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

BREADING,
CRUSTING
COATING

AND

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

มันฝรั่งอบแห้ง
คือวัตถุดิบชั้นเยี่ยม:
ปราศจากกลูเตน (Gluten Free)
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานโครงการ
Clean-Label Project *
รสชาติอ่อนและกลาง
ปลูกในสหรัฐอเมริกา
* Clean-Label Project คือ องค์กรไม่แสวงหา

ผลกำ�ไรที่รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า แก่
ผู้บริโภคว่าใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่แท้จริง และ
เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูป
น้อยที่สุด

BENEFITS OF POTATOES FOR
BREADING, CRUSTING AND COATING

ประโยชน์ของมันฝรั่งอบแห้ง:
อาหารทอด/อบกรอบ ในรูปแบบต่างๆ

EXCELLENT GLUTEN-FREE OPTION

ทางเลือกที่ปราศจากกลูเตน

Potatoes in all forms—fresh, frozen and dehydrated—are
perfect alternatives to wheat in many applications, specifically
where wheat is typically used in standard breading procedures
for breadings and coatings or fried and baked products.
Potatoes can create visually appealing and new formats as well
as craveable foods for gluten-free consumers.

ผลิตภัณฑ์มนั ฝรัง่ ทุกรูปแบบทัง้ แบบสด, แช่แข็ง, หรืออบแห้ง เป็น
วัตถุดบิ ทางเลือกทีป่ ราศจากกลูเตน นิยมใช้แทนแป้งสาลีในการทอด
หรืออบกรอบ ทั้งการทอดแทนเกล็ดขนมปัง และการเคลือบชั้นผิว

IMPROVED ADHESION

Potato flour is a wonderful alternative to wheat flour, specifically
for the initial step in breading and coating. Because it holds
moisture, it creates a nice barrier between the base product
and the breading or crusting system. This allows for an evenly
coated finished product, which, in turn, allows for even baking
or frying and a crispy coating.

เพิ่มการยึดเกาะผิวอาหาร
แป้งมันฝรั่งทำ�หน้าที่แทนแป้งสาลี ได้อย่างสมบูรณ์แบบในขั้นตอน
สำ�คัญของการทอด/อบกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการทอดแบบชุบเกล็ด
ขนมปัง (Breading) หรือการเคลือบผิว (Coating) เพราะมันฝรั่ง
มีคุณสมบัติในการดูดซับและเก็บรักษาความชื้นได้ดีจึงทำ�ให้หน้าที่
เป็นชั้นแป้งที่ยึดเกาะและกั้นความชุ่มฉ่ำ�ของน้ำ�ในวัตถุดิบหลักไว้ ไม่
ให้ซึมไปยังชั้นความกรอบด้านนอก ผลลัพธ์ของอาหารทอดที่ได้จึง
มีความกรอบนอกนุ่มในไม่แยกตัวจากกัน

ให้สีน้ำ�ตาลทองสม่ำ�เสมอ

When breading or crusting with potato flakes or flour, the result
is a golden-brown product that is very uniform and, unlike
panko or traditional bread crumbs, it is less prone to burning.

การใช้ มั น ฝรั่ ง อบแห้ ง แบบเกล็ ด หรื อ แป้ ง มั น ฝรั่ ง ในการทอด/อบ
กรอบทั้งการใช้แทนเกล็ดขนมปัง (Breading) หรือชั้นแป้งกรอบ
(Crusting) จะให้ผลลัพธ์ของอาหารที่มีสีน้ำ�ตาลทองสม่ำ�เสมอ ลด
อัตราการเกิดรอยไหม้เกรียมซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อใช้แป้งเกล็ดขนมปัง
แบบเดิม

ENHANCED TEXTURE

ผิวสัมผัสสม่ำ�เสมอน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

Potato flakes create a uniform texture with crunch and provide
a nice crust while holding moisture in the finished product.

อาหารอบหรือทอดกรอบที่ใช้มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด จะให้เนื้อ
สัมผัสที่กรอบสม�่ำเสมอ ในขณะที่ยังคงรักษาความนุ่มชุ่มน�้ำของ
อาหารด้านในไว้ ได้อย่างดี

ENHANCED BROWNING

APPEALING FLAVOR

The flavor of the potato really comes through and is a fresh,
familiar flavor that is craveable to the American palate.
Additionally, it is neutral enough to combine with herbs,
seasonings and cheeses to deliver a wide variety of flavor
profiles.
APPEALING APPEARANCE

When dehydrated potato flakes, shredded or spiralized
potatoes or potato flour are used instead of panko or traditional
breadcrumbs, eye-appealing appearance with a more uniform
finished product is achieved.
INNOVATIVE APPLICATIONS

Using potatoes in an application can create an unexpected
and unique alternative to the norm. The golden-brown color,
versatility and flavor can offer an innovative twist or completely
new product. Potatoes are not just a substitute; they should be
considered an innovative solution to new product development.

