P O TAT O A P P L I C AT I O N

AND

BAKED
GOODS
DOUGHS

POTATOES AS INGREDIENTS:
Gluten free
Nonallergenic
Recognizable
Comply with clean-label expectations
Mild, neutral flavor
Grown in the USA

มันฝรั่งอบแห้งคือวัตถุดิบชั้นเยี่ยม:
ปราศจากกลูเตน (Gluten Free)
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานโครงการ Clean-Label Project *
รสชาติอ่อนและกลาง
ปลูกในสหรัฐอเมริกา
* Clean-Label Project
คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าแก่ผู้บริโภค
ว่าใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่แท้จริง และเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผ่าน
การแปรรูปน้อยที่สุด

BENEFITS OF POTATOES
IN BAKED GOODS AND
DOUGHS
ENHANCED BROWNING

Potatoes provide very even browning and a golden color
compared to wheat-only baked goods and doughs. This
occurs due to the natural sugar found in potatoes.

ENHANCED TEXTURE

Potatoes in baked goods produce breads with a crisp, golden
crust and a soft, moist interior that bakes evenly with beautiful
crumb. In biscuits, potatoes can produce a fluffy, even texture;
and when used in flatbreads, pizza dough and tortillas result
in improved pliability.

IMPROVED MACHINABILITY

Potatoes used in doughs and baked goods create a soft dough
that absorbs extra moisture in the mixing stage, producing a
very smooth and pliable dough. It is easy to form and portion,
helping to eliminate a tacky texture. Potatoes act as a natural
dough conditioner, making the yeast easier to handle.

APPEALING FLAVOR

Potatoes help enhance the other natural flavors in baked
goods and doughs. A light, creamy, sweet background flavor
is delivered with the addition of potatoes.

APPEALING APPEARANCE

When potatoes are used in baked goods, the result is even
browning and baking.

IMPROVED SHELF LIFE

Potato flakes hold moisture, which can help improve the shelf
life of finished baked goods.

ประโยชน์ของมันฝรั่งอบแห้ง:
ขนมอบ ขนมปัง และแป้งโดว์
เติมสีน้ำ�ตาลทองให้ขนมอบ

เมื่อเพิ่มส่วนผสมมันฝรั่งอบแห้งในขนมอบหรือขนมปัง จะช่วยทำ�ให้ขนม
ที่อบออกมามีสีน้ำ�ตาลทองสม่ำ�เสมอมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แป้ง
สาลีเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมันฝรั่้งมีน้ำ�ตาลตามธรรมชาติอยู่ในตัว

ผิวสัมผัสสม่ำ�เสมอน่ารับประทานยิ่งขึ้น

การเติมมันฝรัง่ อบแห้งในขนมอบหรือขนมปัง จะทำ�ให้ผวิ ด้านนอกของ
ขนมอบกรุบกรอบมีสนี �ำ้ ตาลทอง และสามารถคงความนุม่ ชุม่ ฉ่�ำ สม่�ำ เสมอ
ในเนือ้ ขนมทีอ่ ยูด่ า้ นในได้ดี ในขณะทีก่ ารเติมมันฝรัง่ อบแห้งในแป้งบิสกิต
จะทำ�ให้เนือ้ บิสกิตมีความเบาฟู อีกทัง้ มันฝรัง่ อบแห้งจะช่วยเพิม่ ความนุม่
และความยืดหยุน่ ของเนือ้ สัมผัสในขนมอบประเภทแฟลตเบรด (Flat Bread)
เช่น แป้งพิซซ่า หรือตอร์ตยิ า

