
ปรุ ง กลิ่ น ด้ ว ยกระเที ย มบดแล้ ว ลงไป
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้
การเตรียมแกงมัสมั่น
ส่วนผสม
1
ถ้วย กะทิ
2 1/2 ช.ต. พริกแกงมัสมั่น
6
ออนซ์ สะโพกไก่

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

1/2 ถ้วย หัวหอมหั่นเต๋าขนาด
		
2.5 ซม.
2
ช.ต. น้ำตาลปึก
1
ช.ช. น้ำปลา
1/4 ถ้วย ถั่วลิสงคั่วสับหยาบ
		
(แบ่งไว้ 1 ช.ต. เพื่อ		
		
ตกแต่งอาหาร)
2
ช่อ ใบผักชี เพื่อตกแต่ง
วิธีทำ
1. ต้มกะทิปริมาณ 3/4 ถ้วยกับพริกแกง
มั ส มั่ น ในกระทะใบเล็ ก ประมาณ 5
นาที
2. จ า ก นั้ น เ ติ ม ส ะ โ พ ก ไ ก่ หั ว ห อ ม
น้ำตาลปึก น้ำปลา กะทิส่วนที่เหลือ
และถั่ ว ลิ ส งคั่ ว สั บ หยาบลงไป ต้ ม ให้
เดือด จากนั้นลดไฟลงแล้วต้มต่อบน
ไฟอ่อนๆ จนเนื้อไก่สุกดีจึงยกลง	
การจัดเรียง
1. ตักมันบดที่เตรียมไว้เป็นก้อนวางลงใน
ถ้วย แล้วตักสะโพกไก่วางด้านบนหรือ
ด้านข้าง
2. ตั ก ซอสแกงมั ส มั่ น ราดบนสะโพกไก่
ตกแต่ ง ด้ ว ยถั่ ว ลิ ส งคั่ ว สั บ หยาบและ
ใบผักชี เสิร์ฟได้ทันที	

Serves 1
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/2 cup U.S. Dehydrated
		
Standard Potato Flakes
1/2 cup warm water
pinch of sea salt
pinch of freshly ground black pepper
1
tbsp unsalted butter, melted
2
tbsp warm milk, flavored with 1 clove
		
of smashed garlic
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Flakes into a small saucepan. Mix well
over medium heat for 3 minutes. Keep warm.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, pinch of freshly ground black pepper and
unsalted melted butter. Stir together with warm
milk, flavored with smashed garlic.
Massaman Curry Preparation
Ingredients
1
cup coconut milk
2 1/2 tbsp massaman curry paste
6
oz
chicken thigh
1/2 cup of 2.5 cm diced onion
2
tbsp palm sugar
1
tsp
fish sauce
1/4 cup ground roasted peanuts
		
(reserve 1 tbsp for garnish)
2
sprigs cilantro leaves for garnish
Directions
1. In a small saucepan, heat 3/4 cup of coconut
milk and stir in massaman curry paste, mix
together for 5 minutes.
2. Add chicken thigh, onion, palm sugar, fish
sauce, the remaining coconut milk and ground
roasted peanuts. Bring to boil and poach the
chicken until done.
To Assemble
1. Place the prepared mashed potatoes into a
bowl. Place chicken thigh over the top or beside
the mashed potatoes.
2. Pour massaman curry sauce on top and garnish
with the remaining peanuts and cilantro leaves.
Serve immediately.

U.S. Dehydrated Potatoes
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มันบดปลากราย
ในซอสแกงเขียวหวาน

U.S. MASHED POTATO FISH BALLS WITH GREEN CURRY

สำหรับ 1 ที่	
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด	
			
มาตรฐาน	
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
วิธีทำ	
1. ผสมน้ำอุน่ กับมันฝรัง่ อบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็กบนไฟร้อน
ปานกลางประมาณ 3 นาที คนให้
เข้ากันดี คอยดูให้อุ่นอยู่เสมอ	
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล คนให้เข้ากัน
แล้วพักไว้	
การเตรียมแกงเขียวหวาน	
ส่วนผสม
1		 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้	
1/2 ถ้วย ปลากรายบด 	
1		 ฟอง ไข่ขาว	
น้ำปลาสำหรับปรุงรสตามชอบ	
2		 ถ้วย กะทิ	
3		 ช.ต. เครื่องแกงเขียวหวาน	
1		 ช.ต. น้ำตาลปึก	
2		 ช.ต. น้ำปลา	
3		 ผล มะเขือเปราะ	