เสริมรสชาติให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยรสธรรมชาติที่ยังคงความสด มีรสอ่อนและกลางๆ มันฝรั่ง
อบแห้งจึงสามารถน�ำไปปรุงร่วมกับวัตถุดิบอื่นได้ดี ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องเทศ เครื่องปรุง หรือชีส นับว่ามันฝรั่งอบแห้งเป็นส่วนผสม
พื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์เมนูอาหารให้มีความหลากหลายด้าน
รสชาติได้มากยิ่งขึ้น

อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น
เมื่อใช้แป้งมันฝรั่ง หรือมันฝรั่งอบแห้งทั้งแบบเกล็ด, หั่นเส้นหรือหั่น
เกลียว แทนแป้งเกล็ดขนมปังแบบเดิม (Breadcrumbs) หรือแปังโกะ
(Panko) ผลลัพธ์ของอาหารทอด/อบกรอบที่ได้ออกมาจะมีสีสัน
สม่ำ�เสมอและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

สร้างสรรค์เมนูหลากหลายไร้ข้อจำ�กัด
การประยุกต์ใช้มันฝรั่งช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์เมนู
ที่เหนือความคาดหมายและต่างจากเดิม
สีน้ำ�ตาลทองสม่ำ�เสมอ
รวมถึงรสชาติของมันฝรั่งอบแห้งเอง คือปัจจัยที่นำ�ไปสู่การคิดค้น
เมนูใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำ�กัด มันฝรั่งอบแห้งจึงไม่ใช่เพียงส่วนผสม
ทดแทนแต่ควรจัดให้เป็น วัตถุดิบ สำ� คัญที่เป็น พื้น ฐานนำ� ไปสู่การ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีใหม่ๆ อีกด้วย
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Made with potato flour and flakes.

Made with potato flour and panko.

STANDARD BREADING PROCEDURE
The standard breading procedure is used to achieve a breading that adheres well to baked or fried items. It is traditionally a threestep process in which product is dredged in flour, then egg and finished with breadcrumbs. Potatoes are a natural for steps one
and three of this process. Replace step one with potato flour and step three with potato flakes to achieve an incredible gluten-free
breaded item. The beautiful browning that comes from the natural sugars found in potatoes creates great visual appeal, while the
neutral flavor allows for the formulated herbs and seasonings to be carried through. The familiar flavor of the potato still shines,
providing a craveable flavor.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Potato flour works as a great alternative to flour in
step one of the standard breading procedure. The
texture and moisture-adhering qualities help create
a strong and even first layer. It also adheres to
moisture, aiding in the development of the second
“wet” stage in the standard breading procedure.
Dehydrated potato flakes are a great alternative
to panko or traditional breadcrumbs. It mimics
the texture and adheres well to create the third
outer coating in the traditional standard breading
procedure.
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SAMPLE ALTERNATIVE
BREADING
PROCEDURE METHOD
FRIED ZUCCHINI
Slice zucchini on bias.
Dredge zucchini slices in potato flour.
Dip in egg wash and coat with dehydrated potato flakes.
Fry or bake until golden.

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด

ใช้แป้งมันฝรั่งและแป้งโกะ

การทอด/อบกรอบ แทนเกล็ดขนมปัง (BREADING)
ความส�ำเร็จของการทอดหรืออบกรอบแบบชุบเกล็ดขนมปัง (Breading) ซึ่งตามปกติจะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ การคลุกอาหารลงในแป้ง
(Flour) ตามด้วยการชุบไข่ (Egg Wash) และการคลุกด้วยเกล็ดขนมปัง (Breadcrumbs) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทอด คือการท�ำให้ชั้น
เกล็ดแป้งเคลือบกับวัตถุดบิ หลักยึดเกาะกันได้ดีไม่แยกตัวจากกันตอนทอด
การใช้แป้งมันฝรัง่ ในขัน้ ตอนแรกและมันฝรัง่ อบแห้งแบบเกล็ดใน
ขัน้ ตอนที่สามแทนที่การใช้แป้งและเกล็ดขนมปังแบบเดิม นอกจากเราจะได้เมนูอาหารทอดที่ปราศจากกลูเตนแล้ว น�้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
กับรสชาติกลางๆ ของมันฝรั่ง จะไม่ไปกลบรสของเครือ่ งเทศหรือเครือ่ งปรุงหลักแต่จะช่วยให้อาหารทอดนัน้ ๆ มีสสี นั ทีน่ า่ รับประทานและเสริม
รสชาติของเครื่องปรุงให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้
FRIED ZUCCHINI
หั่นซูกินีขนาดชิ้นตามความชอบ
คลุกซูกินีที่หั่นแล้วบนแป้งมันฝรั่งให้ทั่ว
นำ�มาชุบไข่ และคลุกด้วยมันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด
ทอดหรืออบจนเป็นสีน้ำ�ตาลทอง