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขนม

การใช้มนั ฝรัง่ อบแห้งในแป้งขนมปังหรือขนมอบ จะช่วยสร้างแป้งโดว์ท่ี
สามารถดูดซับความชืน้ ได้ดใี นช่วงของการผสมวัตถุดบิ ต่างๆ ซึง่ ทำ�ให้
ผิวด้านนอกของแป้งโดว์มคี วามเรียบเนียนและยืดหยุน่ ไม่เหนียวติดมือ
ง่ายต่อการจัดรูปทรงหรือการแบ่งส่วนของแป้ง เปรียบมันฝรัง่ เหมือน
เป็นคอนดิช่นั เนอร์ตามธรรมชาติของแป้งโดว์ท่ที ำ�ให้เราสามารถจัดการ
กับยีสต์ในส่วนผสมของแป้งได้ดยี ง่ิ ขึน้

เติมแต่งรสชาติ

การใช้มันฝรั่งอบแห้งซึ่งมีรสชาติกลางๆและหวานอ่อนๆ ในขนมอบหรือ
ขนมปังจะช่วยส่งเสริมรสชาติของส่วนผสมหลักอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

การใช้ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง ทำ � ให้ ผ ลลั พ ธ์ ข องขนมที่ อ บออกมามี สี นำ้ � ตาล
สวยงามและสม่�ำ เสมอ

ยืดอายุของอาหาร

คุณสมบัติของมันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ดที่ช่วยอุ้มน้ำ�ไว้ ทำ�ให้ขนมอบไม่
แห้งเร็ว จึงยืดอายุขนมอบให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

PG.3

YEAST BREADS
Potatoes have impressive functional benefits that should be considered when developing new products. Potatoes are an ideal
ingredient in yeast breads because they help add a crisp and golden crust with a soft interior. Additionally, they act as a natural dough
conditioner, making the yeast easier to handle. Potatoes absorb extra moisture in the mixing stage, producing a very smooth and
pliable dough while retaining moisture in the finished product. Tackiness in producing yeast dough can create problems in production
and the addition of dehydrated potato flakes to absorb extra moisture aids and allows for easy loaf formation and portioning. It bakes
evenly, with beautiful crumb, because the starches in the potatoes help develop a beneficial structure to the dough. When potatoes
are used in baked goods, there is even browning due to the natural sugars found in potatoes. A light, creamy, sweet background
flavor is delivered with the addition of potatoes. They also enhance the other flavors in the baked goods and doughs.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Dehydrated potato flakes allow for simple addition to your baking formulas and can be added between 2–8%.
Potato flour can be added at 2–4% to produce similar results.

SAMPLE FORMULA
PULLMAN WHITE LOAF BREAD
AP Flour
Warm Water
Butter, room temperature
Sugar
Potato Flakes
Dry Active Yeast
Dry Milk
Kosher Salt

48%
28%
10%
5%
4%
2%
2%
1%
100%

Dissolve yeast in warm water.
Combine remaining ingredients.
In a dough mixer, add yeast and combined ingredients and mix
for 7 minutes until smooth.
In a greased bowl, cover and allow to proof until doubled in size,
approximately 1 hour and 30 minutes.
Form into loaves of 1,000 grams and cover, allow to rise for
1 hour.
Bake at 375ºF for 40 minutes to an internal temp of 190ºF.

Potatoes add great browning and texture.

PG.4

No potatoes produce a lighter, less even browning.

