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*หมายเหตุ 
 การเตรียมมันฝรั่งบดจากมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริกาอาจมีขั ้นตอนแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเชฟของแตละทาน 
 ขั ้นตอนโดยละเอียดสามารถดูไดจากซองของแตละผลิตภัณฑ หรือสอบถามจากผูนำเขาหรือจาก
 Potatoes USA (Thailand Representative)

How to Prepare U.S. Mashed Potatoes
ขั้นตอนงายๆของการเตรียมมันฝรั่งบดจากสหรัฐอเมริกา

มันฝรั่งอบแหงหรือมันฝรั่งบดสำเร็จรูปนำเขาจากสหรัฐอเมริกา
สามารถนำไปปรุงอาหารไดหลากหลาย 
ไมวาจะเปนอาหารคาวหรืออาหารหวาน 
ครัวอเมริกัน จีน อิตาเลี่ยน หรือไทย 

รานอาหารสามารถสรางสรรคเมนูไดตามวัตถุประสงค 
มันฝรั่งบดจึงเปนมากกวาเพียงแคอาหารจานเคียง 

ทวาเปนจุดเริ่มตนในการสรางสรรคเมนูครีเอทีฟใหมๆ 
เพื่อเปนการตอยอดใหธุรกิจบริการอาหารของทานประสบความสำเร็จ

1. เทน้ำในอางผสม

3. คนใหเขากัน

2. มันฝรั่งอบแหงตามลงไป

4. เสิรฟหรือนำไปประกอบอาหาร





U.S. Potato Gnocchi with Butter,
Sage and Parmesan Sauce

U.S. Potato Gnocchi
มันฝรั่งอบแหงจากสรัฐอเมริกาชนิดเกล็ดมาตราฐาน  
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes)  100 กรัม
แปงอเนกประสงค    150   กรัม
น้ำ     400 มิลลิลิตร
ไขแดง     2 ฟอง
เนย     2      ชอนโตะ
เกลือ     5      กรัม

วิธีการเตรียม
1. ต้ังน้ำในกระทะแลวใสเนยลงละลายบนไฟออน หลังจากเนยละลายแลวเติมมันฝร่ังอบแหงลงไป 
   ผสมใหสวนผสมเขากัน ทิ ้งไวใหเย็น
2. หลังจากที่สวนผสมเย็นแลว ผสมไขที ่ตีไวพรอมแปงอเนกประสงค 
   นวดจนกวาสวนผสมจะเขากัน ถาสวนผสมเหนียวเกินไป ใหเติมแปงและนวดใหเขากัน
3. ป นสวนผสมเปนกอนทรงกระบอกขนาดเล็ก ใชสอมชวยทำใหเปนลาย
4. ตมน้ำเดือดในหมอพรอมเกลือ ใสย็อคคี่ลงในน้ำเดือด คน แลวปดฝาหมอ
  ตักย็อคคี่ออกเมื ่อน้ำกลับมาเดือดอีกครั้ง

U.S. Potato Gnocchi with Butter, Sage and 
Parmesan Sauce
เนย     20    กรัม
กระเทียมสับ     5     กรัม
เสจแหงหรือสด    2    กรม
เกลือ     1     กรัม
ชีสพารเมซานขูด    5  กรัม
พริกไทยดำพอประมาณ
ชีสพารเมซานไวโรย

วิธีการเตรียม
1. ละลายเนยในกระทะบนไฟกลาง ใสกระเทียม ลงจนสุก และเริ ่มกลายเปนสีน้ำตาล
2. ใสเกลือและเสจ ตามดวยย็อคคี่ที ่ตมแลว
3. ใสชีสพารเมซานขูดและพริกไทยลงคนใหเขากัน
4. กอนเสิรฟโรยชีสพารเมซาน
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วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  50 กรัม
น้ำเดือด     200 มิลลิกรัม
นมสดอุน     70  มิลลิกรัม
ครีม     10 กรัม
เนย     20 กรัม
เกลือ พริกไทย ปาปริกา     หนึ่งหยิบมือ

ผสมมันฝรั่งอบแหงกับน้ำเดือด เติมนม เนย และ ครีม ปรุงรสดวย เกลือ พริกไทย
และ ผงปาปริกา ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน แลวคลุมไวจนกวาจะใช

Massamun Lamb Shepherd’s Pie

Massamun Lamb Shepherd’s Pie
เนื ้อแกะบด     250 กรัม
หอมใหญสไลซ    50 
กะทิ     150  มิลลิลิตร
แครอทหั่นเตา    50  กรัม
ถั ่วลันเตา     50  กรัม
เครื ่องแกงมัสมั ่น    2 กรัม
เนยถั่วแบบไมละเอียด    20 กรัม
น้ำตาลปป     10 กรัม
น้ำมะขามเปยก    20 กรัม
น้ำปลา     1  ชอนชา
น้ำมัน     1 ชอนโตะ

วิธีการเตรียม
1. ในชามทนความรอน (ชามแคสเซอรอล) ต ั ้งไฟปานกลางใส น ้ำม ัน เน ื ้อแกะบด 
   ผัดใหเข ากันบนไฟประมาณ 3-4 นาที จากนั ้นใสหอมใหญผัดตอจนสุกเหลือง 
2. ใสพริกแกงมัสมั ่น ผัดตอประมาณ 1-2 นาที แลวเติมแครอท กะทิ น้ำมะขามเปยก
   และน้ำตาล ตั้งไฟตอจนเดือด เติมน้ำไดถาสวนผสมแหงไป 
3. ลดไฟลงเหลือปานกลาง ปดฝาเคี่ยวตอประมาณ 20 นาที เปดฝาอีกแลวเคี่ยวตอ
   ประมาณ 10 นาที ใสถั ่วลันเตา เนยถั่ว และน้ำปลา
4. เปดเตาอบไฟตั้งไฟที่ 200 C 
5. เอามันฝรั ่งบดที ่เตรียมไวใสหัวบีบ บีบใหคลุมทั ่วหนาสวนผสมมัสมั ่นแกะ เขาอบ
   ประมาณ 20-25 นาทีจนหนามันบดเปนสีเหลืองทอง
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U.S. Potato Pancakes with Fried Parma
and Maple Syrup
มันฝรั่งอบแหงจากสรัฐอเมริกาชนิดเกล็ดมาตราฐาน  
(U.S. Dehydrated Standard Potato Flakes)  100   กรัม  
แปงอเนกประสงค    60 กรัม
นมสดรสจืด     500 มิลลิลิตร
เบคกิ้งพาวเดอร    1 กรัม
หอมใหญ (สับละเอียด)     100 กรัม
ผงกระเทียม     0.5 กรัม
พารมาแฮมสไลซบาง    3 ชิ ้น
เมเป ลไซรัป     100 มิลลิลิตร
น้ำมันพืช (สำหรับทอดและทา)   2 ชอนโตะ