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม
แป้งมันฝรั่ง เป็นวัตถุดิบทางเลือกที่ดีมากเพื่อทดแทนแป้ง
แบบเดิมที่ใช้ ในขั้นตอนแรกของการทอดกรอบนั่นคือการ
คลุกอาหารลงในแป้ง (Flour) คุณสมบัติการยึดเกาะและ
เก็บกักความชื้นของมันฝรั่งจะช่วยสร้างชั้นแป้งที่ ไม่แยก
ตัวกับอาหาร รวมถึงช่วยเสริมให้ขั้นตอนการชุบไข่ (Egg
Wash) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการ
ทดแทนเกล็ดขนมปังแบบดั้งเดิม (Breadcrumbs) หรือ
แป้งโกะ (Panko) เกล็ดมันฝรั่งจะสร้างผิวสัมผัสด้านนอก
ที่กรอบและสม่ำ�เสมอ รวมถึงเสริมการยึดเกาะไม่ให้แยกตัว
กับวัตถุดิบหลักได้ดีอีกด้วย
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POTATO CRUSTING
Crusting and crunch on the exterior of fried and baked products are at the heart of the menu. Traditional batters, breadings and
coatings tend to require gluten or other flours. Utilizing potatoes in this new and on-trend way allows for increased eye appeal,
texture and presentation. Fresh potatoes can be spiralized or shredded. Frozen or dehydrated potatoes can be rehydrated to
create new applications that add flavor appeal as well as gluten-free options. Using potato flour as the first step helps with even
and improved adhesion of the final crusting by absorbing moisture.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Potato flour works to adhere additional layers of texture and flavor.
Fresh or frozen potatoes that have been spiralized or shredded add a unique and
eye-appealing crusting.
Dehydrated potato shreds that have been rehydrated act as shredded potatoes
with ease of storage and prolonged shelf life.

Made with potato flour and fresh spiralized potatoes.

Made with potato flour and rehydrated shreds.

SAMPLE METHOD
SAMPLE RECIPE FORMULA: SPIRALIZED POTATO FRIED SHRIMP
Peel and spiralize fresh potatoes.
Peel and devein raw shrimp. Dust with potato flour and wrap with spiralized potatoes, fresh or thawed frozen shredded potatoes
or rehydrated shredded potatoes.
Fry or bake until golden.
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การทอด/อบกรอบ ชั้นมันฝรั่งกรอบ (POTATO CRUSTING)
หัวใจของการทอดหรืออบกรอบ คือการท�ำให้ชั้นความกรอบด้านนอกมีความกรุบกรอบสม�่ำเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องใช้กลูเตนหรือแป้งที่มี
กลูเตนใส่เพิ่มเติมลงในแป้งทอดแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นแป้งชุบ (Batters) เกล็ดขนมปัง (Breadings) หรือแป้งเคลือบ (Coatings) การใช้
มันฝรั่งอบแห้ง, สด หรือแช่แข็งทดแทนแป้งแบบเดิม นอกจากจะได้เมนูอาหารทอดกรอบที่ปราศจากกลูเตนแล้ว เรายังประยุกต์ใช้มันฝรั่งเพื่อ
สร้างความน่าสนใจให้ชั้นความกรอบด้านนอกได้อีกด้วย อาทิเช่น การน�ำมันฝรั่งแบบเส้นเกลียวหรือเส้นแท่งเล็กๆมาใช้เพื่อการน�ำเสนอเมนู
อาหารทอดให้มีความน่าสนใจดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น และด้วยคุณสมบัติของการดูดซับความชื้นที่ดี การใช้แป้งมันฝรั่งคลุกกับวัตถุดิบในขั้น
ตอนแรกของการทอดยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะวัตถุดิบหลักกับชั้นความกรอบได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม
แป้งมันฝรั่ง มีประโยชน์ในการเพิ่มการยึดเกาะ
มันฝรั่งสดหรือแช่แข็ง ที่เป็นเส้นเกลียวหรือหั่นเป็นเส้นเล็กๆ ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับชั้นความกรอบให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้น
มันฝรั่งอบแห้งแบบเส้น (Shreds) ที่ผ่านการคืนรูปแล้ว (Rehydration) สามารถน�ำมาใช้แทนมันฝรั่งสดหั่นเส้นได้ อีกทั้งยัง
มีอายุการใช้งานที่นานกว่าและง่ายต่อการจัดเก็บ