ขนมปังใส่ยีสต์
มันฝรั่งอบแห้งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ�ขนมปังในหลายด้าน อาทิ เป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความกรอบนอกนุ่มในให้กับขนมปัง
ช่วยปรับสภาพแป้งโดว์ทำ�ให้กระบวนการหมักยีสต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากมันฝรั่งอบแห้งมีคุณสมบัติซึมซับและโอบอุ้มความชื้นได้ดี
ทำ�ให้แป้งโดว์ที่เตรียมไว้มีสัมผัสเรียบเนียน เหนียวนุ่มและยืดหยุ่น ซึ่งปกติในช่วงกระบวนการหมักแป้งกับยีสต์ แป้งที่หมักมักจะมีความเหนียว
หนืดติดมือเป็นอุปสรรคต่อการผลิต การเติมมันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ดจะช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินและทำ�ให้การแบ่งก้อนหรือการขึ้นรูป
ขนมปังได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้แล้วสตาร์ช (Starch) ในมันฝรั่งยังช่วยปรับโครงสร้างของแป้งโดว์ทำ�ให้เนื้อขนมปังที่อบออกมีเนื้อสม่ำ�เสมอ
น่ารับประทาน อีกทั้งน้ำ�ตาลในมันฝรั่งจะทำ�ให้สีของขนมปังที่อบออกมามีสีน้ำ�ตาลทองสม่ำ�เสมอ และรสชาติกลางๆ หวานอ่อนๆ ของมันฝรั่ง
ยังช่วยเสริมรสชาติของส่วนผสมหลักอื่นๆให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด ใช้เพิ่มเติมลงในสูตรขนมปังในปริมาณ 2-8%
แป้งมันฝรั่ง ใช้ในปริมาณ 2-4% ของสูตรขนมปัง จะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการใช้มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้
PULLMAN WHITE LOAF BREAD
แป้งเอนกประสงค์
น้ำ�อุ่น
เนย ที่อุณหภูมิห้อง
น้ำ�ตาล
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด
ยีสต์แห้ง
นมผง
เกลือโคเชอร์

48%
28%
10%
5%
4%
2%
2%
1%
100%

ขนมปังที่เติมมันฝรั่งอบแห้ง ผิวด้านนอกจะให้สีน้ำ�ตาลทอง

ละลายยีสต์ในน้ำ�อุ่นพักไว้
ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ใส่ยีสต์ที่เตรียมไว้กับส่วนผสมข้างต้น ตีส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ประมาณ 7 นาที จนเนื้อเนียน
นำ�ส่วนผสมที่ตีแล้วมาพักทิ้งไว้ในอ่างผสมที่ทาเนยเตรียมไว้ ปิดด้วยผ้า
หรือพลาสติก จนแป้งโดว์พองขึน้ เป็น 2 เท่า ปกติใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่
นำ�มาขึ้นรูปเป็นก้อน ประมาณ 1,000 กรัม และคลุมส่วนผสมให้พองตัว
ประมาณ 1 ชั่วโมง
อบที่อุณหภูมิ 375 ํF ประมาณ 40 นาที โดยให้อุณหภูมิภายในก้อนขนมปัง
อยู่ที่ 190 ํF

ขนมปังที่ไม่เติมมันฝรั่งอบแห้ง ผิวด้านนอกจะซีดและมีสีน้ำ�ตาลทองน้อยกว่า
PG.5

FLATBREADS, TORTILLAS AND BISCUITS 			
(NON-YEAST DOUGHS)
Potatoes have many functional benefits that should be considered when developing new non-yeast dough products. In addition to the
typical flour used in the formulation, potatoes will help add a crisp and golden exterior while producing a pliable end product with improved
shelf life with a soft interior. In biscuits, potatoes can produce a fluffier, even texture, while flatbreads and tortillas have improved pliability.
Potatoes absorb extra moisture in the mixing stage, producing a very smooth dough that is easy to form and portion, helping to
eliminate a tacky texture. When potatoes are used in baked goods, there is even browning. They also enhance the other flavors in the
baked goods and doughs. A light, creamy, sweet background flavor is delivered with the addition of potatoes.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Dehydrated potato flakes allow for easy addition to your baking formulas and can be added between 2–8%.
Potato flour can be added at 2–4% to produce similar results.
Fresh or frozen mashed potatoes can be added directly to the finished product. Moisture of prepared or fresh-made
mashed potatoes may impact usage levels.

SAMPLE FORMULATION
TORTILLAS
Flour
Water
Canola
Potato Flakes
Kosher Salt

54%
37%
5%
3%
1%
100%

Combine ingredients in a dough mixer,
mix for 10 minutes until smooth.
Divide into 60 gram balls and let rest,
covered for 10 minutes.
Roll out to 7 to 8 inches in diameter.
On a hot flattop, cook until browned,
flip and cook other side.

Potatoes provide great browning and pliability.

