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U.S. Potato Shoestrings

Poutine
with Sliced
Beef and Gravy
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง 1. อุ่นน�้ำมันคาโนล่าจนได้ความร้อนที่ 177 องศาเซลเซียส หรือ
350 องศาฟาเรนไฮต์ จากนั้นน�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S. Frozen Shoestrings) 150 กรัม
แบบเส้นเล็กบางลงไปทอดประมาณ 3 นาที จนมีสีเหลืองทอง
เนย
1 ช้อนโต๊ะ
แล้วจึงตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟ
เนื้อสไลด์
50 กรัม
ซอสทาบาสโก้
½ ช้อนชา
เกลือ
¼ ช้อนชา 2. ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่เนยลงไป จากนั้นน�ำเนื้อสไลด์ลงไปผัดจนสุก
ปรุงรสด้วย ซอสทาบาสโก้ เกลือ พริกไทย และปาปริก้า แล้วจึงใส่
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
เกรวี่ลงไป รอจนเกรวี่เดือด ปิดไฟยกออกจากเตา พักไว้
ปาปริกาป่น
¼ ช้อนชา
น�้ำเกรวี่
50 กรัม 3. โรยชีสมอสซาเรลล่าลงบนมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง
มอสซาเรลล่าชีส, หั่นเต๋า
50 กรัม
จากนั้นน�ำเข้าเตาอบไมโครเวฟ อบประมาณ 30 วินาที แล้วจึง
พาสลี่ สับ
1 ช้อนโต๊ะ
ราดน�้ำเกรวี่ลงไป โรยด้วยพาสลี่สับ จัดเสิร์ฟร้อนๆ

U.S. Frozen Shoestrings
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง

01 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potato Shoestrings

Poutine
with Sliced
Beef and Gravy
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง 1. อุ่นน�้ำมันคาโนล่าจนได้ความร้อนที่ 177 องศาเซลเซียส หรือ
350 องศาฟาเรนไฮต์ จากนั้นน�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S. Frozen Shoestrings) 150 กรัม
แบบเส้นเล็กบางลงไปทอดประมาณ 3 นาที จนมีสีเหลืองทอง
เนย
1 ช้อนโต๊ะ
แล้วจึงตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟ
เนื้อสไลด์
50 กรัม
ซอสทาบาสโก้
½ ช้อนชา
เกลือ
¼ ช้อนชา 2. ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่เนยลงไป จากนั้นน�ำเนื้อสไลด์ลงไปผัดจนสุก
ปรุงรสด้วย ซอสทาบาสโก้ เกลือ พริกไทย และปาปริก้า แล้วจึงใส่
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
เกรวี่ลงไป รอจนเกรวี่เดือด ปิดไฟยกออกจากเตา พักไว้
ปาปริกาป่น
¼ ช้อนชา
น�้ำเกรวี่
50 กรัม 3. โรยชีสมอสซาเรลล่าลงบนมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง
มอสซาเรลล่าชีส, หั่นเต๋า
50 กรัม
จากนั้นน�ำเข้าเตาอบไมโครเวฟ อบประมาณ 30 วินาที แล้วจึง
พาสลี่ สับ
1 ช้อนโต๊ะ
ราดน�้ำเกรวี่ลงไป โรยด้วยพาสลี่สับ จัดเสิร์ฟร้อนๆ

U.S. Frozen Shoestrings
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบเส้นเล็กบาง

01 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potato

Hash Browns

Smoked Salmon

Benedict
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราว 1. ท�ำฮอลลองเดซซอสโดยเตรียมอ่างผสม ใส่ไข่แดงตีให้แตก น�้ำสะอาด
น�้ำมะนาว เกลือ และพริกคาเยนป่นลงไป แล้วจึงน�ำอ่างผสมตั้งบนหม้อ
(U.S. Frozen Hash Browns) 4 ชิน้
ทีต่ ้มน�้ำร้อน จากนั้นตีส่วนผสมในอ่างผสมให้เนียนฟู แล้วจึงค่อยๆ
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนชา
เทเนยละลายลงไป ตีผสมให้ซอสข้นขึ้น พักอุ่นไว้
กระเทียมสับ
½ ช้อนชา
ผักโขม
200 กรัม
ไข่ดาวน�้ำ (poached eggs)
4 ฟอง 2. อุ่นน�้ำมันคาโนล่าจนได้ความร้อนที่ 177 องศาเซลเซียส หรือ
350 องศาฟาเรนไฮต์ จากนั้นน�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
มะเขือเทศหั่นเต๋า
2 ช้อนโต๊ะ
แฮชบราวน์ลงไปทอดประมาณ 3 - 4 นาที จนมีสีเหลืองทอง
ผักสลัดมิซูน่า
50 กรัม
แล้วจึงตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟ
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
3 กรัม
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส 3. ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่น้ำ� มันมะกอกลงไปรอจนน�้ำมันร้อน ใส่ผักโขม
และกระเทียมลงไปผัดจนผักสลด แล้วจึงปรุงรสด้วย เกลือ และพริกไทย
ฮอลลองเดซซอส พักไว้
ไข่แดง
2 ฟอง
น�้ำสะอาด
30 กรัม 4. จัดเสิร์ฟโดยการน�ำผักโขมผัด วางลงบนมันฝรั่งทอดจาก
น�้ำมะนาว
10 กรัม
สหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ วางไข่ดาวน�้ำ 2 ฟองไว้ด้านบนผักโขม
ราดฮอลลองเดซซอสลงไปบนไข่ดาวน�้ำ ตกแต่งด้วยผักสลัดมิซูน่า
เกลือ
3 กรัม
มะเขือเทศหั่นเต๋า และ ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์จัดเสิร์ฟอุ่นๆ
พริกคาเยนป่น
¼ ช้อนชา
เนยละลายอุ่นๆ
75 กรัม

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
02 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potato

