
ยิ่งสร้างสรรค์ ยิ่งกำาไร

MASH (MORE) POTATOES



ยิ่งสร้างสรรค์ ยิ่งกำาไร

MASH (MORE) POTATOES



U.S. Instant Mashed Potatoes, 
SMART Choice for Restaurants

ง่ายและเร็ว • สร้างกำาไร • ผลลัพธ์ ไม่เปลี่ยนแปลง 
• ลดขยะและของเสีย • คุณภาพสูง

คุณรู้หรือไม่ว่า 

คุณสามารถใช้น�้าสต๊อกจากการต้มเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆ 
แทนน�้าเปล่าเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับมันฝรั่งบดของคุณ

มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
สามารถปรุงสำาเร็จในไม่กี่นาทีด้วยการเตรียมในอ่างผสม

เทน�้าที่ก�าลังเดือดลงไปใน 
อ่างผสม

น�าส่วนผสม 
มันฝรั่งบดอบแห้งจาก

สหรัฐอเมริกาลงไป

คนให้เข้ากันแล้วทิ้งประมาน 
2-3 นาที

พร้อมเสิร์ฟ
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* การเตรียมมันบดจากมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาอาจมีขั้นตอนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการของเชฟแต่ละท่าน ขั้น
ตอนโดยละเอียดสามารถดูได้จากซองของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้น�าเข้าหรือจากคณะกรรมการมัน
ฝรั่งสหรัฐอเมริกา



Spinach and U.S. Mashed Potato 
with Prawn Tomato Sauce
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มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาผสมผักโขม
ราดด้วยกุ้งซอสมะเขือเทศ

วิธีทำา
• น�าผักโขมแช่แข็งมาอุ่นในเตาอบไมโครเวฟให้ร้อน บีบน�้าออก ผสมกับมันฝรั่งบด ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ชิมรส
 ตักให้เป็นลูกรักบี้ ใส่จานไว้ 
• เตรียมส่วนผสมซอสโดยผัดหอมหัวใหญ่กับน�้ามันให้สุกนุ่ม ใส่กุ้งลงผัด พอสีสวยใส่น�้าสต๊อกไก่ ซอสมะเขือเทศ ปรุงรส
 ด้วยเกลือและพริกไทย ใส่แป้งข้าวโพด ผัดให้เข้ากันพอข้น ใส่เมล็ดถั่วลันเตาสุดท้าย ตักซอสกุ้งราดบนมันฝรั่งบด

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมนม  1 ถ้วย
ผักโขมแช่แข็ง  2  ช้อนโต๊ะ
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย

ส่วนผสมซอส
กุ้งกุลาด�า 9  ตัว
หอมหัวใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใหญ่ 1/2 หัว
เมล็ดถั่วลันเตาลวก 1/4 ถ้วย
ซอสมะเขือเทศ 1/4 ถ้วย
น�้าสต๊อกไก่ 1/2 ถ้วย
แป้งข้าวโพดละลายน�้า 1-2 ช้อนชา
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย
น�้ามันพืชเล็กน้อย

 
4

1. ผสมมันฝรั่งบดกับผักโขม

3. ผัดหอมหัวใหญ่กับกุ้งจนสุก 
ใส่น�้าสต๊อกและซอสมะเขือเทศ

4. ตักซอสกุ้งราดบนมันฝรั่งบด

2. ใช้ช้อนตักมันฝรั่งบดให้เป็น
ลูกรักบี้



มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาผสมผักโขม
ราดด้วยกุ้งซอสมะเขือเทศ

U.S. Mashed Potato Meat Ball 
with Penne and Arrabbiata Sauce
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มีตบอลมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกากับเพนเน
และซอสอาราเบียตา