PG.6

BISCUITS

Flour
Heavy Cream
Butter, melted
Potato Flakes
Baking Powder
Kosher Salt

46.8%
38.4%
8.8%
4.6%
1.2%
0.2%
100%

Combine ingredients in a dough mixer,
mix for 1 to 2 minutes to just combine.
Roll out and cut into 70 gram rounds.
Bake at 350ºF for 10 to 15 minutes
until golden.

Potato flakes provide improved browning vs. without potato.

แฟลตเบรด, ตอร์ติยา และบิสกิต (แป้งโดว์ที่ ไม่ใช้ยีสต์)
ด้วยคุณสมบัติที่นำ�มาปรับใช้ ได้หลายอย่างของมันฝรั่งอบแห้ง เราจึงสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาขนมปังที่ไม่ใช้ยีสต์ให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
การเพิ่มมันฝรั่งอบแห้งลงไปในส่วนผสมปกติตามสูตรจะช่วยให้ขนมปังที่อบออกมามีความกรอบนอกนุ่มใน เนื้อด้านในมีความยืดหยุ่นไม่
แห้งง่าย จึงช่วยรักษาคุณภาพของแป้งให้เก็บได้นานขึ้น การใช้มันฝรั่งในแป้งบิสกิตจะทำ�ให้เนื้อแป้งเบาฟูนุ่ม ในขณะที่การใช้ในแฟลตเบรดและ
ตอร์ติยา จะให้ผลลัพธ์ของแป้งทีม่ คี วามยืดหยุน่ นุม่ เด้ง ง่ายต่อการขึน้ รูปและแบ่งส่วน ลดความเหนียวหนืดติดมือของแป้งโดว์ รวมถึงเพิ่มสี
น้ำ�ตาลสม่ำ�เสมอให้กับขนมที่อบออกมาอีกด้วย และด้วยรสชาติที่กลางๆ ความข้นของเนื้อ และความหวานอ่อนๆ ของมันฝรั่งยังช่วยเสริม
รสชาติส่วนผสมหลักของขนมปังที่ไม่ใช้ยีสต์ให้์โดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด เพิ่มลงไปในสูตรประมาณ 2-8%
หรือใช้แป้งมันฝรั่งประมาณ 2-4%
มันฝรั่งสดบดหรือมันฝรั่งบดแบบแช่แข็ง สามารถเติมลงไปในแป้งที่ผสมแล้ว ความชื้นของมันฝรั่งที่เติมเข้าไปอาจจะมีผลต่อ
คุณภาพขนมปัง

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้
TORTILLAS

แป้ง
น้ำ�		
น้ำ�มันคาโนล่า
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด
เกลือโครเชอร์
		

54%
37%
5%
3%
1%
100%

ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในชามผสม ใช้เวลาผสมและนวดประมาณ
10 นาที จนเนื้อเนียนดี
แบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆ ก้อนละประมาณ 60 กรัม พักไว้ 10 นาที
คลึงแป้งแต่ละก้อนเป็นแผ่นกลมให้ ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 นิ้ว
นำ�แป้งที่ได้ลงไปจี่บนกระทะแบนที่ร้อนดีแล้ว จนกระทั่งแป้งเป็น
สีน้ำ�ตาลอ่อนๆ จึงพลิกกลับอีกด้านจี่ให้แป้งสุกทั้งแผ่น

มันฝรั่งอบแห้งช่วยเสริมให้แป้งตอร์ติยามีความยืดหยุ่นและเป็นสีน้ำ�ตาล

BISCUITS

แป้ง
ครีมข้น (Heavy Cream)
เนยละลาย
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด
ผงฟู
เกลือโครเชอร์
		

46.8%
38.4%
8.8%
4.6%
1.2%
0.2%
100%

ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในชามผสม คนให้ส่วนผสมพอเข้ากัน
ประมาณ 1-2 นาที
แผ่และคลึงส่วนผสมเบาๆ ใช้พมิ พ์กลมตัดให้ ได้ขนาดประมาณ 70 กรัม
อบที่อุณหภูมิ 350 ํF ประมาณ 10-15 นาที

บิสกิตผสมมันฝรั่งอบแห้งจะให้สีน้ำ�ตาลน่ารับประทาน
VS บิสกิตที่ไม่ได้เติมมันฝรั่งอบแห้ง

PG.7

Potatoes absorb extra moisture, producing a very smooth batter.