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

10 ใบ ใบกะเพรา	
2		 ใบ ใบมะกรูดหั่นฝอย	
1		 เม็ด พริกชี้ฟ้าซอยบางๆ	
วิธีทำ
1. ใส่มนั บดทีเ่ ตรียมไว้ ปลากราย ไข่ขาว
และน้ำปลาลงในชามผสมขนาดกลาง
ผสมให้เข้ากันดี พักไว้	
2. ส่ ว นการทำเครื่ อ งแกง ให้ เ ทกะทิ
ลงต้มรวมกับเครื่องแกงเขียวหวาน
ในกระทะเล็กคนให้เข้ากัน	
3. ต้ ม ประมาณ 5 นาที แล้ ว จึ ง เติ ม
น้ ำ ตาลปึ ก น้ ำ ปลา มะเขื อ เปราะ
ใบกะเพรา ใบมะกรูด พริกชี้ฟ้า และ
น้ำกะทิที่เหลือ ต้มต่อจนเดือด	
4. ใช้้ช้อนของหวานตักมันบดปลากราย
เป็นก้อนเล็กๆ ใส่ลงในแกงเขียวหวาน
ต้ ม ประมาณ 4-5 นาที จ นสุ ก นำ
เสิร์ฟได้ทันที 	

Serves 1	
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/2 cup
U.S. Dehydrated Standard Potato
			
Flakes	
1/2 cup
warm water	
pinch of sea salt	
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Flakes into a small saucepan. Mix well
over medium heat for 3 minutes. Keep warm.	
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, stir well together and set aside. 	
Mashed Potato Fish Balls with Green Curry
Preparation
Ingredients
1		 cup
prepared mashed potatoes
1/2 cup
plar-guy fish mousse	
1		 egg white
fish sauce to taste	
2		 cups coconut milk	
3		 tbsp green curry paste	
1		 tbsp palm sugar
2		 tbsp fish sauce	
3		 pieces apple eggplants 	
10		 Thai basil leaves	
2 		 kaffir lime leaves, thinly sliced	
1 		 red finger pepper, thinly sliced	
Directions
1. In a medium bowl, add the prepared mashed
potatoes, the plar-guy fish mousse, egg white
and fish sauce, combine well together, set
aside to rest.	
2. For the curry, in a small saucepan, heat 1 cup
of coconut milk and stir in green curry paste.
3. Cook together for 5 minutes, then add palm
sugar, fish sauce, apple eggplants, Thai basil
leaves, kaffir lime leaves, thinly sliced red finger
pepper, add the remaining coconut milk and
bring to boil.	
4. Using a dessert spoon, scoop out the potatofish mixture into small balls and place into the
green curry and poach the potato-fish balls
until cooked (approximately 4-5 minutes) then
serve.	
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มันบดอบกับน้ำพริกอ่อง

BAKED U.S. MASHED POTATOES WITH NORTHERN
THAI STYLE MINCED PORK RELISH

สำหรับ 1 ที่	
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด	
			
มาตรฐาน	
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ	
1/8 ช.ช. ลูกจันทน์บด	
2 		 ช.ต. นมอุน่ ปรุงกลิน่ ด้วยกระเทียม
			
บุบ 1 กลีบ	
1 ช.ต. เนยจืด	
1 ช.ต. ครีมสด	
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุน่ กับมันฝรัง่ อบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก บนไฟ
ร้ อ นปานกลางประมาณ 3 นาที
คนให้เข้ากันดี	
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเล พริกไทยดำ
และลูกจันทน์บด ใส่นมอุ่นที่ปรุงกลิ่น
ด้วยกระเทียมบุบ คนให้เข้ากันแล้ว
พักไว้	
3. ใส่เนยจืดและครีมสด คนผสมให้เข้ากัน