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันฝรั่งสดหั่นเกลียว

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันฝรั่งอบแห้งแบบเส้นที่คืนรูปแล้ว

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้
SPIRALIZED POTATO FRIED SHRIMP
ปอกมันฝรั่งและหั่นเกลียวให้เป็นเส้นยาว
ปอกและทำ�ความสะอาดกุ้ง นำ�กุ้งมาคลุกแป้งมันฝรั่ง พันด้วยมันฝรั่งหั่นเส้นเกลียวที่เตรียมไว้ หรือคลุกด้วยมันฝรั่งสด แช่แข็ง
หรือมันฝรั่งอบแห้งแบบเส้นที่ผ่านการผสมน้ำ�คืนรูปแล้ว
ทอดหรืออบจนเป็นสีน้ำ�ตาลทอง
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CRUSTS
Potatoes are a great replacement for crusts. They can replace pie dough, biscuit dough or batter. By using fresh, frozen or
rehydrated potato flakes, a non-tacky consistency can be created, ideal for the specific application. When creating a mashed
potato crust, the desired consistency is similar to a biscuit dough, so it isn’t sticky. If the mashed potatoes are too wet, potato
flour can be used to absorb the extra liquid while maintaining the gluten-free benefits. Applications include enrobed products
and top crusts on frozen and ready-to-eat meals.

SAMPLE METHOD

IDEAL POTATO PRODUCTS
Fresh or frozen mashed potatoes can be added
directly to create finished product. Moisture of
prepared or fresh-made mashed potatoes may
impact usage level. If moisture is too high, use
potato flour to create a dough that isn’t tacky.
Dehydrated potato flakes can be rehydrated to
create the perfect texture dough and used as an
exterior coating.
Potato flour works as the perfect dusting for
crusted products with moisture to aid in the
adhesion of the mashed potato dough.

Made with potato flour and mashed potatoes, and
dusted with potato flour.
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DEEP FRIED MOZZARELLA
AND POTATO BALLS
Dust 1 ounce of fresh mozzarella with potato flour.
Mold 0.5 ounce (15 grams) to 1 ounce (29 grams) of mashed
potato around mozzarella.
Dust with potato flour or dehydrated potato flakes.
Fry until golden.

Made with potato flour and mashed potatoes, and
dusted with panko.

Made with potato flour and mashed potatoes, and
dusted with dehydrated potato flakes.

การทอด/อบกรอบ แบบชั้นแป้งกรอบ (CRUSTS)
ในการทอด/อบกรอบ แบบชัน้ แป้งทอดกรอบด้านนอก (Crusts) มันฝรั่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สามารถใช้แทนแป้งพาย แป้งบิสกิตผสม หรือแป้ง
ทอดกรอบอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับการทอดลักษณะนี้ คือ มันฝรัง่ สด มันฝรัง่ แช่แข็ง หรือมันฝรัง่ อบแห้งแบบเกล็ด
ซึ่งให้ผลลัพธ์ของชั้นทอดกรอบที่มีความกรอบสม�่ำเสมอ ไม่เหนียวหนืด การใช้ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งบดจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้
แป้งบิสกิต โดยส่วนผสมที่ได้จะไม่เหนียวติดมือ และเราสามารถท�ำได้ทั้งการหุ้ม (Enrobed) หรือการวางเป็นชั้นด้านบน (Top crusts)
ในกรณีที่มันฝรั่งบดเหลวเกินไป การเติมแป้งมันฝรั่งเพิ่มเติมลงไปแทนแป้งชนิดอื่นจะช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินไว้ ได้และท�ำให้เมนูอาหาร
ทอดนั้นปราศจากกลูเตนได้อีกด้วย

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม

DEEP FRIED MOZZARELLA
AND POTATO BALLS
โรยแป้งมันฝรั่งบางๆบนชีสมอสซาเรลล่าขนาด 1 ออนซ์
หุ้มชีสมอสซาเรลล่า 1 ออนซ์ (29 กรัม) ด้วยมันฝรั่งบด 0.5 ออนซ์
(15 กรัม) ให้มีลักษณะเป็น Potato Ball
โรยหรือคลุก Potato Ball ที่ได้ด้วยแป้งมันฝรั่ง หรือ
มันฝรั่งอบแห้งชนิดเกล็ด
ทอดจนเป็นสีน้ำ�ตาลทอง