วิธีทำา
• ผัดหอมหัวใหญ่และกระเทียมกับน�้ามันมะกอกจนนุ่ม ใส่เนื้อวัวบดลงผัด ใส่อิตาเลียนพาร์สลีย์ ปรุงรสด้วยเกลือและ
 พริกไทย ชิมรส ตักขึ้น ใส่มันฝรั่งบดลงผสมให้เข้ากันและเกาะตัวดี ปั้นเป็นก้อนกลม ตบด้วยแป้งสาลีบางๆ น�าไปทอดใน
 น�้ามันเล็กน้อยให้เหลืองอีกครั้ง ตักขึ้น พักไว้
• เตรียมส่วนผสมซอสอาราเบียตาโดยผัดพริกแห้งกับน�้ามันเล็กน้อยจนหอม ใส่ซอสมะเขือเทศ ผัดให้หอม
•  วางมีตบอลบนเส้นเพนเน ตักซอสอาราเบียตาราด โรยหน้าด้วยอิตาเลียนพาร์สลีย์สับและชีสพาร์เมซาน

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
เส้นพาสตาเพนเนต้มสุก 1 ถ้วย
อิตาเลียนพาร์สลีย์สับและชีสพาร์เมซานขูด
ส�าหรับโรยหน้าเล็กน้อย

ส่วนผสมมีตบอล
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
เนื้อวัวบด 300 กรัม
หอมหัวใหญ่สับ 1/2 หัว
กระเทียมสับ 2 กลีบ
เกลือป่นและพริกไทยป่นอย่างละ 1/2 ช้อนชา
อิตาเลียนพาร์สลีย์สับ 1 ช้อนโต๊ะ
แป้งสาลีอเนกประสงค์เล็กน้อย
น�้ามันมะกอกส�าหรับผัดและทอดเล็กน้อย

ส่วนผสมซอสอาราเบียตา
ซอสมะเขือเทศส�าหรับพาสตา 2 ถ้วย 
พริกแห้งเม็ดเล็กหั่นแว่น 5 เม็ด
น�้ามันมะกอกส�าหรับผัดเล็กน้อย
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1. ใส่เนื้อบดลงผัดจนสุก

3. ทอดมีตบอลในน�้ามันเล็กน้อย 4. ผัดพริกแห้งกับซอสมะเขือเทศ
ให้หอม

2. ใส่มันฝรั่งบดลงผสมให้เข้ากัน



มีตบอลมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกากับเพนเน
และซอสอาราเบียตา

U.S. Mashed Potato Tofu 
with Teriyaki Sauce
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เต้าหู้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
ราดซอสเทอริยากิ

วิธีทำา
• ผสมมันฝรั่งบดกับผงโรยข้าวรสสาหร่ายและแป้งสาลี 2 ช้อนโต๊ะ ปั้นให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายเต้าหู้ คลุกด้วย
 แป้งสาลีที่เหลือ ตบแป้งออก น�าไปทอดบนกระทะแบนด้วยน�้ามันพืชให้เหลืองสวย
•  ตักมันฝรั่งบดเต้าหู้ ใส่จาน เสียบด้วยไม้ให้สวยงาม ราดซอสเทอริยากิ โรยสาหร่ายโนริและงาขาวคั่ว

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
ผงโรยข้าวรสสาหร่าย 1 ช้อนโต๊ะ
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 3 ช้อนโต๊ะ
ซอสเทอริยากิ 1-2 ช้อนโต๊ะ
งาขาวคั่ว 1 ช้อนชา
สาหร่ายโนริหั่นเส้นส�าหรับโรยหน้าเล็กน้อย
น�้ามันพืชเล็กน้อย

อุปกรณ์
ไม้ส�าหรับเสียบ
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1. ผสมมันฝรั่งบดกับผงโรยข้าว
รสสาหร่าย

3. ทอดในกระทะแบนใส่น�้ามัน
เล็กน้อยจนเหลือง

4. ราดซอสเทอริยากิ 
โรยสาหร่ายโนริและงาขาวคั่ว

2. ปั้นให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คล้ายเต้าหู้



เต้าหู้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
ราดซอสเทอริยากิ

U.S. Mashed Potato 
with Spicy Tuna Taco
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ทาโก้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
ทูน่าสไปซี่