15 ผล มะเขือเทศเชอร์รี่หั่นหยาบ	
1		 ราก รากผักชีสับละเอียด	
4		 ช.ต. น้ำมันพืช	
1		 ช.ต. กระเทียมสับละเอียด	
1		 ถ้วย หมูบด
วิธีทำ	
1. ใส่พริก เกลือทะเล ตะไคร้ หอมแดง
กระเทียมหั่น มะเขือเทศเชอร์รี่ และ
รากผักชี ลงในเครื่องปั่น ปั่นจนเนียน
เป็นเนื้อเดียวกัน
2. เทน้ำมันพืชลงในกระทะขนาดกลาง
สำหรับผัด ใส่กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ
ลงไปผัดเร็วๆ กับเครื่องแกงประมาณ
3-4 นาทีจนมีกลิ่นหอม ใส่หมูบดลง
ไปแล้วผัดต่อประมาณ 7-8 นาทีจนสุก

การจัดเรียง	
ส่วนผสม
1		 ถ้วย มันบดที่เตรียมไว้	
1/4 ถ้วย หมูบดปรุงรสที่เตรียมไว้	
3 		 ช.ต. ใบผักชีสับ	
วิธีทำ	
1. อุ่นเตาอบ เทหมูบดปรุงรสลงไปที่ก้น
การเตรียมน้ำพริกอ่อง	
ถ้วย ใช้หลังช้อนเกลี่ยให้เรียบ ตัก
ส่วนผสมน้ำพริกอ่อง
มันบดวางลงไปด้านบน แล้วนำเข้า
10 เม็ด พริกแห้ง แช่น้ำประมาณ 	
อบในเตาประมาณ 5-7 นาที จนสุก
			
20 นาที	
เหลืองน่ารับประทาน	
3		 ต้น ตะไคร้หั่นละเอียด	
2. นำออกจากเตา โรยหน้าด้วยใบผักชี
5		 หัว หอมแดงสับละเอียด	
สับ เสิร์ฟได้ทันที	
15 กลีบ กระเทียมสับละเอียด

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

Serves 1	
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/2 cup
U.S. Dehydrated Standard Potato
			
Flakes	
1/2 cup
warm water	
pinch of sea salt	
pinch of freshly ground black pepper 	
1/8 tsp
ground nutmeg	
2		 tbsp warm milk, flavored with 1 clove of
			
smashed garlic	
1 		 tbsp unsalted butter, melted 	
1 		 tbsp crème fraiche	
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes into a small saucepan.
Mix well over medium heat for 3 minutes. Keep
warm.	
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, pinch of freshly ground black pepper,
ground nutmeg and stir in warm milk, flavored
with smashed garlic.	
3. Add 1 tbsp unsalted melted butter and stir well
together with crème fraiche. 	
Northern Thai Style Minced Pork Relish
Preparation
Ingredients
10 dried chillies, soaked in water for 20 minutes
3		 lemon grass, finely chopped	
5 		 shallots, finely chopped	
15 small cloves garlic, finely chopped	
15 cherry tomatoes, coarsely	
1 coriander root, finely chopped	
4 		 tbsp vegetable oil	
1		 tbsp garlic, finely chopped	
1 		 cup
minced pork	
Directions
1. In a blender, place the chillies, sea salt, lemon
grass, shallots, chopped small cloves of garlic,
cherry tomatoes, coriander root and blend until
a smooth paste.	
2. Use a medium sauté pan and pour vegetable
oil, add 1 tbsp chopped garlic and sauté the
paste until fragrant (approximately 3-4
minutes), then add minced pork and continue
cooking until minced pork is cooked,
(approximately 7-8 minutes).	
To Assemble
Ingredients
1		 cup
prepared mashed potatoes	
¼ 		 cup
minced pork relish	
3 		 tbsp chopped coriander leaves	
Directions
1. Preheat the oven with the broiler, place the
minced pork relish on the bottom of ramekin,
flatten with back of the spoon, then place
the prepared mashed potatoes on top. Place
the ramekin in the oven and cook it for 5-7
minutes until golden brown.	
2. Remove from the oven and sprinkle with
chopped coriander leaves and serve immediately.	
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ห่อหมกมันบด

U.S. MASHED POTATOES
COOKED IN BANANA LEAF WITH SEA BREAM

สำหรับ 1 ที่
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐาน
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น
1 หยิบมือ เกลือทะเล
1 หยิบมือ พริกไทยดำบดใหม่ๆ
วิธีทำ
1. ผสมน้ำอุ่นกับมันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด
มาตรฐานในกระทะใบเล็ ก ให้ ล ะลาย
เข้ากันดี
2. ปรุงรสด้วยเกลือทะเลและพริกไทยดำ
บดใหม่ๆ คนให้เข้ากันแล้วพักไว้
การเตรียมห่อหมก
ส่วนผสม
1 ถ้วย มันฝรั่งบดที่เตรียมไว้
น้ำปลาสำหรับปรุงรสตามชอบ
1 ฟอง ไข่ขาว ตีให้เป็นเนื้อเดียว
2 ช.ต. พริกแกงเผ็ด