วิธีการเตรียม
1. ผสมสวนผสมแหงเชน มันฝร่ังอบแหง เบคก้ิงพาวเดอร ผงกระเทียม และแปงอเนกประสงค
2. ผสมนม ไข และ น้ำมันในอางผสมอีกชาม แลวตีใหเขากัน
3. ผสมสวนผสมเปยกและแหงเขาดวยกัน ใชสอมกดใหแปงละลายและมีความหนืดกำลังดี 
   เติมหอมใหญและผสมใหเขากันดี
4. ตั ้งน้ำมันบนกระทะพอรอน เทสวนผสมแปงแพนเคกลงเปนทรงกลม 
   หลังจากดานลางของแพนเคกเริ่มเปนมีน้ำตาลทอง ใหกลับอีกดานแลวใหมีสีเหมือนกัน
5. ตั ้งน้ำมันพอทวมในกระทะอีกใบ เอาพารมาแฮมลงทอดไฟแรง จนกรอบ 
6. เสริ ์ฟแพนเคกพรอมกับพารมาแฮมและเมเป ลไซรัป
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Smoked Salmon Pancake with U.S. Potatoes
and Peas Served with Poached Egg, 
Wild Rocket and Hollandaise Sauce

Smoked Salmon Pancake with U.S. Potatoes and Peas Served 
with Poached Egg,  Wild Rocket and Hollandaise Sauce
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
แซลมอนรมควัน (สับละเอียด)   80 กรัม
ถั ่วลันเตา     20  กรัม
แปงอเนกประสงค    40 กรัม
ผักชีลาว     1 ชอนโตะ 
น้ำมันพืช     65 มิลลิลิตร
พาเมซานชีส     10 กรัม
ไขไก     1 ฟอง
ฮอลลันเดสซอสตามตองการ

วิธีการทำ
1. ใสแซลมอน ผักชีลาว และ ไขไก ลงในสวนผสมมันฝรั่งบด ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย
2. ป นสวนผสมใหเปนลูกกลมแลวกดใหแบน จากนั้นนำไปคลุกแปงอเนกประสงคใหทั ่ว 
   วางเรียงในถาดที่มีกระดาษอบรองไว ปดดวยฟลมหออาหาร แลวนำไปแชในตู เย็น
   ไวประมาณ 30 นาที
3. ต้ังน้ำมันในกระทะดวยไฟปานกลาง นำกอนมันบดท่ีแชไวในตูเย็นออกมา ทอดจนเหลืองทอง
4. จัดใสจาน แลวเสิรฟกับไขน้ำ ใบร็อคเก็ตปา ซอสฮอลลังเดส และ มะนาวเหลืองซีก

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  50 กรัม 
น้ำเดือด     200 มิลลิกรัม

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด แลวผสมเขาดวยกัน

12 13



Smoked Salmon Pancake with U.S. Potatoes
and Peas Served with Poached Egg, 
Wild Rocket and Hollandaise Sauce

Smoked Salmon Pancake with U.S. Potatoes and Peas Served 
with Poached Egg,  Wild Rocket and Hollandaise Sauce
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
แซลมอนรมควัน (สับละเอียด)   80 กรัม
ถั ่วลันเตา     20  กรัม
แปงอเนกประสงค    40 กรัม
ผักชีลาว     1 ชอนโตะ 
น้ำมันพืช     65 มิลลิลิตร
พาเมซานชีส     10 กรัม
ไขไก     1 ฟอง
ฮอลลันเดสซอสตามตองการ

วิธีการทำ
1. ใสแซลมอน ผักชีลาว และ ไขไก ลงในสวนผสมมันฝรั่งบด ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย
2. ป นสวนผสมใหเปนลูกกลมแลวกดใหแบน จากนั้นนำไปคลุกแปงอเนกประสงคใหทั ่ว 
   วางเรียงในถาดที่มีกระดาษอบรองไว ปดดวยฟลมหออาหาร แลวนำไปแชในตู เย็น
   ไวประมาณ 30 นาที
3. ต้ังน้ำมันในกระทะดวยไฟปานกลาง นำกอนมันบดท่ีแชไวในตูเย็นออกมา ทอดจนเหลืองทอง
4. จัดใสจาน แลวเสิรฟกับไขน้ำ ใบร็อคเก็ตปา ซอสฮอลลังเดส และ มะนาวเหลืองซีก

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  50 กรัม 
น้ำเดือด     200 มิลลิกรัม

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด แลวผสมเขาดวยกัน

12 13



Asian Spring Roll with U.S. Mashed Potato 
and Crab Meat Filling

Asian Spring Roll with U.S. Mashed Potato and Crab Meat Filling
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เนื ้อปู     100 กรัม
ชีสเชดดาร     10 กรัม
หอมใหญ (สับละเอียด)    10  กรัม
เห็ดหอม (สับละเอียด)    10 กรัม
ผักชี (สับละเอียด)    1 กรัม
ซีอิ ๊วขาว     10 มิลลิลิตร
น้ำมันงา     10 มิลลิลิตร
แผนปอเป ยะ     5 แผน
น้ำมันสำหรับทอด
น้ำจิ ้มไกทอดชนิดหวาน 

วิธีการทำ
1. นำมันบดที่ผสมไว ผสมกับเนื ้อปู ชีสเชดดาร หอมใหญ เห็ดหอม ผักชี ซีอิ ๊วขาว
   และน้ำมันงา ผสมใหเขากัน
2. ตักสวนผสมมามวนดวยแปงปอเป ยะ แลวทาดวยไข เพื ่อใหแปงปอเป ยะติดกัน
3. นำไปทอดในน้ำมันดวยไฟปานกลาง จนกรอบ เสิรฟขณะรอนกับน้ำจิ้มไกทอดชนิดหวาน

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน  150 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด     150 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด เติมพริกไทยและเกลือ
แลวผสมเขาดวยกัน

14 15



Asian Spring Roll with U.S. Mashed Potato 
and Crab Meat Filling

Asian Spring Roll with U.S. Mashed Potato and Crab Meat Filling
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เนื ้อปู     100 กรัม
ชีสเชดดาร     10 กรัม
หอมใหญ (สับละเอียด)    10  กรัม
เห็ดหอม (สับละเอียด)    10 กรัม
ผักชี (สับละเอียด)    1 กรัม
ซีอิ ๊วขาว     10 มิลลิลิตร
น้ำมันงา     10 มิลลิลิตร
แผนปอเป ยะ     5 แผน
น้ำมันสำหรับทอด
น้ำจิ ้มไกทอดชนิดหวาน 

วิธีการทำ
1. นำมันบดที่ผสมไว ผสมกับเนื ้อปู ชีสเชดดาร หอมใหญ เห็ดหอม ผักชี ซีอิ ๊วขาว
   และน้ำมันงา ผสมใหเขากัน
2. ตักสวนผสมมามวนดวยแปงปอเป ยะ แลวทาดวยไข เพื ่อใหแปงปอเป ยะติดกัน
3. นำไปทอดในน้ำมันดวยไฟปานกลาง จนกรอบ เสิรฟขณะรอนกับน้ำจิ้มไกทอดชนิดหวาน

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน  150 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด     150 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด เติมพริกไทยและเกลือ
แลวผสมเขาดวยกัน