วิธีทำา
•  ผสมมันฝรั่งบดกับซาวร์ครีม ทูน่า มะกอก และพริกจาลาเปโนให้เข้ากัน
•  ตักส่วนผสมใส่แป้งทาโก้ โรยมะเขือเทศ ชีสเชดดาร์ และผักชี

ส่วนผสม (สำาหรับ 2-3 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
ทูน่าในน�้ามันพืช 1 กระป๋อง
มะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 2 ผล
มะกอกด�าสับ 2 ช้อนโต๊ะ
พริกจาลาเปโนสับ 2-3 ช้อนชา
ซาวร์ครีม 3 ช้อนโต๊ะ
ชีสเชดดาร์ขูด 1/2 ถ้วย
แป้งทาโก้ 6 แผ่น
ผักชีสับตามชอบ
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1. ผสมมันฝรั่งบดกับซาวร์ครีม 
ทูน่า มะกอก และพริกจาลาเปโน

3. ใส่ชีสเชดดาร์ 4. ใส่ผักชี

2. ตักส่วนผสมใส่แป้งทาโก้



ทาโก้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
ทูน่าสไปซี่

U.S. Mashed Potato 
with Scallop and Tarragon Sauce
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หอยเชลล์กับมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
และซอสทาร์รากอน

วิธีทำา
•  ผสมมันฝรั่งบดร้อนๆ กับวิปปิงครีม เนย ทาร์รากอน เกลือ และพริกไทย คนให้เข้ากัน พักไว้
• กรีดเนื้อหอยเชลล์ให้เป็นตารางโดยไม่ขาดออกจากกัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ทอดบนกระทะแบนใส่น�้ามันมะกอก
 เล็กน้อยจนสุกสีเหลืองสวย ตักขึ้น
• เตรียมส่วนผสมซอสทาร์รากอนโดยเทไวน์ขาวลงในกระทะที่ทอดหอย ใส่หอมแดง ต้มจนไวน์เดือดสักครู่ใหญ่ 
 ใส่ทาร์รากอนและวิปปิงครีม ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ชิมรส
• ตักมันฝรั่งบดใส่จาน วางหอยเชลล์ แล้วราดซอสทาร์รากอน ตกแต่งด้วยยอดทาร์รากอน

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
หอยเชลล์ 6 ตัว
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย
น�้ามันมะกอกส�าหรับทอดเล็กน้อย

ส่วนผสมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งบดผสมนม 1 ถ้วย
วิปปิงครีม 2 ช้อนโต๊ะ
เนยจืด 2 ช้อนชา
ทาร์รากอนสับ 1 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย

ส่วนผสมซอสทาร์รากอน
ใบทาร์รากอนสับ 2 ช้อนโต๊ะ
ไวน์ขาว 1/4 ถ้วย
หอมแดงสับ 2 หัว
วิปปิงครีม 2-3 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย
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1. ผสมมันฝรั่งบดร้อนๆ กับวิปปิงครีม 
เนย ทาร์รากอน เกลือ และพริกไทย

3. ท�าซอสทาร์รากอน 4. ตักมันฝรั่งบดใส่จาน
วางหอยเชลล์ด้านบน

2. ทอดหอยเชลล์ในกระทะแบน
ใส่น�้ามันเล็กน้อย



หอยเชลล์กับมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
และซอสทาร์รากอน

Egg and U.S. Mashed Potato 
with Vegetables
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ไข่กระทะ
มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา

วิธีทำา
• ผัดหอมหัวใหญ่ พริกหวาน เห็ดแชมปิญอง และไทม์รูดใบ 1 กิ่งกับน�้ามันมะกอกจนสุก พักไว้ 
• ผสมมันฝรั่งบด ไข่ไก่ ชีสเชดดาร์ ผักที่ผัดไว้ เกลือ และพริกไทย ผสมให้เข้ากัน เทใส่กระทะน�าไปตั้งไฟปานกลางให้พอสุก 
 โรยหน้าด้วยชีสเชดดาร์ น�าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีจนสุกทั่วและชีสมีสีสวย 
 แต่งหน้าด้วยกิ่งไทม์ที่เหลือ

ส่วนผสม (สำาหรับ 4-6 ที่)
ไข่ไก่ 5 ฟอง
มันฝรั่งบดผสมน�้า 2 ถ้วย
ชีสเชดดาร์ขูด 1/3 ถ้วย
หอมหัวใหญ่สับ 1/2 หัว
พริกหวานสามสีหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

อย่างละ 1/4 ถ้วย
เห็ดแชมปิญองหั่นแว่น 5 ดอก
เกลือป่นและพริกไทยป่นอย่างละ 1/2  ช้อนชา
น�้ามันมะกอกส�าหรับผัด 1 ช้อนโต๊ะ
ไทม์  2 กิ่ง
ชีสเชดดาร์ส�าหรับโรยหน้าเล็กน้อย
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1. ผัดหอมหัวใหญ่ พริกหวาน 
เห็ด และไทม์จนสุก

3. เทใส่กระทะให้เต็ม 4. เมื่อขอบเริ่มสุกโรยชีสเชดดาร์

2. ผสมมันฝรั่งบด ไข่ไก่ 
ชีสเชดดาร์ และผักให้เข้ากัน



U.S. Mashed Potato Wasabi 
Salad with Salmon Roe
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สลัดมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาวาซาบิ
กับไข่ปลาแซลมอน

วิธีทำา
•  ผสมมันฝรั่งบดกับวาซาบิครีมให้เข้ากันและมีรสฉุนซ่าเล็กน้อย พักไว้
• จัดมันฝรั่งบด แตงกวา และแครอตใส่จาน วางกุ้งและไข่ปลาแซลมอน ราดด้วยน�้าสลัดญี่ปุ่นโชยุ

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
วาซาบิครีม 2 ช้อนชา

ส่วนผสมสลัด
แตงกวาญี่ปุ่นหั่นเส้น 1/2 ถ้วย
แครอตหั่นเส้น 1/2 ถ้วย
กุ้งลวก 6 ตัว
ไข่ปลาแซลมอน 1/4 ถ้วย
น�้าสลัดญี่ปุ่นโชยุ 1/4 ถ้วย
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1. ผสมมันฝรั่งบดกับ
วาซาบิครีม

3. วางกุ้งลวกและไข่ปลาแซลมอน 4. ราดน�้าสลัด

2. จัดมันฝรั่งบดกับแตงกวา
และแครอตใส่จาน



สลัดมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกาวาซาบิ
กับไข่ปลาแซลมอน

U.S. Mashed Potato Canapé 
Pancake and Smoked Salmon
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คานาเป้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
กับแซลมอนรมควัน

วิธีทำา
• ปั้นมันฝรั่งบดให้เป็นชิ้นกลมแบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว ตบด้วยแป้งสาลีบางๆ น�าไปทอดกับเนยบนกระทะแบน
 ให้เหลือง ตักขึ้น พักไว้
• ตักซาวร์ครีมเล็กน้อยใส่บนแพนเค้กมันฝรั่ง วางเนื้อปลาแซลมอนรมควันและเคเปอร์สับ แต่งหน้าด้วยไข่คาเวียร์
 และผักชีลาว

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
เนยจืดส�าหรับทอด 2 ช้อนโต๊ะ
ซาวร์ครีม 1/4 ถ้วย
แซลมอนรมควัน 200 กรัม
เคเปอร์สับ 2 ช้อนชา
ไข่คาเวียร์และผักชีลาวส�าหรับตกแต่งเล็กน้อย
แป้งสาลีอเนกประสงค์เล็กน้อย
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1. ปั้นมันฝรั่งบดให้เป็นชิ้น
กลมแบน