Hash Browns

Smoked Salmon

Benedict
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราว 1. ท�ำฮอลลองเดซซอสโดยเตรียมอ่างผสม ใส่ไข่แดงตีให้แตก น�้ำสะอาด
น�้ำมะนาว เกลือ และพริกคาเยนป่นลงไป แล้วจึงน�ำอ่างผสมตั้งบนหม้อ
(U.S. Frozen Hash Browns) 4 ชิน้
ทีต่ ้มน�้ำร้อน จากนั้นตีส่วนผสมในอ่างผสมให้เนียนฟู แล้วจึงค่อยๆ
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนชา
เทเนยละลายลงไป ตีผสมให้ซอสข้นขึ้น พักอุ่นไว้
กระเทียมสับ
½ ช้อนชา
ผักโขม
200 กรัม
ไข่ดาวน�้ำ (poached eggs)
4 ฟอง 2. อุ่นน�้ำมันคาโนล่าจนได้ความร้อนที่ 177 องศาเซลเซียส หรือ
350 องศาฟาเรนไฮต์ จากนั้นน�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
มะเขือเทศหั่นเต๋า
2 ช้อนโต๊ะ
แฮชบราวน์ลงไปทอดประมาณ 3 - 4 นาที จนมีสีเหลืองทอง
ผักสลัดมิซูน่า
50 กรัม
แล้วจึงตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟ
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
3 กรัม
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส 3. ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่น้ำ� มันมะกอกลงไปรอจนน�้ำมันร้อน ใส่ผักโขม
และกระเทียมลงไปผัดจนผักสลด แล้วจึงปรุงรสด้วย เกลือ และพริกไทย
ฮอลลองเดซซอส พักไว้
ไข่แดง
2 ฟอง
น�้ำสะอาด
30 กรัม 4. จัดเสิร์ฟโดยการน�ำผักโขมผัด วางลงบนมันฝรั่งทอดจาก
น�้ำมะนาว
10 กรัม
สหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ วางไข่ดาวน�้ำ 2 ฟองไว้ด้านบนผักโขม
ราดฮอลลองเดซซอสลงไปบนไข่ดาวน�้ำ ตกแต่งด้วยผักสลัดมิซูน่า
เกลือ
3 กรัม
มะเขือเทศหั่นเต๋า และ ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์จัดเสิร์ฟอุ่นๆ
พริกคาเยนป่น
¼ ช้อนชา
เนยละลายอุ่นๆ
75 กรัม

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
02 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes Basket

Weave Cut

Nacho
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน 1. ตั้งกระทะบนไฟกลางใส่น�้ำมันมะกอกลงไป พอน�้ำมันร้อนใส่หอมหัวใหญ่
กับกระเทียมลงไปผัดจนหอม จากนั้นใส่เนื้อบดลงไปผัดให้เนื้อสุกแล้วจึง
(U.S. Frozen Basket Weave Cut Potatoes)
ใส่น�้ำสต๊อคเนื้อ ออริกาโน่ ใบไทม์ และใบกระวาน แล้วปรุงรสด้วย เกลือ
150 กรัม
พริ
กไทยด�ำป่น และซอสทาบาสโก้ คนให้เข้ากันเคีย้ วต่อไปประมาณ 10 นาที
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
จนส่วนผสมของซอสเนื้อข้นขึ้น แล้วปิดไฟยกลงจากเตา พักไว้
หอมใหญ่สับ
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม
เนื้อสับ
100 กรัม 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน ลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
น�้ำสต๊อคเนื้อ 200 มิลลิลิตร
ประมาณ 3 – 4 นาที จนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน
ออริกาโน่แห้ง
¼ ช้อนชา
พักสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจึงจัดใส่จานเสิร์ฟ
ใบไทม์แห้ง
¼ ช้อนชา
ใบกระวาน
1 ใบ 3. โรยเชดด้าชีส และมอสซาเรลล่าชีสลงบนมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
เกลือ
½ ช้อนชา
แบบตระกร้าสาน จากนั้นตักซอสเนื้อราดทับลงไป ราดครีมเปรี้ยวลง
พริกไทด�ำป่น
¼ ช้อนชา
บนซอสเนื้อ โรยมะเขือเทศหั่นเต๋า อโวคาโด้หั่นเต๋า หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า
ซอสทาบาสโก้
1 ช้อนชา
มะกอกด�ำสไลด์ และพริกฮาลาปิโน่สไลด์ลงไปให้ทั่ว แล้วจึงน�ำไปอบใน
เชดด้าชีสขูด
50 กรัม
เตาอบไมโครเวฟประมาณ 30 วินาที หรือจนชีสละลาย น�ำออกจาก
ไมโครเวฟแล้วโรยผักชี และต้นหอมซอยลงไป จัดเสิร์ฟ
มอสซาเรลล่าชีสขูด
50 กรัม
ครีมเปรี้ยว
50 กรัม
มะเขือเทศหั่นเต๋า
25 กรัม
อโวคาโด้หั่นเต๋า
25 กรัม
หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า
25 กรัม
มะกอกด�ำสไลด์
25 กรัม
พริกฮาลาปิโน่ดองสไลด์
25 กรัม
U.S. Frozen Basket
Weave Cut Potato
ผักชี
10 กรัม
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน
ต้นหอมสไลด์
10 กรัม
03 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes Basket

Weave Cut

Nacho
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน 1. ตั้งกระทะบนไฟกลางใส่น�้ำมันมะกอกลงไป พอน�้ำมันร้อนใส่หอมหัวใหญ่
กับกระเทียมลงไปผัดจนหอม จากนั้นใส่เนื้อบดลงไปผัดให้เนื้อสุกแล้วจึง
(U.S. Frozen Basket Weave Cut Potatoes)
ใส่น�้ำสต๊อคเนื้อ ออริกาโน่ ใบไทม์ และใบกระวาน แล้วปรุงรสด้วย เกลือ
150 กรัม
พริ
กไทยด�ำป่น และซอสทาบาสโก้ คนให้เข้ากันเคีย้ วต่อไปประมาณ 10 นาที
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
จนส่วนผสมของซอสเนื้อข้นขึ้น แล้วปิดไฟยกลงจากเตา พักไว้
หอมใหญ่สับ
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม
เนื้อสับ
100 กรัม 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน ลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
น�้ำสต๊อคเนื้อ 200 มิลลิลิตร
ประมาณ 3 – 4 นาที จนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน
ออริกาโน่แห้ง
¼ ช้อนชา
พักสะเด็ดน�้ำมัน แล้วจึงจัดใส่จานเสิร์ฟ
ใบไทม์แห้ง
¼ ช้อนชา
ใบกระวาน
1 ใบ 3. โรยเชดด้าชีส และมอสซาเรลล่าชีสลงบนมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
เกลือ
½ ช้อนชา
แบบตระกร้าสาน จากนั้นตักซอสเนื้อราดทับลงไป ราดครีมเปรี้ยวลง
พริกไทด�ำป่น
¼ ช้อนชา
บนซอสเนื้อ โรยมะเขือเทศหั่นเต๋า อโวคาโด้หั่นเต๋า หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า
ซอสทาบาสโก้
1 ช้อนชา
มะกอกด�ำสไลด์ และพริกฮาลาปิโน่สไลด์ลงไปให้ทั่ว แล้วจึงน�ำไปอบใน
เชดด้าชีสขูด
50 กรัม
เตาอบไมโครเวฟประมาณ 30 วินาที หรือจนชีสละลาย น�ำออกจาก
ไมโครเวฟแล้วโรยผักชี และต้นหอมซอยลงไป จัดเสิร์ฟ
มอสซาเรลล่าชีสขูด
50 กรัม
ครีมเปรี้ยว
50 กรัม
มะเขือเทศหั่นเต๋า
25 กรัม
อโวคาโด้หั่นเต๋า
25 กรัม
หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า
25 กรัม
มะกอกด�ำสไลด์
25 กรัม
พริกฮาลาปิโน่ดองสไลด์
25 กรัม
U.S. Frozen Basket
Weave Cut Potato
ผักชี
10 กรัม
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน
ต้นหอมสไลด์
10 กรัม
03 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S .Frozen Mashed Potato Balls) 100 กรัม
เนยสดจืด
2 ช้อนโต๊ะ
ผักโขม
150 กรัม
หอมใหญ่หั่นเต๋า
2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมสับ
½ ช้อนชา
ครีม
100 กรัม
หอยเชล
4 ตัว
ใบผักโขมทอด
¼ ถ้วย