14 15



U.S. Mashed Potato and Bacon 
with Cheese Quesadillas
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เบคอนทอด (สับละเอียด)  6    ชิ ้น
หอมใหญ (สไลซ)  20  กรัม
พริกฮาลาปโญ (หั ่นเล็กๆ)  50  กรัม
ชีสเชดดารขูด  80  กรัม
เนย (อุณหภูมิหอง)  2   ชอนโตะ
แผนตอติญา   8   แผน
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ
ซอสชัลซามะเขือเทศ
ครีมเปรี ้ยว

วิธีการทำ
1. ผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไวประมาณ  2 ถวย 
   กับหอมใหญ เบคอน และ พริก ฮาลาปโญ 
2. เอาสวนผสมมันฝรั่งบดทาบนแผนตอติญา 
   เวนขอบไวประมาณครึ ่งนิ ้ว แลวโรยดวย
   ชีสเชดดารขูด นำแผนตอติญาอีกแผนปดดานบน
3. ทาแผนตอติญาดวยเนยทั้งสองดาน
4. ตั้งกระทะดวยไฟปานกลาง 
   นำแผนตอติญาลงในกระทะจนกรอบ
   และเปนสีน้ำตาลทั้งสองดาน
5. เสิรฟกับซัลซามะเขือเทศและครีมเปรี้ยว

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด    100 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด 
เติมพริกไทยและเกลือ แลวผสมเขาดวยกัน

U.S. Mashed Potato 
and Bacon 
with Cheese Quesadillas



U.S. Mashed Potato and Bacon 
with Cheese Quesadillas
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เบคอนทอด (สับละเอียด)  6    ชิ ้น
หอมใหญ (สไลซ)  20  กรัม
พริกฮาลาปโญ (หั ่นเล็กๆ)  50  กรัม
ชีสเชดดารขูด  80  กรัม
เนย (อุณหภูมิหอง)  2   ชอนโตะ
แผนตอติญา   8   แผน
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ
ซอสชัลซามะเขือเทศ
ครีมเปรี ้ยว

วิธีการทำ
1. ผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไวประมาณ  2 ถวย 
   กับหอมใหญ เบคอน และ พริก ฮาลาปโญ 
2. เอาสวนผสมมันฝรั่งบดทาบนแผนตอติญา 
   เวนขอบไวประมาณครึ ่งนิ ้ว แลวโรยดวย
   ชีสเชดดารขูด นำแผนตอติญาอีกแผนปดดานบน
3. ทาแผนตอติญาดวยเนยทั้งสองดาน
4. ตั้งกระทะดวยไฟปานกลาง 
   นำแผนตอติญาลงในกระทะจนกรอบ
   และเปนสีน้ำตาลทั้งสองดาน
5. เสิรฟกับซัลซามะเขือเทศและครีมเปรี้ยว

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด    100 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด 
เติมพริกไทยและเกลือ แลวผสมเขาดวยกัน

U.S. Mashed Potato 
and Bacon 
with Cheese Quesadillas



Japanese-Style Panko-Coated 
U.S. Mashed Potato Croquettes

Japanese-Style Panko-Coated 
U.S. Mashed Potato Croquettes
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
ไขไกตม (หั ่นละเอียด)   1  ฟอง
แครอทตม (หั ่นเตาเล็ก)   40 กรัม
ขาวโพด (เมล็ดกระปอง)   50 กรัม
แตงกวาญี่ปุ น (หั ่นเตาเล็ก)  50 กรัม
แฮม (หั ่นเตา)   40 กรัม
มายองเนสญี่ปุ น   50 กรัม
แปงอเนกประสงค   1/2 ถวยตวง
ไขไก (ตี)    1  ฟอง
แปงขนมปงปน (ปงโกะ)   ½1/2 ถวยตวง
เกลือหนึ่งหยิบมือ
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ

วิธีการทำ
1. นำผงมันฝรั่งบด 1 ถวยสผมกับไขตม แครอทตม ขาวโพด
   แตงกวาญี ่ป ุ น แฮม มายองเนสญี ่ป ุ น ป นเปนกอนทรงไข 
   เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว หนาประมาณนิ้
2. นำมันบดที่ป นเอาไวไปชุบแปงใหทั ่ว 
   จากนั้นนำไปชุบไขและคลุกกับแปงขนมปงใหทั ่วทั ้งลูก
3. นำไปทอดที่น้ำมันรอนประมาณ 180 C จนกวาจะเหลืองทอง

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด    300 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด 
เติมพริกไทยและเกลือ แลวผสมเขาดวยกัน



Japanese-Style Panko-Coated 
U.S. Mashed Potato Croquettes

Japanese-Style Panko-Coated 
U.S. Mashed Potato Croquettes
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
ไขไกตม (หั ่นละเอียด)   1  ฟอง
แครอทตม (หั ่นเตาเล็ก)   40 กรัม
ขาวโพด (เมล็ดกระปอง)   50 กรัม
แตงกวาญี่ปุ น (หั ่นเตาเล็ก)  50 กรัม
แฮม (หั ่นเตา)   40 กรัม
มายองเนสญี่ปุ น   50 กรัม
แปงอเนกประสงค   1/2 ถวยตวง
ไขไก (ตี)    1  ฟอง
แปงขนมปงปน (ปงโกะ)   ½1/2 ถวยตวง
เกลือหนึ่งหยิบมือ
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ

วิธีการทำ
1. นำผงมันฝรั่งบด 1 ถวยสผมกับไขตม แครอทตม ขาวโพด
   แตงกวาญี ่ป ุ น แฮม มายองเนสญี ่ป ุ น ป นเปนกอนทรงไข 
   เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว หนาประมาณนิ้
2. นำมันบดที่ป นเอาไวไปชุบแปงใหทั ่ว 
   จากนั้นนำไปชุบไขและคลุกกับแปงขนมปงใหทั ่วทั ้งลูก
3. นำไปทอดที่น้ำมันรอนประมาณ 180 C จนกวาจะเหลืองทอง

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน 100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด    300 มิลลิกรัม
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ
เกลือหนึ่งหยิบมือ

ผสมมันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือด 
เติมพริกไทยและเกลือ แลวผสมเขาดวยกัน



Baked Portobello Stu�ed with 
U.S. Mashed Potato Pie

Baked Portobello Stu�ed with U.S. Mashed Potato Pie
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เห็ดพอรทโตเบลโล (ทั ้งดอกเอากานออก)  5 ลูก
เนย     5  กรัม   
ผงนัทเมค     1/4  ชอนชา
หอมใหญ (สับละเอียด)    5 กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    3 กรัม
เห็ดพอรทโตเบลโล (หั ่นเตาเล็ก)   40  กรัม
ไทมแหง     1/2  ½ชอนชา
ชีสพารเมซานขูด    5 กรัม
ชีสกรูแยรขูด     15 กรัม
ปาปริกาผง     1/2  ชอนชา
น้ำมันมะกอก     1  ชอนโตะ
เกลือหนึ่งหยิบมือ
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ

วิธีการทำ
1. ทำความสะอาดเห็ดใหสะอาดแลวเอาน้ำมันมะกอกทาใหท่ัว หมักดวยเกลือพริกไทย 
   เอาเห็ดวางบนถาดอบ แลวเอาเขาอบที ่ ไฟ 180 C ประมาณ 5 นาที
2. ตั ้งกระทะด วยไฟปานกลาง ใส  เนย กระเท ียม หอมใหญ ผัดจนนิ ่ม 
   แล วใส  เห ็ดพอรทโตเบลโล  เต า ไทม  ผงนัทเมค และ ผงปาปร ิกร า
   ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทย
3. ผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไวกับสวนผสมที่ผัดไวใหเขากัน ใสชีสกรูแยร 
4. นำสวนผสมไปใสในดอกเห็ดพอรทโตเบลโล โรยหนาดวยชีสพารเมซาน
   ขูดกับมันฝร่ังอบแหงชนิดเกล็ดมาตราฐาน นำเขาบจนกวาจะหนาเหลืองทอง

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน  100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด     200 มิลลิกรัม
ครีมเฟรช     5 กรัม

ผสมมันฝร่ังอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือดและครีมเฟรช แลวผสมเขาดวยกัน

20 21



Baked Portobello Stu�ed with 
U.S. Mashed Potato Pie

Baked Portobello Stu�ed with U.S. Mashed Potato Pie
มันฝรั่งบดที่เตรียมไว
เห็ดพอรทโตเบลโล (ทั ้งดอกเอากานออก)  5 ลูก
เนย     5  กรัม   
ผงนัทเมค     1/4  ชอนชา
หอมใหญ (สับละเอียด)    5 กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    3 กรัม
เห็ดพอรทโตเบลโล (หั ่นเตาเล็ก)   40  กรัม
ไทมแหง     1/2  ½ชอนชา
ชีสพารเมซานขูด    5 กรัม
ชีสกรูแยรขูด     15 กรัม
ปาปริกาผง     1/2  ชอนชา
น้ำมันมะกอก     1  ชอนโตะ
เกลือหนึ่งหยิบมือ
พริกไทยหนึ่งหยิบมือ

วิธีการทำ
1. ทำความสะอาดเห็ดใหสะอาดแลวเอาน้ำมันมะกอกทาใหท่ัว หมักดวยเกลือพริกไทย 
   เอาเห็ดวางบนถาดอบ แลวเอาเขาอบที ่ ไฟ 180 C ประมาณ 5 นาที
2. ตั ้งกระทะด วยไฟปานกลาง ใส  เนย กระเท ียม หอมใหญ ผัดจนนิ ่ม 
   แล วใส  เห ็ดพอรทโตเบลโล  เต า ไทม  ผงนัทเมค และ ผงปาปร ิกร า
   ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทย
3. ผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไวกับสวนผสมที่ผัดไวใหเขากัน ใสชีสกรูแยร 
4. นำสวนผสมไปใสในดอกเห็ดพอรทโตเบลโล โรยหนาดวยชีสพารเมซาน
   ขูดกับมันฝร่ังอบแหงชนิดเกล็ดมาตราฐาน นำเขาบจนกวาจะหนาเหลืองทอง

วิธีการเตรียมมันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐาน  100 กรัม
(U.S. Dehydrated Standard Potato Granules)  
น้ำเดือด     200 มิลลิกรัม
ครีมเฟรช     5 กรัม

ผสมมันฝร่ังอบแหงสหรัฐอเมริการชนิงผงมาตราฐานกับน้ำเดือดและครีมเฟรช แลวผสมเขาดวยกัน

20 21



ในการทอดมันฝรั่งแชแข็งจากสหรัฐอเมริกาตองควบคุมใหระดับน้ำมันสูงทวมมันฝรั่งที่จะทอด แตไมควรเกิน
3/4 ของความจุภาชนะที ่ใชทอดเปนสิ ่งสำคัญ ผูทอดนั ้นควรเช็คอุณหภูมิที ่ เหมาะสมที ่สุดตอการทอด
จะอยู ช วงระหวาง 177 C (350 F) - 190 C (374 F) ไมตองรอละลายทอดจากสภาพแชแข็งไดเลย
โดยขึ ้นอยู ก ับรูปทรงของมันฝรั ่งแตละประเภท สวนใหญใชเวลาไม เก ิน 3-4 นาที ในสวนของภาชนะ
ในการทอดนั ้นสามารถใชไดทั ้ง เตาทอดแบบหลุม (Deep Fryer) กระทะทอดกนแบน หรือกระทะแบบจีน

How to Fry the Perfect Fries
วิธีการทอดมันฝรั่งแชแข็งจากสหรัฐอเมริกา

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาถือเปนอีกหนึ่งวัตถุดิบคุณภาพ 
ดวยความหลากหลายในรูปแบบ ทั้งแบบแทงตรงยาว เล็กบาง 

แบบเกลียว แบบหยัก และอื่นๆอีกมากมาย 
จึงเปนวัตถุดิบที่สามารถนำมาประดิษฐเปนเมนูอาหารใหมๆ

ในอาหารหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจอาหารของทาน

อุณหภูมิน้ำมัน
เหมาะสมที่สุดจะอยูในชวง

ระหวาง 177 C (350 F) - 190 C (374 F) 

กระทะทอดกนแบน
เหมาะสำหรับการทอดปริมาณนอย เชน
การทอดในบาน หรือภัตตาคารขนาดเล็ก

กระทะจีน
ถือเปนอุปกรณมาตราฐานในทุกครัว

ดวยรูปทรงเปนหลุมลึก จุน้ำมันไดมาก

เตาทอดแบบหลุม
สามารถควบคุมการทอดไดแมนยำ

 มีความปลอดภัย



ในการทอดมันฝรั่งแชแข็งจากสหรัฐอเมริกาตองควบคุมใหระดับน้ำมันสูงทวมมันฝรั่งที่จะทอด แตไมควรเกิน
3/4 ของความจุภาชนะที ่ใชทอดเปนสิ ่งสำคัญ ผูทอดนั ้นควรเช็คอุณหภูมิที ่ เหมาะสมที ่สุดตอการทอด
จะอยู ช วงระหวาง 177 C (350 F) - 190 C (374 F) ไมตองรอละลายทอดจากสภาพแชแข็งไดเลย
โดยขึ ้นอยู ก ับรูปทรงของมันฝรั ่งแตละประเภท สวนใหญใชเวลาไม เก ิน 3-4 นาที ในสวนของภาชนะ
ในการทอดนั ้นสามารถใชไดทั ้ง เตาทอดแบบหลุม (Deep Fryer) กระทะทอดกนแบน หรือกระทะแบบจีน

How to Fry the Perfect Fries
วิธีการทอดมันฝรั่งแชแข็งจากสหรัฐอเมริกา

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาถือเปนอีกหนึ่งวัตถุดิบคุณภาพ 
ดวยความหลากหลายในรูปแบบ ทั้งแบบแทงตรงยาว เล็กบาง 