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

2 ใบ
5 ช.ต.
15 ใบ
1 ใบ

ใบมะกรูดหั่นฝอย
กะทิ
ใบกะเพรา
ใบตองขนาด 8 คูณ 8 นิ้ว
ใช้สำหรับห่อ
21 ออนซ์ เนื้อปลา
วิธีทำ
1. นำกระทะสำหรั บ ผั ด ขึ้ น ตั้ ง ไฟอุ่ น ๆ
จนถึงร้อนปานกลาง
2. ใส่ มั น บดลงในชามผสมขนาดเล็ ก
ปรุงรสด้วยน้ำปลา ใส่ไข่ขาว พริกแกง
เผ็ ด ใบมะกรู ด หั่ น ฝอย กะทิ และ
ใบกะเพรา
3. คนให้เข้ากันดี จากนั้นตักส่วนผสมที่ได้
ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะใส่บนใบตอง
4. วางชิ้นปลาลงบนส่วนผสม จากนั้นห่อ
และกลัดใบตองให้เรียบร้อย
5. นำห่อหมกไปย่างประมาณด้านละ 4-5
นาที โดยใช้ไฟร้อนปานกลาง จนใบตอง
เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบไหม้
6. แกะออกจากห่อ เสิร์ฟได้ทันที

Serves 1
Mashed Potato Preparation
Ingredients
1/2 cup U.S. Dehydrated Standard
		
Potato Flakes
1/2 cup warm water
pinch of sea salt
pinch of freshly ground black pepper
Directions
1. Pour warm water and U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes into a small saucepan.
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt and pinch of freshly ground black pepper,
stir well together and set aside.
Mashed Potato Cooked
in Banana Leaf Preparation
Ingredients
1
cup prepared mashed potatoes
fish sauce to taste
1
egg white, beaten
2
tbsp red curry paste
2
kaffir lime leaves, thinly sliced
5
tbsp coconut milk
15 Thai basil leaves
1
large banana leaf for wrapping,
cut into a square of 8 inches x 8 inches
21 oz
white fish fillet
Directions
1. Preheat a sauté pan over low to medium heat.
2. In a small mixing bowl, stir together the
prepared mashed potatoes with fish sauce, egg
white, red curry paste, thinly sliced kaffir lime
leaves, coconut milk and Thai basil leaves.
3. Combine well and place 3-4 tbsp of the potato
mixture into the banana leaf.
4. Place fish fillet on top of the potato mixture and
fold it into a parcel.
5. Grill the parcel for 4-5 minutes each side on
medium heat, until banana leaf starts to get
brown and almost burn.
6. Remove from the pan and serve immediately.
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บัวลอยมันบด

TRADITIONAL THAI STYLE U.S. MASHED POTATO
COCONUT DUMPLINGS

สำหรับ 1 ที่	
การเตรียมมันบดสำหรับปั้น	
เป็นเม็ดบัวลอย และน้ำกะทิ
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง ชนิ ด เกล็ ด
			
มาตรฐาน	
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
3		 ช.ต. แป้งข้าวเหนียว	
1/4 ถ้วย กะทิ	
1/4 ถ้วย น้ ำ ต า ล ปึ ก ห รื อ น้ ำ ต า ล
			
เกล็ดละเอียด	
1/4 ถ้วย มะพร้าวอ่อน	
3 		 ช.ต. แป้งมันสำปะหลังละลาย			
			
น้ำสุก	
1		 ช.ช. เมล็ดงาคั่ว	
วิธีทำ	
1. ผสมน้ ำ อุ่ น กั บ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง ชนิ ด
เกล็ ด มาตรฐานในกระทะขนาดเล็ ก
คนผสมให้เข้ากันดี	