1. นำ� กระทะขึน้ ตัง้ บนไฟกลาง ใส่เนยลงไปพอเนยละลายใส่ผกั โขม หอมใหญ่
และกระเทียมลงผัดจนผักสลด ใส่ครีม และทิ้งไว้ ให้เดือดประมาณ 5 นาที
จากนั้นปิดไฟ พักไว้
2. น�ำมันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนซ์
ประมาณ 4 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน
พักสะเด็ดน�้ำมัน
3. น�ำหอยเชลไปจี่บนกระทะเทฟล่อน ให้มีสีน�้ำตาลสวยทั้งสองด้าน ตักขึ้น
จากกระทะพักไว้
4 จัดเสิร์ฟโดยตักครีมผักโขมใส่ลงไปบนเปลือกหอยเชล จัดเรียงหอยเชล
และมันฝรั่งบดทอดจากสหรัฐอเมริกาลงไป แล้วจึงตกแต่งด้วยใบผักโขม
ทอด จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Mashed
Potato Balls
มันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
04 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S .Frozen Mashed Potato Balls) 100 กรัม
เนยสดจืด
2 ช้อนโต๊ะ
ผักโขม
150 กรัม
หอมใหญ่หั่นเต๋า
2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมสับ
½ ช้อนชา
ครีม
100 กรัม
หอยเชล
4 ตัว
ใบผักโขมทอด
¼ ถ้วย

1. นำ� กระทะขึน้ ตัง้ บนไฟกลาง ใส่เนยลงไปพอเนยละลายใส่ผกั โขม หอมใหญ่
และกระเทียมลงผัดจนผักสลด ใส่ครีม และทิ้งไว้ ให้เดือดประมาณ 5 นาที
จากนั้นปิดไฟ พักไว้
2. น�ำมันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนซ์
ประมาณ 4 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน
พักสะเด็ดน�้ำมัน
3. น�ำหอยเชลไปจี่บนกระทะเทฟล่อน ให้มีสีน�้ำตาลสวยทั้งสองด้าน ตักขึ้น
จากกระทะพักไว้
4 จัดเสิร์ฟโดยตักครีมผักโขมใส่ลงไปบนเปลือกหอยเชล จัดเรียงหอยเชล
และมันฝรั่งบดทอดจากสหรัฐอเมริกาลงไป แล้วจึงตกแต่งด้วยใบผักโขม
ทอด จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Mashed
Potato Balls
มันฝรั่งบดแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
04 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes

Wedges
Wrapped with
Smoked Bacon
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยว 1. ท�ำซอสบัลซามิคโดยตั้งหม้อซอสบนไฟอ่อน ใส่น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
และน�้ำตาลทรายแดงลงไปละลาย และคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้น
(U.S. Frozen Wedges) 100 กรัม
เป็นน�ำ้ เชื่อม
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
150 กรัม
น�้ำตาลทรายแดง
20 กรัม
โปยกั๊ก
1 ดอก 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยว ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
เบคอนรมควัน
100 กรัม
3 นาทีจากนัน้ ตักขึ้นจากน�้ำมัน พักสะเด็ดน�้ำมัน
กุ้งแกะเปลือก
100 กรัม
ผงปาปริก้า
½ ช้อนชา
3. น�ำมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยวมาห่อด้วยเบคอนรมควัน
ผักสลัดร๊อคเก็ต
50 กรัม
จากนั้นน�ำมาเสียบไม้สลับกับกุ้ง ท�ำซ�้ำกันอีกรอบหนึ่ง แล้วจึงน�ำ
มันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยวห่อเบคอนรมควัน และกุ้งไปทอด
จนเบคอน และกุ้งสุกดี จัดเสิร์ฟโดยการน�ำผงปาปริก้ามาโรยให้ทั่ว
ตกแต่งด้วยผักสลัดร๊อคเก็ต และเสิร์ฟคู่กับซอสบัลซามิค

U.S. Frozen Wedges
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดเสี้ยว
05 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes

Wedges
Wrapped with
Smoked Bacon
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยว 1. ท�ำซอสบัลซามิคโดยตั้งหม้อซอสบนไฟอ่อน ใส่น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
และน�้ำตาลทรายแดงลงไปละลาย และคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้น
(U.S. Frozen Wedges) 100 กรัม
เป็นน�ำ้ เชื่อม
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
150 กรัม
น�้ำตาลทรายแดง
20 กรัม
โปยกั๊ก
1 ดอก 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยว ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
เบคอนรมควัน
100 กรัม
3 นาทีจากนัน้ ตักขึ้นจากน�้ำมัน พักสะเด็ดน�้ำมัน
กุ้งแกะเปลือก
100 กรัม
ผงปาปริก้า
½ ช้อนชา
3. น�ำมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยวมาห่อด้วยเบคอนรมควัน
ผักสลัดร๊อคเก็ต
50 กรัม
จากนั้นน�ำมาเสียบไม้สลับกับกุ้ง ท�ำซ�้ำกันอีกรอบหนึ่ง แล้วจึงน�ำ
มันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาตัดเสี้ยวห่อเบคอนรมควัน และกุ้งไปทอด
จนเบคอน และกุ้งสุกดี จัดเสิร์ฟโดยการน�ำผงปาปริก้ามาโรยให้ทั่ว
ตกแต่งด้วยผักสลัดร๊อคเก็ต และเสิร์ฟคู่กับซอสบัลซามิค