แบบเกลียว แบบหยัก และอื่นๆอีกมากมาย 
จึงเปนวัตถุดิบที่สามารถนำมาประดิษฐเปนเมนูอาหารใหมๆ

ในอาหารหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจอาหารของทาน

อุณหภูมิน้ำมัน
เหมาะสมที่สุดจะอยูในชวง

ระหวาง 177 C (350 F) - 190 C (374 F) 

กระทะทอดกนแบน
เหมาะสำหรับการทอดปริมาณนอย เชน
การทอดในบาน หรือภัตตาคารขนาดเล็ก

กระทะจีน
ถือเปนอุปกรณมาตราฐานในทุกครัว

ดวยรูปทรงเปนหลุมลึก จุน้ำมันไดมาก

เตาทอดแบบหลุม
สามารถควบคุมการทอดไดแมนยำ

 มีความปลอดภัย



Nicoise Salad with 
U.S. Basket Weave Cut Fries

วิธีการทำ
1. ผสมน้ำสลัด ดวย น้ำสมสายชูหมักไวนแดง มัสตารดดิจอง หอมแดง ไทมแหง เกลือ พริกไทย 
   ตีดวยตะกรอมือ คอยๆเทน้ำมันลงในสวนผสมใหเปนสายลงชาๆจนหมด ใสมะเขือเทศเชอร่ี
   ไวในน้ำสลัด แชไวในตูเย็นจนกวาจะใช
2. ทอดมันฝร่ังแชแข็งแบบตะกราสานในน้ำมันอุณหภูมิ 177 C ทอดจนกวาจะมีสีน้ำตาลทอง
3. จัดจานดวยผักเบบี้คอสเด็ดเอาแตใบ ใสถั่วแขก ไขตม แรดิช ใสน้ำสลัดและมะเขือเทศเชอรี่ 
   วางมะกอกดำ ทูนา แอนโชวี่ และ มันฝรั่งทอด พรอมเสิรฟ

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริการูปทรงตะกราสาน
U.S. Frozen PotatoBasket Weave Cut Fries  10 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด
   
ถั่วแขก (ตัดหัวทายตม)    30 กรัม
ไขไกตม (หั ่นสี ่)    1 ฟอง
ผักเบบี้คอส     100 กรัม
แรดิช (สไลซ)     20 กรัม
มะเขือเทศเชอรี่ (หั ่นครึ ่ง)    50 กรัม
มะกอกดำ (สไลซ)    10 กรัม   
ทูนากระปอง     40 กรัม
ปลาแอนโชวี ่     5 กรัม

(สำหรับน้ำสลัด)
น้ำมันมะกอก     30 มิลลิลิตร
น้ำสมสายชูหมักไวนแดง    20 มิลลิลิตร
มัสตารดดิจอง    10 กรัม  
หอมแดง (สับละเอียด)    10 กรัม
ไทมแหง     1  กรัม
เกลือสำหรับปรุงรส
พริกไทยสำหรับปรุงรส

24 25



Nicoise Salad with 
U.S. Basket Weave Cut Fries

วิธีการทำ
1. ผสมน้ำสลัด ดวย น้ำสมสายชูหมักไวนแดง มัสตารดดิจอง หอมแดง ไทมแหง เกลือ พริกไทย 
   ตีดวยตะกรอมือ คอยๆเทน้ำมันลงในสวนผสมใหเปนสายลงชาๆจนหมด ใสมะเขือเทศเชอร่ี
   ไวในน้ำสลัด แชไวในตูเย็นจนกวาจะใช
2. ทอดมันฝร่ังแชแข็งแบบตะกราสานในน้ำมันอุณหภูมิ 177 C ทอดจนกวาจะมีสีน้ำตาลทอง
3. จัดจานดวยผักเบบี้คอสเด็ดเอาแตใบ ใสถั่วแขก ไขตม แรดิช ใสน้ำสลัดและมะเขือเทศเชอรี่ 
   วางมะกอกดำ ทูนา แอนโชวี่ และ มันฝรั่งทอด พรอมเสิรฟ

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริการูปทรงตะกราสาน
U.S. Frozen PotatoBasket Weave Cut Fries  10 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด
   
ถั่วแขก (ตัดหัวทายตม)    30 กรัม
ไขไกตม (หั ่นสี ่)    1 ฟอง
ผักเบบี้คอส     100 กรัม
แรดิช (สไลซ)     20 กรัม
มะเขือเทศเชอรี่ (หั ่นครึ ่ง)    50 กรัม
มะกอกดำ (สไลซ)    10 กรัม   
ทูนากระปอง     40 กรัม
ปลาแอนโชวี ่     5 กรัม

(สำหรับน้ำสลัด)
น้ำมันมะกอก     30 มิลลิลิตร
น้ำสมสายชูหมักไวนแดง    20 มิลลิลิตร
มัสตารดดิจอง    10 กรัม  
หอมแดง (สับละเอียด)    10 กรัม
ไทมแหง     1  กรัม
เกลือสำหรับปรุงรส
พริกไทยสำหรับปรุงรส
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วิธีการทำ
1. ตั ้งน้ำมันประมาณ2 ชอนโตะ ในกระทะดวยไฟปานกลาง 
   ใสกระเทียมบดและพริกแหงลงไปผัดประมาณ 30 วินาที
2. เติมซีอิ ๊ว ไซรัปขาว และน้ำสมสายชู 
   คนและทิ ้งไวใหเปนฟองประมาณ 2-3 นาที
3. เติมน้ำตาลทรายแดงและคนตอไปเรื่อยๆ เอาออกจากเตา พักเอาไว
4. ทอดมันฝรั่งแชแข็งแบบเกลียวในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C 
   จนเปนสีน้ำตาลทอง
5. อุนซอสใหเปนฟองและนำเอามันฝรั่งที่ทอดแลวลงไปคลุกในซอส 
   เคลือบใหทั ่ว เอาออกจากเตาแลวเสิรฟทันที

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบเกลียว
U.S. Frozen Potato Curly Cut Fries  500 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด 

(สำหรับซอสพริกสไตสเกาหลี)
กระเทียม (บดละเอียด)   20 กรัม
พริกแหง (เอาเมล็ดออก)   10 กรัม
ซีอิ ๊ว    20 มิลลิลิตร 
ไซรัปขาว    100 กรัม
น้ำสมสายชู    10 มิลลิลิตร
มัสตารด    5 กรัม
น้ำตาลทรายแดง   5  กรัม

Korean Style 
Glazed U.S. Curly Fries



วิธีการทำ
1. ตั ้งน้ำมันประมาณ2 ชอนโตะ ในกระทะดวยไฟปานกลาง 
   ใสกระเทียมบดและพริกแหงลงไปผัดประมาณ 30 วินาที
2. เติมซีอิ ๊ว ไซรัปขาว และน้ำสมสายชู 
   คนและทิ ้งไวใหเปนฟองประมาณ 2-3 นาที
3. เติมน้ำตาลทรายแดงและคนตอไปเรื่อยๆ เอาออกจากเตา พักเอาไว
4. ทอดมันฝรั่งแชแข็งแบบเกลียวในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C 
   จนเปนสีน้ำตาลทอง
5. อุนซอสใหเปนฟองและนำเอามันฝรั่งที่ทอดแลวลงไปคลุกในซอส 
   เคลือบใหทั ่ว เอาออกจากเตาแลวเสิรฟทันที