3. ตักซาวร์ครีมใส่บนแป้ง 4. แต่งหน้าด้วยไข่คาเวียร์

2. ทอดกับเนยบนกระทะแบน
ให้เหลือง



คานาเป้มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
กับแซลมอนรมควัน

Layered U.S. Mashed Potato 
and Crab Salad
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สลัดมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
สลับชั้นเนื้อปู

วิธีทำา
• ปรุงรสมันฝรั่งบดด้วยเกลือและพริกไทย กดมันฝรั่งใส่พิมพ์วงกลมขนาด 3 นิ้ว ใส่จาน พักไว้ 
• เตรียมส่วนผสมปูโดยผสมเนื้อปูกับมายองเนส ซอสมะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ แตงกวาดอง และอิตาเลียนพาร์สลีย์ 
 เคล้าเบาๆ ให้เข้ากัน
• ตักเนื้อปูใส่พิมพ์วงกลมสลับชั้นกับมันฝรั่งบดให้สวยงาม วางผักสลัดร็อกเก็ตและมะเขือเทศเชอร์รีบนหน้าให้สวยงาม

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
เกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย

ส่วนผสมปู
เนื้อปูนึ่ง 1 ถ้วย
มายองเนส 2 ช้อนโต๊ะ
ซอสมะเขือเทศ (Ketchup) 2 ช้อนโต๊ะ
หอมหัวใหญ่สับละเอียด 1/4 หัว
แตงกวาดองสับละเอียด (Gherkin) 1 ผล
อิตาเลียนพาร์สลีย์สับ 2 ช้อนชา
ผักสลัดร็อกเก็ตและมะเขือเทศเชอร์รีส�าหรับตกแต่ง
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1. ตักมันฝรั่งบดใส่พิมพ์วงกลม

3. ตักเนื้อปูใส่บนมันฝรั่งบด 4. ตักมันฝรั่งบดใส่อีกชั้น
สลับกัน

2. ผสมเนื้อปูกับเครื่องปรุง
ทั้งหมด



สลัดมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
สลับชั้นเนื้อปู

U.S. Mashed Potato Spring Roll 
with Ham & Cheese
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เปาะเปี๊ยะมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
แฮมชีส

วิธีทำา
• ตัดแป้งเปาะเปี๊ยะให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 4 × 4 นิ้ว พักไว้
• ตัดครึ่งแฮมแผ่น น�ามาห่อชีส แล้วน�ามันฝรั่งบดมาห่อให้มิด ห่อด้วยแป้งเปาะเปี๊ยะอีกชั้นให้เป็นแท่ง ทาริมแป้งด้วยไข่ขาว  
 ท�าจนหมด
• ทอดในน�้ามันร้อนให้เหลืองกรอบโดยใช้ ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อน ตักขึ้น พักไว้ให้สะเด็ดน�้ามัน เสิร์ฟพร้อมน�้าจิ้มบ๊วย

ส่วนผสม (สำาหรับ 2 ที่)
มันฝรั่งบดผสมน�้า 1 ถ้วย
แป้งเปาะเปี๊ยะ 5 แผ่น
แฮมแผ่น 5 แผ่น
ชีสเชดดาร์หั่นแท่ง 5 แท่ง
ไข่ขาวส�าหรับทาให้แป้งติดกัน 1 ฟอง
น�้ามันพืชส�าหรับทอด
น�้าจิ้มบ๊วยส�าหรับเสิร์ฟ
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1. ตัดแป้งเปาะเปี๊ยะ