U.S. Frozen Wedges
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตัดเสี้ยว
05 Perfect Dishes with U.S. Fries

Panzanella
Salad with
U.S. Potato
Tater Drums
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น 1. ท�ำน�้ำสลัดโดย น�ำน�้ำส้มสายชูบัลซามิค น�้ำมันมะกอก เกลือ และ
(U.S. Frozen Tater Drums) 100 กรัม
พริกไทย ใส่ในอ่างผสม แล้วตีส่วนผสมให้เข้ากัน พักไว้
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
¼ ถ้วย
น�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์
¼ ถ้วย 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้นลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนซ์
เกลือ
½ ช้อนชา
ประมาณ 3 – 4 นาที จนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมันพัก
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
ให้สะเด็ดน�้ำมัน
พริกหยวกเหลืองย่าง
50 กรัม
มะเขือเทศเชอรี่ ผ่าครึ่ง
50 กรัม
เฟนเนลหั่นเต๋า
50 กรัม 3. หั่นพริกหยวกให้เป็นชิ้นขนาดพอค�ำ ใส่ลงไปในอ่างผสม จากนั้นใส่
มะเขือเทศ เฟนเนล หอมแดง ผักสลัดร๊อคเก็ต แองโชวี่ และเคเปอร์ลงไป
หัวหอมแดงหั่นเต๋า
50 กรัม
คลุกเคล้ากับน�้ำสลัดน�้ำส้มสายชูบัลซามิคให้ทั่ว แล้วจึงจัดใส่จานเสิร์ฟ
ผักสลัดร๊อคเก็ต
25 กรัม
โรยออริกาโน ใบกระเพรา และจึงจัดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
แองโชวี่ หั่นเต๋า
10 กรัม
ทรงกระบอกสั้นลงไป จัดเสิร์ฟ
เคเปอร์สะเด็ดน�้ำ
5 กรัม
ออริกาโน่
10 กรัม
ใบโหระพาวิธีท�ำ
10 กรัม

U.S. Frozen Tater Drums
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
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Panzanella
Salad with
U.S. Potato
Tater Drums
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น 1. ท�ำน�้ำสลัดโดย น�ำน�้ำส้มสายชูบัลซามิค น�้ำมันมะกอก เกลือ และ
(U.S. Frozen Tater Drums) 100 กรัม
พริกไทย ใส่ในอ่างผสม แล้วตีส่วนผสมให้เข้ากัน พักไว้
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
¼ ถ้วย
น�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์
¼ ถ้วย 2. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้นลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนซ์
เกลือ
½ ช้อนชา
ประมาณ 3 – 4 นาที จนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมันพัก
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
ให้สะเด็ดน�้ำมัน
พริกหยวกเหลืองย่าง
50 กรัม
มะเขือเทศเชอรี่ ผ่าครึ่ง
50 กรัม
เฟนเนลหั่นเต๋า
50 กรัม 3. หั่นพริกหยวกให้เป็นชิ้นขนาดพอค�ำ ใส่ลงไปในอ่างผสม จากนั้นใส่
มะเขือเทศ เฟนเนล หอมแดง ผักสลัดร๊อคเก็ต แองโชวี่ และเคเปอร์ลงไป
หัวหอมแดงหั่นเต๋า
50 กรัม
คลุกเคล้ากับน�้ำสลัดน�้ำส้มสายชูบัลซามิคให้ทั่ว แล้วจึงจัดใส่จานเสิร์ฟ
ผักสลัดร๊อคเก็ต
25 กรัม
โรยออริกาโน ใบกระเพรา และจึงจัดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
แองโชวี่ หั่นเต๋า
10 กรัม
ทรงกระบอกสั้นลงไป จัดเสิร์ฟ
เคเปอร์สะเด็ดน�้ำ
5 กรัม
ออริกาโน่
10 กรัม
ใบโหระพาวิธีท�ำ
10 กรัม

U.S. Frozen Tater Drums
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
06 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา 1. น�ำเปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Potato Skins) 4 ชิ้น
4-5 นาที จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมันใส่จานเสิร์ฟพักไว้
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
หอมใหญ่สับ
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม 2. ตงั้ หม้อซอสบนไฟกลางใส่นำ�้ มันมะกอกลงไป พอน�ำ้ มันร้อน ใส่หอมใหญ่สบั
และกระเทียมสับลงไปผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดให้สุก
หมูสับ
150 กรัม
แล้วจึงใส่มะเขือเทศ น�้ำสต๊อคเนื้อ ออริกาโน่ ปรุงรสด้วยเกลือ และ
มะเขือเทศกระป๋องแบบลอกเปลือก
พริกไทย คนให้เข้ากัน ต้มต่อไปให้นำ�้ ซอสงวดลง และข้นขึน้ ประมาณ 10 นาที
เอาเมล็ดออกสับ
1 กระป๋อง
น�้ำสต๊อคเนื้อ 100 มิลลิลิตร
ออริกาโน่
½ ช้อนชา 3. จากนั้นตักซอสหมูใส่ลงไปในเปลือกมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
แล้วจึงโรยชีสมอสซาเรลล่าขูด และชีสกรูแยร์ขูดลงไป แล้วน�ำเข้าเตาอบ
เกลือ
½ ช้อนชา
อบทีค่ วามร้อน 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 นาที หรือจนชีสละลาย
น�้ำตาลทราย
½ ช้อนชา
น�ำออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยพาสลี่สับ จัดเสิร์ฟพร้อมผักสลัด
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
ชีสมอสซาเรลล่าขูด
¼ ถ้วย
ชีสกรูแยร์ขูด
¼ ถ้วย
พาสลี่สับ
1 ช้อนชา
ผักสลัดใบเขียว
50 กรัม