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบเกลียว
U.S. Frozen Potato Curly Cut Fries  500 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด 

(สำหรับซอสพริกสไตสเกาหลี)
กระเทียม (บดละเอียด)   20 กรัม
พริกแหง (เอาเมล็ดออก)   10 กรัม
ซีอิ ๊ว    20 มิลลิลิตร 
ไซรัปขาว    100 กรัม
น้ำสมสายชู    10 มิลลิลิตร
มัสตารด    5 กรัม
น้ำตาลทรายแดง   5  กรัม

Korean Style 
Glazed U.S. Curly Fries



Baked Pepperoni U.S. Potato Skins Pizza

วิธีการทำ
1. นำมะเขือเทศที่เอาเมล็ดออกแลว ลงไปปนในเครื ่องผสมอาหาร
2. ต้ังกระทะ ใสน้ำมัน กระเทียม หอมใหญ ออริกาโน เกลือ และพริกไทย ผัดอยูเร่ือยๆ จนหอม
3. เติมมะเขือเทศที่ปนเอาไวกับเบซิ่ล ปรับไฟใหออน ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย และพักไว
4. เปดเตาอบอุณหภูมิ 180 C นำมันฝรั่งแชแข็งแบบเปลือกมันฝรั่งทั ้งลูกเขาไปอบ
   จนกรอบประมาณ 10 นาที เอาออกจากเตา
5. ทาเปลือกมันฝรั่งดวยซอสมะเขือเทศ แลวโรยดวยเบคอนบิทส
6. โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลา และ เปปเปอโรนี นำเขาไปอบอีกคร้ังจนชีสละลาย และเปนสีทอง 
   เสิรฟทันทีขณะรอน

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบเปลือกมันฝรั่งทั ้งลูก
U.S. Frozen Potato Skins   5 ชิ ้น 
เปปเปอโรนี (สไลซหั ่นครึ ่ง)   5  ชิ ้น
เบคอนบิทส     30  กรัม
ซอสมะเขือเทศ    1  ถวย
ชีสพิซซา (มอสซาเรลลา)    1/2½  ถวย

(สำหรับซอสมะเขือเทศ)
มะเขือเทศปอกเปลือกเอาเมล็ดออก   1  กระปอง
น้ำมันมะกอก     15 มิลลิลิตร
ออริกาโน     1  ชอนโตะ
เบซิ ่ล     3 กรัม
เกลือสำหรับปรุงรส
พริกไทยสำหรับปรุงรส

28 29



Baked Pepperoni U.S. Potato Skins Pizza

วิธีการทำ
1. นำมะเขือเทศที่เอาเมล็ดออกแลว ลงไปปนในเครื ่องผสมอาหาร
2. ต้ังกระทะ ใสน้ำมัน กระเทียม หอมใหญ ออริกาโน เกลือ และพริกไทย ผัดอยูเร่ือยๆ จนหอม
3. เติมมะเขือเทศที่ปนเอาไวกับเบซิ่ล ปรับไฟใหออน ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย และพักไว
4. เปดเตาอบอุณหภูมิ 180 C นำมันฝรั่งแชแข็งแบบเปลือกมันฝรั่งทั ้งลูกเขาไปอบ
   จนกรอบประมาณ 10 นาที เอาออกจากเตา
5. ทาเปลือกมันฝรั่งดวยซอสมะเขือเทศ แลวโรยดวยเบคอนบิทส
6. โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลา และ เปปเปอโรนี นำเขาไปอบอีกคร้ังจนชีสละลาย และเปนสีทอง 
   เสิรฟทันทีขณะรอน

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบเปลือกมันฝรั่งทั ้งลูก
U.S. Frozen Potato Skins   5 ชิ ้น 
เปปเปอโรนี (สไลซหั ่นครึ ่ง)   5  ชิ ้น
เบคอนบิทส     30  กรัม
ซอสมะเขือเทศ    1  ถวย
ชีสพิซซา (มอสซาเรลลา)    1/2½  ถวย

(สำหรับซอสมะเขือเทศ)
มะเขือเทศปอกเปลือกเอาเมล็ดออก   1  กระปอง
น้ำมันมะกอก     15 มิลลิลิตร
ออริกาโน     1  ชอนโตะ
เบซิ ่ล     3 กรัม
เกลือสำหรับปรุงรส
พริกไทยสำหรับปรุงรส

28 29



Baked U.S. Crinkle Cut Fries 
with ‘Sai-Au’ Spicy Sausage 
and Cheddar Cheese

วิธีการทำ
1. ทอดมันฝรั่งแชแข็รูปทรงตักหยักในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
2. ตั ้งน้ำมันในกระทะ ใสกระเทียม หอมใหญ และพริกหวานลงไปผัดจนนิ่ม 
   ใสไสอั ่วบดลงไปผัดตอ ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทยตามชอบ
3. นำมันฝรั ่งทอดวางลงในชามทนความรอน ใสสวนผสมไสอั ่วลงไปดานบนแลว
   โรยดวยชีสเชดดารใหทั ่ว 
4. นำเขาอบที่ไฟ 180 C จนชีสละลายโรยดวยพริกแหงตำแลว เสิรฟทันที

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริการูปทรงตัดหยัก
U.S. Frozen Potato Crinkle Cut   150 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด
ไสอั ่ว (บีบออกมาจากไส)    150  กรัม
หอมใหญ (หั ่นเตา)    30  กรัม
พริกหวานสีเขียว (หั ่นเตา)    30  กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    10  กรัม
พริกแหงตำ     1  ชอนโตะ
ชีสเชดดาร     50  กรัม

30 31



Baked U.S. Crinkle Cut Fries 
with ‘Sai-Au’ Spicy Sausage 
and Cheddar Cheese

วิธีการทำ
1. ทอดมันฝรั่งแชแข็รูปทรงตักหยักในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
2. ตั ้งน้ำมันในกระทะ ใสกระเทียม หอมใหญ และพริกหวานลงไปผัดจนนิ่ม 
   ใสไสอั ่วบดลงไปผัดตอ ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทยตามชอบ
3. นำมันฝรั ่งทอดวางลงในชามทนความรอน ใสสวนผสมไสอั ่วลงไปดานบนแลว
   โรยดวยชีสเชดดารใหทั ่ว 
4. นำเขาอบที่ไฟ 180 C จนชีสละลายโรยดวยพริกแหงตำแลว เสิรฟทันที

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริการูปทรงตัดหยัก
U.S. Frozen Potato Crinkle Cut   150 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด
ไสอั ่ว (บีบออกมาจากไส)    150  กรัม
หอมใหญ (หั ่นเตา)    30  กรัม
พริกหวานสีเขียว (หั ่นเตา)    30  กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    10  กรัม
พริกแหงตำ     1  ชอนโตะ
ชีสเชดดาร     50  กรัม