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

2. ปรุ ง รสด้ ว ยเกลื อ ทะเล ใส่ แ ป้ ง
ข้าวเหนียว คนให้เข้ากันแล้วพักไว้	
3. ปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนขนาดเท่า
ผลแครนเบอร์ รี่ ห รื อ ผลมะเขื อ พวง
แล้วพักไว้ในที่เย็น	
4. ต้ ม กะทิ กั บ น้ ำ ตาลในกระทะใบเล็ ก
จนเดือด ตี ผ สมให้ น้ ำ ตาลละลาย
จนหมด	
5. เทน้ำสะอาดลงในกระทะขนาดกลาง
ต้มจนสุก แล้วจึงใส่ส่วนผสมมันบดที่
ปั้นไว้ลงไปต้ม เมื่อก้อนมันบดสุกจะ
ลอยขึ้นเหนือน้ำ ใช้กระชอนตักขึ้นมา
ใส่ในส่วนผสมน้ำกะทิ
6. ใส่ แ ป้ ง มั น สำปะหลั ง ละลายน้ ำ สุ ก
และมะพร้าวอ่อน แล้วโรยด้วยเมล็ด
งาคั่วก่อนนำไปเสิร์ฟ	

Serves 1	

Mashed Potato Coconut Dumpling
and Coconut Syrup Preparation
Ingredients

1/2 cup
U.S. Dehydrated Standard Potato
			
Flakes	
1/2 cup
warm water		
pinch of sea salt	
3		 tbsp glutinous flour	
1/4 cup
coconut milk	
1/4 cup
palm sugar or castor sugar	
1/4 cup
young coconut	
3		 tbsp cooked tapioca 	
1		 tsp
roasted sesame seeds	

Directions

1. Pour warm water and U.S. Dehydrated Standard
Potato Flakes into a small saucepan, using
whisk to mix well together.	
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, glutinous flour and mix well together.	
3. Roll mixture into cranberry-sized or baby
eggplant-sized spheres, then set aside in a cool
place.	
4. Meanwhile, making coconut syrup, in a small
saucepan, bring coconut milk and sugar to a
boil until the sugar dissolves.	
5. In a medium saucepan, pour water in and bring
to boil. Cook the mashed potato spheres in the
hot boiling water, when the spheres float on the
top of the water, use a spider utensil to transfer
them into the coconut syrup.	
6. Before serving, add the cooked tapioca, young
coconut, and sprinkle the roasted sesame
seeds on top.	
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ขนมหม้อแกงมันบด

U.S. MASHED POTATO COCONUT CUSTARD

สำหรับ 4 ที่ (จัดเสิร์ฟในถ้วยขนาดเล็ก)	
การเตรียมมันบด
ส่วนผสม
1/2 ถ้วย มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด	
			
มาตรฐาน	
1/2 ถ้วย น้ำอุ่น	
1 หยิบมือ เกลือทะเล	
2		 ช.ต. นมอุ่น	
วิธีทำ
1. ผสมน้ ำ อุ่ น กั บ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง ชนิ ด
เกล็ดมาตรฐานในกระทะขนาดกลาง
คนผสมให้เข้ากันดี	
2. ปรุ ง รสด้ ว ยเกลื อ ทะเล ใส่ น มอุ่ น
คนให้เข้ากันแล้วพักไว้	
การเตรียมขนมหม้อแกงมันบด
ส่วนผสม	
1		 ถ้วย มันฝรั่งบดที่เตรียมไว้	
5		 ฟอง ไข่แดง	
1 1/2 ถ้วย กะทิ	
3		 ช.ต. น้ำตาลเกล็ดละเอียด	

U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes

1		 ช.ต. น้ ำ ตาลทรายแดง สำหรั บ
			
โรยแล้วเผาไฟบนหน้าขนม	
4		 ช.ต. หอมเจียว เพื่อตกแต่ง	
วิธีทำ
1. ผสมมั น บดที่ เ ตรี ย มไว้ กั บ ส่ ว นผสม
ทุกอย่างในชามผสมขนาดกลาง คน
ผสมจนน้ำตาลละลายหมด	
2. เทส่ ว นผสมลงในถ้ ว ยขนาดเล็ ก
แ ล้ ว น ำ ไ ป ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น โ ด ย ใ ช้
วิ ธี ว อเตอร์ บ าทที่ อุ ณ หภู มิ 160
องศาเซลเซี ย ส ประมาณ 35-40
นาที	
3. เมื่ อ สุ ก แล้ ว ให้ ย กขึ้ น มาวางบน
ตะแกรง ปล่อยให้เย็น จากนั้นนำเข้า
แช่ในตู้เย็นประมาณ 7-8 ชั่วโมง	
4. โรยน้ำตาลทรายแดงลงบนหน้าขนม
แล้ ว ใช้ ท อร์ ช เผาผิ ว หน้ า จนน้ ำ ตาล
ละลายเคลือบผิว โรยหอมเจียวก่อน
เสิร์ฟ