U.S. Frozen Potato Skins
เปลือกมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
07 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา 1. น�ำเปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Potato Skins) 4 ชิ้น
4-5 นาที จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมันใส่จานเสิร์ฟพักไว้
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
หอมใหญ่สับ
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม 2. ตงั้ หม้อซอสบนไฟกลางใส่นำ�้ มันมะกอกลงไป พอน�ำ้ มันร้อน ใส่หอมใหญ่สบั
และกระเทียมสับลงไปผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดให้สุก
หมูสับ
150 กรัม
แล้วจึงใส่มะเขือเทศ น�้ำสต๊อคเนื้อ ออริกาโน่ ปรุงรสด้วยเกลือ และ
มะเขือเทศกระป๋องแบบลอกเปลือก
พริกไทย คนให้เข้ากัน ต้มต่อไปให้นำ�้ ซอสงวดลง และข้นขึน้ ประมาณ 10 นาที
เอาเมล็ดออกสับ
1 กระป๋อง
น�้ำสต๊อคเนื้อ 100 มิลลิลิตร
ออริกาโน่
½ ช้อนชา 3. จากนั้นตักซอสหมูใส่ลงไปในเปลือกมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
แล้วจึงโรยชีสมอสซาเรลล่าขูด และชีสกรูแยร์ขูดลงไป แล้วน�ำเข้าเตาอบ
เกลือ
½ ช้อนชา
อบทีค่ วามร้อน 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 นาที หรือจนชีสละลาย
น�้ำตาลทราย
½ ช้อนชา
น�ำออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยพาสลี่สับ จัดเสิร์ฟพร้อมผักสลัด
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
ชีสมอสซาเรลล่าขูด
¼ ถ้วย
ชีสกรูแยร์ขูด
¼ ถ้วย
พาสลี่สับ
1 ช้อนชา
ผักสลัดใบเขียว
50 กรัม

U.S. Frozen Potato Skins
เปลือกมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
07 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potato
Hash Browns

Gratin
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ 1. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Hash Browns) 150 กรัม
3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน พักไว้
นม 200 มิลลิลิตร
ครีม 200 มิลลิลิตร
หอมใหญ่สไลด์
¼ ถ้วย 2. ท�ำถุงสมุนไพรโดยน�ำกระเทียม ใบกระวาน และใบไทม์มาห่อด้วยผ้าขาว
บางให้มีลักษณะคล้ายถุง จากนั้นน�ำเชือกมาผูกปิดปากถุงให้แน่น พักไว้
กระเทียมบุบ
2 หัว
ตั้งหม้อซอสบนไฟกลาง ใส่นม ครีม และถุงสมุนไพรลงไปต้มให้เดือด
ใบกระวาน
1 ใบ
จนน�้ำงวดลงครึ่งหนึง่ และซอสข้นขึ้น แล้วจึงตักถุงสมุนไพรออก
ใบไทม์
1 ใบ
ออริกาโน่แห้ง
¼ ช้อนชา
3. น�ำถาดอบขนาดประมาณ 6-7 นิ้วเตรียมไว้ น�ำซอสขาวตักใส่ถาดอบ
ไส้กรอรโชริโซ่สไลด์
¼ ถ้วย
เกลี่ยรองพื้นถาดอบให้ทั่ว แล้วจึงจัดเรียงมันฝรั่งทอดจากสหรัฐ
ชีสกรูแยร์ขูด
½ ถ้วย
อเมริกาแฮชบราวน์ลงไปเป็นแถวแรก ต่อมาเรียงไส้กรอกโชริโซ่ลง
มะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่ง
¼ ถ้วย
ไปอีกแถวโดยวางทับมันฝรั่งทอดครึ่งหนึ่ง จากนั้นจึงโรยชีสกรูแยร์ขูด
ใบโหระพา
¼ ถ้วย
ลงไปทับไส้กรอกโชริโซ่ จัดเรียงซ�้ำไปเรื่อยๆจนเต็มถาดอบ พอจัดเรียง
เสร็จแล้วให้นำ� ถาดอบเข้าอบทีค่ วามร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือจนชีส
ละลาย เป็นสีเหลืองทอง น�ำออกจากเตาอบแล้วตกแต่งด้วยมะเขือเทศ
เชอร์รี่ และใบโหระพา จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
08 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potato
Hash Browns

Gratin
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ 1. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Hash Browns) 150 กรัม
3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน พักไว้
นม 200 มิลลิลิตร
ครีม 200 มิลลิลิตร
หอมใหญ่สไลด์
¼ ถ้วย 2. ท�ำถุงสมุนไพรโดยน�ำกระเทียม ใบกระวาน และใบไทม์มาห่อด้วยผ้าขาว
บางให้มีลักษณะคล้ายถุง จากนั้นน�ำเชือกมาผูกปิดปากถุงให้แน่น พักไว้
กระเทียมบุบ
2 หัว
ตั้งหม้อซอสบนไฟกลาง ใส่นม ครีม และถุงสมุนไพรลงไปต้มให้เดือด
ใบกระวาน
1 ใบ
จนน�้ำงวดลงครึ่งหนึง่ และซอสข้นขึ้น แล้วจึงตักถุงสมุนไพรออก
ใบไทม์
1 ใบ
ออริกาโน่แห้ง
¼ ช้อนชา
3. น�ำถาดอบขนาดประมาณ 6-7 นิ้วเตรียมไว้ น�ำซอสขาวตักใส่ถาดอบ
ไส้กรอรโชริโซ่สไลด์
¼ ถ้วย
เกลี่ยรองพื้นถาดอบให้ทั่ว แล้วจึงจัดเรียงมันฝรั่งทอดจากสหรัฐ
ชีสกรูแยร์ขูด
½ ถ้วย
อเมริกาแฮชบราวน์ลงไปเป็นแถวแรก ต่อมาเรียงไส้กรอกโชริโซ่ลง
มะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่ง
¼ ถ้วย
ไปอีกแถวโดยวางทับมันฝรั่งทอดครึ่งหนึ่ง จากนั้นจึงโรยชีสกรูแยร์ขูด
ใบโหระพา
¼ ถ้วย
ลงไปทับไส้กรอกโชริโซ่ จัดเรียงซ�้ำไปเรื่อยๆจนเต็มถาดอบ พอจัดเรียง
เสร็จแล้วให้นำ� ถาดอบเข้าอบทีค่ วามร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือจนชีส
ละลาย เป็นสีเหลืองทอง น�ำออกจากเตาอบแล้วตกแต่งด้วยมะเขือเทศ
เชอร์รี่ และใบโหระพา จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
08 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S. Frozen Potato skins) 2 ชิ้น
ไข่ต้มสุก
3 ฟอง
มายองเนส
2 ช้อนโต๊ะ
มัสตาร์ด
½ ช้อนชา
เกลือ
ช้อนชา
ครีมเปรี้ยว
¼ ถ้วย
ต้นหอมซอย
1 ช้อนชา
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
1 ช้อนโต๊ะ
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
1 ช้อนชา