30 31



U.S. Hash Brown Potatoes 
with Thai-Style 
Pomelo Salad

วิธีการทำ
1. เตรียมซอสโดยผสม น้ำตาลปป น้ำเปลา น้ำปลา น้ำมะขามเปยก น้ำพริกเผา 
   ตั้งไฟจนเดือด และ ละลายเขากัน เติมกะทิอุนลงไปในสวนผสม พักไวใหเย็น
2. ในชามผสม ใสสมโอ ถั่วลิสง กุงแหง หอมเจียว กระเทียมเจียว มะพราวคั่ว 
   พริกแหง และน้ำมะนาว คลุกใหเขากันดี
3. ผสมซอสกับสวนผสมสมโอใหเขากันแลวเติมดวยไกฉีก
4. ทอดมันฝร่ังแชแข็งแบบแฮชบราวนในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
5. จัดจานโดย เอาแฮชบราวนลงกอน ตามดวยใบชะพลู ตักยำสมโอลงวาง 
   และวางกุ งคำละหนึ ่งต ัว แต งหนาด วยน้ำม ันมะกร ูด และ ไมโครกรีน

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบฮัชบราวน 
U.S. Frozen Potato Skins 10 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด
กุงตม   3  ตัว
สมโอฉีก   200  กรัม
ไกฉีก   50  กรัม
น้ำพริกเผา   5 กรัม  
น้ำตาลปป   10 กรัม
น้ำปลา   10 กรัม
น้ำมะนาว   5 กรัม
น้ำมะขามเปยก  10 กรัม
น้ำเปลา   5 มิลลิลิตร
กะทิ   10 กรัม
พริกแหง   5  เม็ด
มะพราวคั ่ว   5  กรัม
กุ งแหง   5 กรัม
ถั ่วลิสงคั่วบด  5 กรัม
หอมแดงเจียว  2 กรัม
กระเทียมเจียว  2  กรัม
ใบชะพลู   5  ใบ
น้ำมันมะกรูด และ ไมโครกรีน (ถามี)



U.S. Hash Brown Potatoes 
with Thai-Style 
Pomelo Salad

วิธีการทำ
1. เตรียมซอสโดยผสม น้ำตาลปป น้ำเปลา น้ำปลา น้ำมะขามเปยก น้ำพริกเผา 
   ตั้งไฟจนเดือด และ ละลายเขากัน เติมกะทิอุนลงไปในสวนผสม พักไวใหเย็น
2. ในชามผสม ใสสมโอ ถั่วลิสง กุงแหง หอมเจียว กระเทียมเจียว มะพราวคั่ว 
   พริกแหง และน้ำมะนาว คลุกใหเขากันดี
3. ผสมซอสกับสวนผสมสมโอใหเขากันแลวเติมดวยไกฉีก
4. ทอดมันฝร่ังแชแข็งแบบแฮชบราวนในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
5. จัดจานโดย เอาแฮชบราวนลงกอน ตามดวยใบชะพลู ตักยำสมโอลงวาง 
   และวางกุ งคำละหนึ ่งต ัว แต งหนาด วยน้ำม ันมะกร ูด และ ไมโครกรีน

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบฮัชบราวน 
U.S. Frozen Potato Skins 10 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด
กุงตม   3  ตัว
สมโอฉีก   200  กรัม
ไกฉีก   50  กรัม
น้ำพริกเผา   5 กรัม  
น้ำตาลปป   10 กรัม
น้ำปลา   10 กรัม
น้ำมะนาว   5 กรัม
น้ำมะขามเปยก  10 กรัม
น้ำเปลา   5 มิลลิลิตร
กะทิ   10 กรัม
พริกแหง   5  เม็ด
มะพราวคั ่ว   5  กรัม
กุ งแหง   5 กรัม
ถั ่วลิสงคั่วบด  5 กรัม
หอมแดงเจียว  2 กรัม
กระเทียมเจียว  2  กรัม
ใบชะพลู   5  ใบ
น้ำมันมะกรูด และ ไมโครกรีน (ถามี)



34 35

U.S. Tater Drums with 
Salmon Japanese Salad

วิธีการทำ
1. ตั ้งน้ำในหมอ เปดไฟปานกลาง ตามดวยน้ำสมสายชูหมักขาว น้ำตาล และเกลือ 
   ตั ้งจนเดือด แลวปดไฟ
2. ใสงาขาว โชยุ น้ำมันงา และ น้ำมันสลัด ตีดวยตะกรอมือจนเขากัน
3. ทอดมันฝรั่งแชแข็งทรงกระบอกในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
4. ประกอบจานโดยใช ผักสลัด แตงกวา ปลาแซลมอน เตาหู ทอด มันฝรั่งทอด
   ไขปลาแซลมอน อัลฟาฟา ไมโครกรีน และ งาขาวคั ่ว เสิรฟกับน้ำสลัดที ่เตรียมไว

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาทรงกระบอก
U.S. Frozen Potato Tater Drums   10-15 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด

แซลมอน (เกรดซาชิมิ)    700 กรัม
ไขปลาแซลมอน    15 กรัม
เตาหู ทอด     10 กรัม
แตงกวาญี่ปุ น (หั ่นเตา)    5 กรัม
ผักสลัด     120 กรัม
อัลฟาฟา และ ไมโครกรีน    พอประมาณ
งาขาวคั่ว     พอประมาณ

(สำหรับน้ำสลัดญี่ปุ น)
น้ำมันสลัด     10  มิลลิลิตร
น้ำสมสายชูหมักขาว    20 มิลลิลิตร
น้ำตาล     5 กรัม
เกลือ     พอประมาณ
งาขาวคั่ว     พอประมาณ
โชยุ     10 มิลลิลิตร
น้ำมันงา     3 มิลลิลิตร
น้ำเปลา     230  มิลลิลิตร



34 35

U.S. Tater Drums with 
Salmon Japanese Salad

วิธีการทำ
1. ตั ้งน้ำในหมอ เปดไฟปานกลาง ตามดวยน้ำสมสายชูหมักขาว น้ำตาล และเกลือ 
   ตั ้งจนเดือด แลวปดไฟ
2. ใสงาขาว โชยุ น้ำมันงา และ น้ำมันสลัด ตีดวยตะกรอมือจนเขากัน
3. ทอดมันฝรั่งแชแข็งทรงกระบอกในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง
4. ประกอบจานโดยใช ผักสลัด แตงกวา ปลาแซลมอน เตาหู ทอด มันฝรั่งทอด
   ไขปลาแซลมอน อัลฟาฟา ไมโครกรีน และ งาขาวคั ่ว เสิรฟกับน้ำสลัดที ่เตรียมไว

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาทรงกระบอก
U.S. Frozen Potato Tater Drums   10-15 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด

แซลมอน (เกรดซาชิมิ)    700 กรัม
ไขปลาแซลมอน    15 กรัม
เตาหู ทอด     10 กรัม
แตงกวาญี่ปุ น (หั ่นเตา)    5 กรัม
ผักสลัด     120 กรัม
อัลฟาฟา และ ไมโครกรีน    พอประมาณ
งาขาวคั่ว     พอประมาณ