3. ห่อด้วยแป้งเปาะเปี๊ยะ 4. ทอดในน�้ามันให้เหลืองกรอบ

2. น�ามันฝรั่งบดมาหุ้มแฮมชีส



เปาะเปี๊ยะมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
แฮมชีส

U.S. Mashed Potato Cream 
Cheese Cup Cake
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คัปเค้กครีมชีส
มันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา

วิธีทำา
• ผสมมันฝรั่งบดกับเนยละลาย คนให้เข้ากัน พักไว้ 
• ตีครีมชีสกับน�้าตาลทรายด้วยเครื่องตีไฟฟ้าหัวตีใบไม้ ใช้ความเร็วปานกลางจนเนื้อเนียนนุ่ม ใส่มันฝรั่งบดและไข่แดง 
 ตีต่อให้เข้ากัน
• ตักส่วนผสมใส่พิมพ์รองด้วยถ้วยคัปเค้กสีสวยงาม วางพิมพ์บนถาดที่หล่อด้วยน�้าร้อน น�าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 
 180 องศาเซลเซียสประมาณ 30 นาที น�าออกมาโรยด้วยชีสพาร์เมซานขูด แล้วอบต่อจนชีสละลายสีสวย 
 ยกออกจากเตา พักไว้บนตะแกรง เสิร์ฟอุ่นๆ

ส่วนผสม (สำาหรับ 6 ถ้วย)
มันฝรั่งบดผสมนม 1 ถ้วย
เนยจืดละลาย 2 ช้อนโต๊ะ
ครีมชีสพักให้นุ่ม 300 กรัม
ไข่แดงไข่ไก่ 1 ฟอง
น�้าตาลทรายป่น 1/2 ถ้วย
ชีสพาร์เมซานขูด 1/4 ถ้วย
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1. ตีครีมชีสกับน�้าตาลทราย
จนเนื้อเนียนนุ่ม

3. ตักส่วนผสมใส่ถ้วยคัปเค้ก 4. วางเรียงบนถาดที่รองด้วย
ถาดน�้าร้อนอีกครั้ง

2. ใส่มันฝรั่งบด



U.S. Mashed Potato Cake
and Lemon Drizzle
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เค้กมันฝรั่งบดสหรัฐอเมริกา
น�้าเชื่อมเลมอน

วิธีทำา
• ตีเนยจืดและน�้าตาลทรายป่นด้วยเครื่องผสมหัวตีใบไม้จนฟู ใส่ไข่ไก่ทีละฟอง ตีต่อจนเข้ากัน ใส่อัลมอนด์ มันฝรั่งบด 
 ผิวเลมอนขูด ผงฟู และแป้งสาลี ตีจนส่วนผสมเข้ากัน
•  ทาพิมพ์เค้กวงกลมขนาด 6 นิ้วด้วยเนยขาวให้ทั่ว รองด้วยกระดาษไข เทส่วนผสมใส่พิมพ์ น�าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 180 
 องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีจนสุก ใช้ ไม้ปลายแหลมจิ้มเนื้อเค้กตรงกลาง ถ้าสุกเนื้อเค้กจะไม่ติดไม้ 
 ยกออกจากเตา พักไว้สักครู่ น�าเค้กออกจากพิมพ์ พักไว้บนตะแกรง
• เตรียมส่วนผสมน�้าเชื่อมเลมอนโดยต้มน�้าตาลกับน�้าเลมอนและผิวเลมอนหั่นเส้นจนน�้าตาลละลาย พรมน�้าเชื่อมบนเค้ก
 ที่เพิ่งอบเสร็จร้อนๆ เนื้อเค้กจะซึมน�้าเชื่อมได้ดี 
• หั่นเป็นชิ้นเสิร์ฟ ตกแต่งด้วยเลมอนเชื่อมหั่นเส้น