1. น�ำเปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
4-5 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่จานพักไว้
2. น�ำไข่ต้มปอกเปลือกแล้วผ่าครึ่ง ตักไข่แดงออกใส่ลงไปในอ่างผสม
3. บดไข่แดงกับมายองเนส มัสตาร์ด และเกลือ ตีผสมจนส่วนผสมเข้ากัน
เป็นเนื้อเนียน ต่อมาตักส่วนผสมของไข่แดงใส่ถุงบีบพักไว้ จากนั้น
น�ำไข่ขาวมาบดผ่านกระชอนพักไว้
4. น�ำส่วนผสมของไข่แดงมาบีบใส่เปลือกมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
ตกแต่งด้วยไข่ขาวบด ไข่ปลาคาร์เวียร์ ต้นหอม ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
และผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์ จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Potato Skins
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
09 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
(U.S. Frozen Potato skins) 2 ชิ้น
ไข่ต้มสุก
3 ฟอง
มายองเนส
2 ช้อนโต๊ะ
มัสตาร์ด
½ ช้อนชา
เกลือ
ช้อนชา
ครีมเปรี้ยว
¼ ถ้วย
ต้นหอมซอย
1 ช้อนชา
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
1 ช้อนโต๊ะ
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
1 ช้อนชา

1. น�ำเปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาลงไปทอดในน�้ำมันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
4-5 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่จานพักไว้
2. น�ำไข่ต้มปอกเปลือกแล้วผ่าครึ่ง ตักไข่แดงออกใส่ลงไปในอ่างผสม
3. บดไข่แดงกับมายองเนส มัสตาร์ด และเกลือ ตีผสมจนส่วนผสมเข้ากัน
เป็นเนื้อเนียน ต่อมาตักส่วนผสมของไข่แดงใส่ถุงบีบพักไว้ จากนั้น
น�ำไข่ขาวมาบดผ่านกระชอนพักไว้
4. น�ำส่วนผสมของไข่แดงมาบีบใส่เปลือกมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกา
ตกแต่งด้วยไข่ขาวบด ไข่ปลาคาร์เวียร์ ต้นหอม ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
และผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์ จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Potato Skins
เปลือกมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
09 Perfect Dishes with U.S. Fries

Chicken Waldorf

Salad with
U.S. Potatoes

Tater Drums
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
(U.S. Frozen Tater Drums) 100 กรัม
อกไก่ลวก หั่นเต๋า
½ ชิ้น
มายองเนส
¼ ถ้วย
ครีมเปรี้ยว
¼ ถ้วย
เกลือ
¼ ช้อนชา
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
แอ๊ปเปิ้ลแดงหั่นเต๋า
½ ถ้วย
องุ่นแดงหั่นครึ่ง
½ ถ้วย
คึ่นช่ายฝรั่งหั่นเต๋า
¼ ถ้วย
ถั่ววอลนัทอบ
¼ ถ้วย
ต้นหอมซอย
¼ ถ้วย
ผักสลัดเรดอามาแรนธ์
2 ช้อนโต๊ะ
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
¼ ถ้วย

1. ท�ำน�้ำสลัดโดยใส่มายองเนส และครีมเปรี้ยวลงไปผสมในชามผสม คนให้
เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือ และพริกไทย พักไว้
2. ในชามผสมอีกใบใส่อกไก่หั่นเต๋า แอ๊ปเปิ้ลแดง องุ่นแดง คึ่นช่ายฝรั่ง
ถั่ววอลนัท และต้นหอมซอยลงไป จากนั้นใส่น�้ำสลัดลงไปคลุกเคล้า
กับส่วนผสมให้ทั่ว
3. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้นลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
ประมาณ 3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่
จานพักไว้
4. จัดสลัดใส่จานเสิร์ฟ น�ำมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
เรียงลงไป ตกแต่งจานด้วย ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์ และยอดอ่อน
ผักสลัดใบเขียว จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen tater Drums
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
10 Perfect Dishes with U.S. Fries

Chicken Waldorf

Salad with
U.S. Potatoes

Tater Drums
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
(U.S. Frozen Tater Drums) 100 กรัม
อกไก่ลวก หั่นเต๋า
½ ชิ้น
มายองเนส
¼ ถ้วย
ครีมเปรี้ยว
¼ ถ้วย
เกลือ
¼ ช้อนชา
พริกไทยด�ำป่น
¼ ช้อนชา
แอ๊ปเปิ้ลแดงหั่นเต๋า
½ ถ้วย
องุ่นแดงหั่นครึ่ง
½ ถ้วย
คึ่นช่ายฝรั่งหั่นเต๋า
¼ ถ้วย
ถั่ววอลนัทอบ
¼ ถ้วย
ต้นหอมซอย
¼ ถ้วย
ผักสลัดเรดอามาแรนธ์
2 ช้อนโต๊ะ
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
¼ ถ้วย

1. ท�ำน�้ำสลัดโดยใส่มายองเนส และครีมเปรี้ยวลงไปผสมในชามผสม คนให้
เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือ และพริกไทย พักไว้
2. ในชามผสมอีกใบใส่อกไก่หั่นเต๋า แอ๊ปเปิ้ลแดง องุ่นแดง คึ่นช่ายฝรั่ง
ถั่ววอลนัท และต้นหอมซอยลงไป จากนั้นใส่น�้ำสลัดลงไปคลุกเคล้า
กับส่วนผสมให้ทั่ว
3. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้นลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่าที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
ประมาณ 3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่
จานพักไว้
4. จัดสลัดใส่จานเสิร์ฟ น�ำมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
เรียงลงไป ตกแต่งจานด้วย ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์ และยอดอ่อน
ผักสลัดใบเขียว จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen tater Drums
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาทรงกระบอกสั้น
10 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเแฮมริกาชบราวน์ 1. นำ� มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ลงไปทอดในน�ำ้ มันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Hash Browns) 4 ชิ้น
3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่จานพักไว้
เชดด้าชีส
6 แผ่น
ปารีสแฮมสไลด์
4 แผ่น
ไข่นกกระทา
4 ฟอง 2. ตั้งกระทะเทฟล่อนบนไฟกลาง ทาน�้ำมันบนกระทะเล็กน้อย ค่อยๆ
ตอกไข่นกกระทาลงไปทอดบนกระทะ ทอดให้ ไข่ขาวสุกเซ็ตตัวแต่
ผักสลัดรวม
50 กรัม
ไข่แดงไม่สกุ มาก
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
1 ช้อนโต๊ะ
3. นำ� เชดด้าชีสมาวางลงบนปารีสแฮมแล้วเอาเข้าเตาอบไมโครเวฟ 30 วินาที
น�้ำมันส�ำหรับทากระทะเล็กน้อย
พอชีสละลายดีแล้วน�ำปารีสแฮมออกจากไมโครเวฟแล้วน�ำมาวางประกบ
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส
ด้วยมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ เป็นลักษณะแซนวิช
4. นำ� น�ำ้ ส้มสายชูบลั ซามิค น�ำ้ มันมะกอก เกลือ และพริกไทยใส่ลงไปในอ่างผสม
ผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่ผักสลัดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน พักไว้
5. จัดเสิร์ฟโดยตัดครึ่งแซนวิสมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
แล้ววางลงบนจานเสิร์ฟ วางไข่นกกระทาทอดด้านบน จัดเสิร์ฟพร้อม
สลัดบัลซามิคเดรสซิ่ง