CAKES AND QUICK BREADS
Potatoes in baked goods have beneficial functional properties and produce moist and tender texture. Potatoes absorb extra moisture
in the mixing stage, producing a very smooth batter. A light, creamy, sweet background flavor is delivered with the addition of
potatoes. The final product has improved moisture and, therefore, can help improve shelf life.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Fresh or frozen mashed potatoes can be added directly to finished product. Moisture of prepared or
fresh-made mashed potatoes may impact usage levels.
Dehydrated potato flakes allow for simple addition to baking formulas and can be added between 2–8%.
Potato flour can be added at 2–4% to produce similar results.

SAMPLE FORMULATION
CHOCOLATE CAKE
Sugar
AP Flour
Butter, softened
Mashed Potatoes
Eggs
Greek Yogurt
85% Chocolate, melted
Vanilla
Baking Soda
Kosher Salt

PG.8

24.5%
18.4%
14.1%
13.2%
12.2%
9.1%
7.3%
0.4%
0.4%
0.4%
100%

Cream sugar and butter in a mixer.
Add potato and blend well.
Add remaining ingredients and mix to combine.
Bake in prepared cake pan at 375ºF for approximately 40
minutes.

มันฝรั่งอบแห้งจะดูดซับความชื้นในส่วนผสมไว้ ทำ�ให้เนื้อแป้งผสมมีความเนียนสม่ำ�เสมอ

เค้กและควิกเบรด (QUICK BREADS)
การเติมมันฝรั่งอบแห้งในขนมอบจะช่วยให้ผลลัพธ์ของขนมอบมีความนุ่มและชุ่มฉ่ำ�ของเนื้อสัมผัส มันฝรั่งอบแห้งจะช่วยดูดและกักความชื้น
เอาไว้ส่งผลให้ตัวเนื้อแป้งผสมที่ได้มีความเนียน ช่วยยืดอายุของขนมอบให้นานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณสมบัติตามธรรมชาติของมันฝรั่งที่
ให้รสชาติกลางๆ และเนื้อที่มีความเนียนให้ความหวานอ่อนๆ ยังช่วยเสริมให้ผลลัพธ์ของขนมอบดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม
มันฝรั่งสดบดหรือมันฝรั่งแช่แข็งแบบบด สามารถเติมโดยตรงลงไปในส่วนผสม ระดับความชื้นของผลิตภัณฑ์
อาจมีผลต่อการใช้งาน
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด สามารถเติมลงไปในขนมอบประมาณ 2-8% ของปริมาณสูตร
แป้งมันฝรั่ง ประมาณ 2-4 % ของปริมาณสูตร

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้
CHOCOLATE CAKE

น้ำ�ตาล
แป้งอเนกประสงค์
เนย ที่นิ่มแล้ว
มันฝรั่งบด
ไข่
โยเกิร์ตกรีก
ช็อคโกแลต 85% ที่ละลายแล้ว
วานิลลา	
เบคกิ้งโซดา	
เกลือโครเชอร์

24.5%
18.4%
14.1%
13.2%
12.2%
9.1%
7.3%
0.4%
0.4%
0.4%
100%

ตีน้ำ�ตาลและเนยในอ่างผสมจนเนื้อเป็นครีม
เติมมันฝรั่งบดและตีผสมให้เข้ากัน
เติมส่วนผสมที่เหลือ และตีเบาๆ ให้เข้ากัน
นำ�ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ อบที่อุณหภูมิ 375 ํF ประมาณ 40 นาที

PG.9

PG.11
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