ส่วนผสม (สำาหรับ 1 พิมพ์)
เนยจืดพักให้นุ่ม 1/2 ถ้วย
น�้าตาลทรายป่น 1/2 ถ้วย
ไข่ไก่ 2 ฟอง
อัลมอนด์ป่น 1 ถ้วย
มันฝรั่งบดผสมนม 1 ถ้วย
ผิวเลมอนขูดละเอียด 2 ผล
ผงฟู 1 ช้อนชา
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1/2 ถ้วย

ส่วนผสมนำ้าเชื่อมเลมอน
น�้าตาลทราย 5 ช้อนโต๊ะ
น�้าเลมอน 1/4 ถ้วย
ผิวเลมอนหั่นเส้น 1 ผล
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1. ตีเนยและน�้าตาลทรายป่น
ด้วยเครื่องผสมหัวตีใบไม้จนฟู

3. ตักส่วนผสมใส่พิมพ์วงกลม
ขนาด 6 นิ้ว

4. ต้มน�้าตาลกับน�้าเลมอนและ
ผิวเลมอน

2. ใส่อัลมอนด์ มันฝรั่งบด 
ผิวเลมอนขูด ผงฟู และแป้งสาลี

06.14.TH





ความยุ่งยากของการท�ามันบดจะหมดไปเมื่อคุณได้ทดลองใช้มันบดอบแห้งจากสหรัฐอเมริกาที่มาในรูปแบบ US Dehydrated 
Potato Flakes (มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด), US Dehydrated Potato Granules (มันฝรั่งอบแห้งชนิดเม็ดละเอียด) และ US 
Dehydrated Potato Mix (มันฝรั่งอบแห้งผสมส�าเร็จรูป) 

ของการสร้างสรรค์
จุดเริ่มต้น

เมนูใหม่ที่แตกต่าง





5 Ways to Mash (more) Creative Dishes  
5 วิธีสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ด้วยมันบดจากสหรัฐอเมริกา

New Texture 
with U.S. Mashed Potatoes

การสร้างเนื้อสัมผัสใหม่ๆ ให้กับมันบดจะช่วยเพิ่มรสชาติและ
สร้างความอร่อยให้กับมันบดได้ดียิ่งขึ้น อาทิ เพิ่มเนื้อวัวบดลง
ในมันบดแล้วปั้นเป็นมีตบอล หรือการผสมผักโขมเข้ากับมันบด 
รวมทั้งการน�าผงโรยข้าวรสสาหร่ายผสมเข้ากับมันบด ล้วน
สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่คุณไม่อาจปฏิเสธความอร่อยได้เลย

Inter-Style 
with U.S. Mashed Potatoes

ในอาหารหลายๆ จานมักสื่อถึงลักษณะประจ�าชาติของอาหาร
จานนั้นๆ ไว้ การใช้มันบดสร้างสรรค์เป็นอาหารประจ�าชาติ
จึงเป็นเรื่องง่ายดายที่เชฟทุกคนสามารถปรุงได้โดยไม่ต้อง
มองหาวัตถุดิบแปลกใหม่ใดๆ ให้ยุ่งยาก เพียงปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบบางอย่างให้เป็นมันบดก็จะได้อาหารจานใหม่ที่อร่อย
เหลือเชื่อ

Spinach and U.S. Mashed Potato 
with Prawn Tomato Sauce 

U.S. Mashed Potato 
with Spicy Tuna Taco



New Shape 
with U.S. Mashed Potatoes

การหลีกหนีจากความจ�าเจของมันบดที่มักจะเสิร์ฟมาในรูปทรง
เดิมๆ ด้วยการท�ารูปร่างใหม่ให้ดูสวยงามแปลกตา อาทิ ท�าให้
เป็นแผ่นกลมคล้ายแพนเค้กขนาดพอดีค�า หรือท�าเป็นแผ่นแล้ว
สลับชั้นให้เป็นเลเยอร์สวยงาม กลายเป็นเมนูสร้างสรรค์
ทั้งรสชาติและหน้าตา