(สำหรับน้ำสลัดญี่ปุ น)
น้ำมันสลัด     10  มิลลิลิตร
น้ำสมสายชูหมักขาว    20 มิลลิลิตร
น้ำตาล     5 กรัม
เกลือ     พอประมาณ
งาขาวคั่ว     พอประมาณ
โชยุ     10 มิลลิลิตร
น้ำมันงา     3 มิลลิลิตร
น้ำเปลา     230  มิลลิลิตร



Deconstructed U.S. Straight Cut Fries 
with Pad Thai Sauce

วิธีการทำ
1. ตำพริกที ่แชน้ำเอาไวในครกกับเกลือ สหอมแดง กับ กระเทียมลงตำตอจนละเอียด
2. ตั ้งน้ำมันในกระทะบนไฟออน ใสพริกแกงที่ตำเอาไว ลงผัดจนมีกลิ่นหอม 
   ใสน้ำมะขามเปยก น้ำตาลป ป น้ำปลาและน้ำเปลา คนจนเหนียวขนดี พักไวจนเย็น
3. ทอดมันฝรั่งแชแข็งแบบตัดรงในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง 
   หั ่นไวเปนสี ่เหลี ่ยมลูกเตาในน้ำมันรอนจนกรอบเหลือง
4. จัดจานโดยแยกสวนผสมตางๆเปนกลุมๆ แยกซอสเสิรฟขางๆ

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบตัดตรง
U.S. Frozen Potato Straight Cuts   150 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด

ไขเจียวแบบหนา (หั ่นเตา)    80  กรัม
กุ งตม (หั ่นเตา)    80  กรัม
ถั ่วงอก (เอาหัวและรากออก)   10  กรัม
ใบกุยชาย (ตัด 1”)    10  กรัม
ถั ่วลิสงคั่วปน    5  กรัม
เตาหู แข็ง (หั ่นเตาทอด)    20  กรัม
ไชโปว (หั ่นเตา)    5  กรัม
ซอสผัดไทย
 
(สำหรับซอสผัดไทย)
พริกแหง (เอาเมล็ดออกแชน้ำ)   5  เม็ด
เกลือ     1  ชอนชา
หอมแดง (สับละเอียด)    10  กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    5 กรัม
น้ำมันถั ่วลิสง    2  ชอนโตะ
น้ำมะขามเปยก    15 กรัม
น้ำปลา     10 กรัม
น้ำตาลปป     12 กรัม
น้ำเปลา     5 มิลลิลิตร

36 37



Deconstructed U.S. Straight Cut Fries 
with Pad Thai Sauce

วิธีการทำ
1. ตำพริกที ่แชน้ำเอาไวในครกกับเกลือ สหอมแดง กับ กระเทียมลงตำตอจนละเอียด
2. ตั ้งน้ำมันในกระทะบนไฟออน ใสพริกแกงที่ตำเอาไว ลงผัดจนมีกลิ่นหอม 
   ใสน้ำมะขามเปยก น้ำตาลป ป น้ำปลาและน้ำเปลา คนจนเหนียวขนดี พักไวจนเย็น
3. ทอดมันฝรั่งแชแข็งแบบตัดรงในน้ำมันรอนอุณหภูมิ 177 C จนเปนสีน้ำตาลทอง 
   หั ่นไวเปนสี ่เหลี ่ยมลูกเตาในน้ำมันรอนจนกรอบเหลือง
4. จัดจานโดยแยกสวนผสมตางๆเปนกลุมๆ แยกซอสเสิรฟขางๆ

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบตัดตรง
U.S. Frozen Potato Straight Cuts   150 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด

ไขเจียวแบบหนา (หั ่นเตา)    80  กรัม
กุ งตม (หั ่นเตา)    80  กรัม
ถั ่วงอก (เอาหัวและรากออก)   10  กรัม
ใบกุยชาย (ตัด 1”)    10  กรัม
ถั ่วลิสงคั่วปน    5  กรัม
เตาหู แข็ง (หั ่นเตาทอด)    20  กรัม
ไชโปว (หั ่นเตา)    5  กรัม
ซอสผัดไทย
 
(สำหรับซอสผัดไทย)
พริกแหง (เอาเมล็ดออกแชน้ำ)   5  เม็ด
เกลือ     1  ชอนชา
หอมแดง (สับละเอียด)    10  กรัม
กระเทียม (สับละเอียด)    5 กรัม
น้ำมันถั ่วลิสง    2  ชอนโตะ
น้ำมะขามเปยก    15 กรัม
น้ำปลา     10 กรัม
น้ำตาลปป     12 กรัม
น้ำเปลา     5 มิลลิลิตร
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Coconut-Coated U.S. Potato Wedges 
with Coconut Cream

วิธีการทำ
1. ผสมสวนผสมทั้งหมดยกเวนมันฝรั่งใหเขากัน คนจนกวาน้ำตาลทรายจะละลายเขากันดี
2. เอามันฝรั ่งแชแข็งแบบพระจันทรเสี ้ยวลงจุ มในสวนผสมแลวทอดในน้ำมันรอน
   ในน้ำมันรอนปานกลาง จนเปนสีน้ำตาลทอง
3. ผสมกะทิและนมขนหวานใหเขากัน ใชเปนดิพคูกับมันฝรั่งทอด

มันฝรั่งแชแข็งสหรัฐอเมริกาแบบพระจันทรเสี ้ยว
U.S. Frozen Potato Wedges   20 ชิ ้น
น้ำมันสำหรับทอด

แปงขาวจาว     120 กรัม
น้ำตาลทราย     90 กรัม
มะพราวขูด     70  กรัม
เกลือ     1  ชอนชา
งาขาว     5 กรัม

(สำหรับซอสกะทิราด)
กะทิ     20 กรัม
นมขนหวาน     150 กรัม
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“แรงบันดาลใจและคอนเซปทของเมนูมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา
ในเลมนี ้เปน Home Cooked Style 

เพราะผมเชื ่อวา ผูบริโภคสมัยนี ้อยากรับประทานอาหารงายๆ 
เนนสวนผสมที่มีคุณภาพและดีตอสุขภาพ

ซึ่งมันฝรั่งทอดและมันฝรั่งบดจากสหรัฐอเมริกา
สามารถตอบโจทยไดเปนอยางดี ดวยวิธีการทำที่งาย 

และรานอาหารสามารถนำไปตอยอด ดัดแปลงไดหลากหลายเมนู”

หากผูประกอบการทานใดตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี ่ยวกับ 
มันฝรั่งอบแหงหรือมันฝรั่งแชแข็งนำเขาจากสหรัฐอเมริกา และโครงการสงเสริมธุรกิจตางๆ 

กรุณาติดตอ +66 81 753 1000 หรือ Email: PotatoesUSA@pangsapa.com 

เชฟนิค-วิพิทธิจักษ พิทยานนท
FOOD DESIGNER, RESTAURANT CONSULTANT 

ROYALEBRAT FOODSTYLING
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