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
11 Perfect Dishes with U.S. Fries

สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเแฮมริกาชบราวน์ 1. นำ� มันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ลงไปทอดในน�ำ้ มันคาโนล่า
ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์ ประมาณ
(U.S. Frozen Hash Browns) 4 ชิ้น
3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน ตักใส่จานพักไว้
เชดด้าชีส
6 แผ่น
ปารีสแฮมสไลด์
4 แผ่น
ไข่นกกระทา
4 ฟอง 2. ตั้งกระทะเทฟล่อนบนไฟกลาง ทาน�้ำมันบนกระทะเล็กน้อย ค่อยๆ
ตอกไข่นกกระทาลงไปทอดบนกระทะ ทอดให้ ไข่ขาวสุกเซ็ตตัวแต่
ผักสลัดรวม
50 กรัม
ไข่แดงไม่สกุ มาก
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
น�้ำส้มสายชูบัลซามิค
1 ช้อนโต๊ะ
3. นำ� เชดด้าชีสมาวางลงบนปารีสแฮมแล้วเอาเข้าเตาอบไมโครเวฟ 30 วินาที
น�้ำมันส�ำหรับทากระทะเล็กน้อย
พอชีสละลายดีแล้วน�ำปารีสแฮมออกจากไมโครเวฟแล้วน�ำมาวางประกบ
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส
ด้วยมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์ เป็นลักษณะแซนวิช
4. นำ� น�ำ้ ส้มสายชูบลั ซามิค น�ำ้ มันมะกอก เกลือ และพริกไทยใส่ลงไปในอ่างผสม
ผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่ผักสลัดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน พักไว้
5. จัดเสิร์ฟโดยตัดครึ่งแซนวิสมันฝรั่งทอดจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
แล้ววางลงบนจานเสิร์ฟ วางไข่นกกระทาทอดด้านบน จัดเสิร์ฟพร้อม
สลัดบัลซามิคเดรสซิ่ง

U.S. Frozen Hash Browns
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแฮชบราวน์
11 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes Hash Brown
(gorgonzola, gravlax, mushroom)
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน
(U.S. Frozen Weaves Cuts) 6 ชิน้
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
หอมใหญ่สไลด์
1 ลูก
เนยจืด
1 ช้อนโต๊ะ
เห็ดชิตาเกะหั่นเต๋าเล็ก
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม
หอมใหญ่สับ
30 กรัม
น�้ำมันทรัฟเฟิล
½ ช้อนชา
ต้นหอมซอย
20 กรัม
บลูชีส
50 กรัม
ปลาแซลมอนรมควันหั่นเต๋า
50 กรัม
ผักชีลาวซอย
20 กรัม
ครีมชีส
50 กรัม
เคเปอร์
10 กรัม
ใบไทม์
1 ใบ
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
10 กรัม
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
10 กรัม
ครีมเปรี้ยว
20 กรัม
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส

1. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสานลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่า ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
ประมาณ 3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน จัดใส่จาน
พักไว้
2. ตั้งกระทะบนไฟกลางใส่น�้ำมันมะกอก และเนยครึ่งหนึ่งลงไป พอร้อนใส่
หอมใหญ่สไลด์ลงไป ผัดจนกระทัง่ หอมใหญ่มสี นี ำ�้ ตาล ปิดไฟ ตักหอมใหญ่
ออกจากกระทะพักไว้
3. ตั้งกระทะอีกใบลงบนไฟกลาง ใส่เนยที่เหลือลงไป พอเนยเริ่มร้อนใส่
เห็ดชิตาเกะ และกระเทียมลงไปผัดจนสุก ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย ตักเห็ด
ออกจากกระทะใส่ลงในชามผสม จากนั้นใส่หอมใหญ่สับ 15 กรัมลงไป
ตามด้วยต้นหอมซอย ใบไทม์ และน�้ำมันทรัฟเฟิล คนส่วนผสมให้เข้ากัน
พักไว้
4. ในชามผสมอีกใบใส่ปลาแซลมอนรมควันหัน่ เต๋าลงไป ตามด้วยหอมใหญ่สับ
15 กรัม และผักชีลาวซอย คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ปรุงรสด้วย
เกลือ พริกไทยเล็กน้อย พักไว้
5. จัดเสิร์ฟ Gorgonzola โดย ตักหอมใหญ่ผัดมาใส่บนมันฝรั่งทอดจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน โรยบลูชีส และตกแต่งด้วยยอดอ่อน
ผักสลัดใบเขียว จัดเสิรฟ
์ Gravlax โดยทาครีมชีสลงบนมันฝรัง่ ทอดจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน แล้วจึงตักส่วนผสมของปลาแซลมอนรมควัน
ใส่ลงไปด้านบน ตกแต่งด้วยครีมเปรี้ยว เคเปอร์ และผักสลัดไมโครเรด
อามาแรนธ์ จัดเสิรฟ์ Mushroom โดยการตักเห็ดผัดใส่ลงบนมันฝรัง่ ทอด
จากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสานตกแต่ง ด้วยยอดอ่อนผัก
6. จัดวางมันฝรั่งทอดพร้อมท๊อปปิ้งทั้ง 3 ชนิดลงบนจานเสิร์ฟ ให้สวยงาม
จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Basket
Weave Cuts

มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบ ตระกร้าสาน
12 Perfect Dishes with U.S. Fries