Stuffing 
with U.S. Mashed Potatoes

อาหารประเภทสอดไส้ก็เป็นอีกแนวทางส�าหรับการสร้างสรรค์
เมนูมันบดใหม่ๆ การใช้มันบดสอดไส้ในอาหารที่คุ้นเคยกันมา
นานจะช่วยสร้างรสชาติใหม่ให้อาหารจานนั้น และยังเพิ่มความ
นุ่มอร่อยยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

U.S. Mashed Potato Canapé 
Pancake and Smoked Salmon

U.S. Mashed Potato Spring Roll 
with Ham & Cheese



Sweet & Bakery 
with U.S. Mashed Potatoes

นอกจากอาหารคาวแล้วมันบดยังสามารถใช้ท�าเบเกอรี่
หรือขนมหวาน โดยใช้ทดแทนส่วนผสมแป้งสาลี ซึ่งจะช่วยให้
เนื้อสัมผัสของขนมหวานหรือเบเกอรี่นั้นๆ นุ่มอร่อยยิ่งขึ้น
จนคุณต้องประหลาดใจ

U.S. Mashed Potato Cream 
Cheese Cup Cake 



U.S. Instant Mashed Potatoes, 
SMART Choice for Restaurants
สะดวก • รวดเร็ว • สร้างก�าไรได้ในพริบตา
ขั้นตอนการเตรียมมันบด 4 ขั้นตอน พร้อมคำาอธิบายภาพ

1. เทน�้าร้อนลงในอ่างผสม 

3. คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 
2-3 นาที 

   2. ใส่ส่วนผสมมันฝรั่งบด
จากสหรัฐอเมริกาลงไป

4. พร้อมเสิร์ฟ

สิทธิพิเศษมากมายส�าหรับลูกค้าร้านอาหาร
ที่ใช้มันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา
• USPB เต็มใจมอบสิทธิพิเศษหลากหลาย
ให้กับลูกค้าประจ�าของมันฝร่ังอบแห้งจาก
สหรัฐอเมริกา ไม่เพียงรับรองว่าลูกค้าจะได้รับ
ผลติภณัฑ์คุณภาพดทีีห่นึง่ แต่ยังได้รับเอกสทิธิ์
มากมายซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งๆ 
ขึ้นไป
• คุณสามารถเรียนรู้วิธีการปรุง สร้างสรรค์ 
ดัดแปลงสูตรอาหารที่ใช้มันฝร่ังอบแห้งจาก
สหรัฐอเมริกาจากเชฟและนักวิชาการอาหาร
ที่มีชื่อเสียงซึ่งจะคอยหมุนเวียนจัดกิจกรรม
และงานสัมมนาให้ด้วย
• สามารถขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
อบแห ้งจากสหรัฐอเมริกาฟรี เ พ่ือให ้ คุณ
สามารถทดลองสูตรใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ USPB เพื่อขอรับสิทธิ์
• เรายินดีที่จะเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุน
ทุกครั้งที่คุณมีการเปิดตัวหรือจัดจ�าหน่ายเมนู
ที่ท�าจากมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ USPB ส�าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Tip : คุณสามารถใช้น�า้สต๊อกจากการต้มเนือ้สตัว์หรือผกัต่างๆ แทนน�า้เปล่าเพือ่
เพิม่รสชาติให้กับมนัฝรัง่บด ผลิตภัณฑ์มนัฝรัง่อบแห้งจากสหรัฐอเมริกาแต่ละชนดิ
มีส่วนผสมการเตรียมเพื่อท�าเป็นมันบดที่แตกต่างกัน โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า
บนฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 



United StateS Potato Board 
thailand rePreSentative

2 Soi Farm Wattana, Phrakanong, klongtoey,
 Bangkok, thailand 10110

tel. +66-2392-5344, +668-1753-1000 
Fax. +66-2381-1437

email : kraiPoB@PangSaPa.com 
WWW.PotatoeSUSa-thailand.com
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