Serves 4 (recipe makes 4 ramekin servings)	
Mashed Potato Preparation

Ingredients

1/2 cup
U.S. Dehydrated Standard Potato
			
Flakes	
1/2 cup
warm water	
pinch of sea salt	
2 		 tbsp warm milk	

Directions

1. Pour warm water and U.S. Dehydrated
Standard Potato Flakes into a small saucepan. 	
2. Season the mashed potatoes with pinch of sea
salt, stir well together with warm milk and set
aside.	

Mashed Potato Coconut Custard
Preparation
Ingredients

1 		 cup
prepared mashed potatoes	
5 		 egg yolks	
1 1/2 cups coconut milk	
3 		 tbsp castor sugar	
1		 tbsp brown sugar for brûlée 	
4 		 tbsp fried shallots for garnish	

Directions

1. Combine the prepared mashed potatoes with
all the ingredients except brown sugar and
shallots.	
2. Pour the mixture into ramekins and bake them
in a water bath for 35-40 minutes at 160°C.	
3. When it is cooked, transfer to a wire rack and
allow the ramekins to cool down, then chill in
the refrigerator for 7-8 hours.	
4. Sprinkle the tops with brown sugar and use a
torch to create the brûlée crust, sprinkle fried
shallots on top before serving. 	
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USPB Business Support and Services
บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา

USPB Business Support and Services

คณะกรรมการมันฝรั่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอสพีบี) คือองค์กรที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ใช้มันฝรั่ง
จากสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมด้านธุรกิจโดยคณะกรรมการฯ มีโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมคู่ค้าทางธุรกิจ
ในหลายด้านดังต่อไปนี้

The United States Potato Board (USPB) is an organization that develops and provides business

การเข้าฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเฉพาะด้าน

บริษัทต่างๆ ที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การสัมมนาเฉพาะด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณประโยชน์ และหลักการใช้ของมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการฯ ยังให้บริการช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจคุณอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

การทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการฯ จะจัดหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาให้กับบริษัทที่ต้องการทดลองหา
ตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้ ด้วยวิธีนี้ บริษัทต่างๆ จะได้ทดสอบหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการขายแบบไท-อิน

คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้จัดหาโครงการสนับสนุนการขายให้กับบริษัทต่างๆ ที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนผสม โครงการนี้จะช่วยให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์มีส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทเองด้วย

opportunities for U.S. potato products. In Thailand, the USPB’s Dehydrated Potato Program
provides a wide range of support for its trade partners. Among the programs, we provide:

Technical Training
Companies who are interested in learning more about how they can use U.S. Dehydrated Potatoes
for their products are taken through a detailed technical seminar about U.S. Dehydrated
Potatoes’ properties, benefits and applications. The USPB also offers one-on-one problemsolving assistance to address the company-specific issues and questions.

Sampling
The USPB provides U.S. Dehydrated Potato product samples to companies that wish to
conduct application studies. This way, companies get the opportunity to test the suitability of
U.S. Dehydrated Potato product without the burden of added costs.

Tie-In Promotion
The USPB provides promotional support for companies that launch their products made with
U.S. Dehydrated Potatoes. This program assists in effective market penetration while reducing
companies’ financial exposure.

หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาและโครงการส่งเสริม
ธุรกิจต่างๆ กรุณาโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66-81-753-1000 หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการมันฝรั่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ www.potatoesusa-thailand.com
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For more information about U.S. Dehydrated Potatoes and the USPB program in Thailand,
please contact +66-81-753-1000 or visit our website at www.potatoesusa-thailand.com
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2 Soi Farm Wattana, Phrakanong, Klongtoey
Bangkok, Thailand 10110
Tel: +66.2.392.5344, +66.81.753.1000
Fax: +66.2.381.1437
Email: kraipob@pangsapa.com
U.S. Dehydrated Potatoes www.potatoesusa-thailand.com
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