U.S. Potatoes Hash Brown
(gorgonzola, gravlax, mushroom)
สำ�หรับ 2 ที่

ส่วนผสม วิธีทำ�
มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน
(U.S. Frozen Weaves Cuts) 6 ชิน้
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
หอมใหญ่สไลด์
1 ลูก
เนยจืด
1 ช้อนโต๊ะ
เห็ดชิตาเกะหั่นเต๋าเล็ก
50 กรัม
กระเทียมสับ
10 กรัม
หอมใหญ่สับ
30 กรัม
น�้ำมันทรัฟเฟิล
½ ช้อนชา
ต้นหอมซอย
20 กรัม
บลูชีส
50 กรัม
ปลาแซลมอนรมควันหั่นเต๋า
50 กรัม
ผักชีลาวซอย
20 กรัม
ครีมชีส
50 กรัม
เคเปอร์
10 กรัม
ใบไทม์
1 ใบ
ยอดอ่อนผักสลัดใบเขียว
10 กรัม
ผักสลัดไมโครเรดอามาแรนธ์
10 กรัม
ครีมเปรี้ยว
20 กรัม
เกลือ และพริกไทยส�ำหรับปรุงรส

1. น�ำมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสานลงไปทอดในน�้ำมัน
คาโนล่า ที่ความร้อน 177 องศาเซลเซียส หรือ 350 องศาฟาเรนไฮนต์
ประมาณ 3 นาทีจนเป็นสีเหลืองทอง จากนั้นตักขึ้นจากน�้ำมัน จัดใส่จาน
พักไว้
2. ตั้งกระทะบนไฟกลางใส่น�้ำมันมะกอก และเนยครึ่งหนึ่งลงไป พอร้อนใส่
หอมใหญ่สไลด์ลงไป ผัดจนกระทัง่ หอมใหญ่มสี นี ำ�้ ตาล ปิดไฟ ตักหอมใหญ่
ออกจากกระทะพักไว้
3. ตั้งกระทะอีกใบลงบนไฟกลาง ใส่เนยที่เหลือลงไป พอเนยเริ่มร้อนใส่
เห็ดชิตาเกะ และกระเทียมลงไปผัดจนสุก ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย ตักเห็ด
ออกจากกระทะใส่ลงในชามผสม จากนั้นใส่หอมใหญ่สับ 15 กรัมลงไป
ตามด้วยต้นหอมซอย ใบไทม์ และน�้ำมันทรัฟเฟิล คนส่วนผสมให้เข้ากัน
พักไว้
4. ในชามผสมอีกใบใส่ปลาแซลมอนรมควันหัน่ เต๋าลงไป ตามด้วยหอมใหญ่สับ
15 กรัม และผักชีลาวซอย คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ปรุงรสด้วย
เกลือ พริกไทยเล็กน้อย พักไว้
5. จัดเสิร์ฟ Gorgonzola โดย ตักหอมใหญ่ผัดมาใส่บนมันฝรั่งทอดจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน โรยบลูชีส และตกแต่งด้วยยอดอ่อน
ผักสลัดใบเขียว จัดเสิรฟ
์ Gravlax โดยทาครีมชีสลงบนมันฝรัง่ ทอดจาก
สหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสาน แล้วจึงตักส่วนผสมของปลาแซลมอนรมควัน
ใส่ลงไปด้านบน ตกแต่งด้วยครีมเปรี้ยว เคเปอร์ และผักสลัดไมโครเรด
อามาแรนธ์ จัดเสิรฟ์ Mushroom โดยการตักเห็ดผัดใส่ลงบนมันฝรัง่ ทอด
จากสหรัฐอเมริกาแบบตระกร้าสานตกแต่ง ด้วยยอดอ่อนผัก
6. จัดวางมันฝรั่งทอดพร้อมท๊อปปิ้งทั้ง 3 ชนิดลงบนจานเสิร์ฟ ให้สวยงาม
จัดเสิร์ฟ

U.S. Frozen Basket
Weave Cuts

มันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาแบบ ตระกร้าสาน
12 Perfect Dishes with U.S. Fries

The Perfect Dishes
with U.S. Fries
วิธีการทอดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา

เตาทอดแบบหลุม
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการทอดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาคือ เตาทอด
แบบหลุมทัั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบแก๊ส เพราะสามารถควบคุมการทอด
ได้อย่างแม่นยำ� ทั้งในแง่ของปริมาณและอุณหภูมิของน้ำ�มัน อีกทั้งมีความ
ปลอดภัย โดยควบคุมจำ�นวนมันฝรั่งไม่ให้เยอะเกินไปในการทอด

กระทะจีน
สำ�หรับประเทศอาเซียน กระทะจีนถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกครัว
สามารถทอดมันฝรั่งแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่่างดี ด้วยรูปทรง
เป็นหลุมลึก จุน้ำ�มันได้มาก ประกอบกับเตาแก๊สแบบจีนให้ความร้อนสูง
การควบคุมอุณหภูมิจึงทำ�ได้ดี แต่ต้องมีความชำ�นาญในการใช้กระทะจีน
เพื่อความปลอดภัย

กระทะทอดก้นแบน
การทอดโดยใช้กระทะก้นแบนเป็นอีกวิธีในการทอดมันฝรั่งแช่แข็งของ
สหรัฐอเมริกาเหมาะสำ�หรับการทอดปริมาณน้อย เช่นการทอดในบ้าน
หรือภัตตาคารขนาดเล็ก รวดเร็วและควบคุบปริมาณได้ทีละจาน
เนื่องจากรูปทรงกระทะที่ตื้น การทอดวิธีนี้จึงต้องระวังมาก ทั้งเวลาทอด
และการควบคุมอุณหภูมิของน้ำ�มัน

อุณหภูมิน�้ำมัน
การควบคุมอุณหภูมขิ องน้ำ�มันในการทอดมันฝรัง่ แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา
และที่สำ�คัญคือระดับน้ำ�มันต้องสูงท่วมมันฝรั่งที่จะทอด แต่ไม่ควรเกิน
3/4 ของความจุภาชนะที่ใช้ทอดเป็นสิ่งสำ�คัญ ผู้ทอดนั้นควรเช็คอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมที่สุดต่อการทอด จะอยู่ในช่วงระหว่าง 177 oC (350 oF) 190oC (374 oF) ไม่ต้องรอละลาย ทอดจากสภาพแช่แข็งได้เลย โดยขึ้นอยู่
กับรูปทรงของมันฝรั่งแต่ละประเภท ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 3- 4 นาที