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันบดโรยด้วยแป้งมันฝรั่ง

มันฝรั่งสดบด หรือมันฝรั่งแช่แข็งบด สามารถใช้เป็น
ชั้นทอดกรอบได้โดยตรง การเติมแป้งมันฝรั่งเพิ่ม
ลงในมันฝรั่งบดจะช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินไว้ ได้
รวมถึงไม่ท�ำให้เนื้อสัมผัสเหนียวติดมือด้วย
มันฝรัง่ อบแห้งแบบเกล็ดทีค่ นื รูปแล้ว สามารถน�ำมาคลุก
กับผิวด้านนอกเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจให้เนือ้ สัมผัสของ
อาหารทอดได้
แป้งมันฝรั่งใช้เป็นแป้งคลุกหรือโรยได้ดี เพื่อเพิ่มการ
ยึดเกาะระหว่างวัตถุดิบหลักและชั้นมันบดได้ดี

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันบดโรยด้วยแป้งโกะ

ใช้แป้งมันฝรั่งและมันบดโรยด้วย
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด
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TOPPINGS AND COATINGS
As a topping, shredded and diced potatoes create a great moisture barrier, leaving the product moist while delivering a beautiful and
even browning when pan seared, broiled or fried. Potatoes are a great alternative to traditional breadcrumbs or cornmeal for toppings
and coating in multiple applications. This can be on a traditional mac and cheese or herbed topping for vegetables. The visual appeal,
especially when seared or broiled, is a golden-brown finish with a delicious potato flavor that can be seasoned with herbs or hard cheeses.
It is a preferred alternative to panko and traditional breadcrumbs, and it is an enhanced presentation when other potato formats are
introduced like shredded or sliced to create a differentiated look and texture.

IDEAL POTATO PRODUCTS
Potato flour works to adhere additional layers of
texture and flavor.
Fresh, frozen or rehydrated dehydrated shredded
and sliced potatoes add a unique and
eye-appealing crust.
Dehydrated flakes add a crisp, evenly browned
topping or coating.

SAMPLE METHOD
PARMESAN AND HERB
POTATO-CRUSTED SALMON
Dust 6-ounce portion of skinned salmon with potato flour.
Mustard Butter: 0.1 ounce (50%) butter and 0.1 ounce (50%)
Dijon mustard combined and brushed on presentation side of
salmon.
Combine 0.25 ounce (80%) shredded Parmesan, 0.05
ounce (16%) herbs and 0.1 ounce (4%) potato flakes (or 0.1
ounce fresh shredded potato or 0.3 ounce rehydrated sliced
dehydrated potatoes) and press on top of fish.
Sear in oil, potato side down until golden. Flip and finish
cooking to desired temperature.
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Panko

Potato flakes

Rehydreated
dehydrated slices

Refrigerated
shredded potatoes

การโรยหน้า (TOPPINGS) และการเคลือบชั้น (COATINGS)
เราสามารถประยุกต์ใช้มนั ฝรัง่ แบบหัน่ เส้น หรือหัน่ ลูกเต๋าเป็นส่วนผสมของท็อปปิง้ (Toppings) อาหารชนิดต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็นเมนูดงั้ เดิมอย่าง
มักกะโรนีอบชีส หรือเมนูผกั หลากชนิดทีโ่ รยหน้าด้วยเครือ่ งเทศ เป็นต้น มันฝรัง่ ถือเป็นวัตถุดบิ ในการท�ำท็อปปิง้ ทีน่ า่ สนใจแทนการใช้วตั ถุดบิ
เดิมๆ ประเภทแป้งเกล็ดขนมปัง (Breadcrumbs) หรือ คอร์นมีล (Cornmeal) ด้วยคุณสมบัตใิ นการเป็นชัน้ กัน้ ความชืน้ ทีด่ ขี องมันฝรัง่ จะช่วย
ให้สว่ นผสมหลักคงความชุม่ ฉำ�่ นำ�้ ไว้ ได้ ไม่วา่ จะเป็นการปรุงแบบจีก่ ระทะ (Pan Sear) การย่างด้านบน (Broiled) หรือการทอด (Fried) และ
นอกจากการเสริมสีสนั ของอาหารให้เป็นสีนำ�้ ตาลทองน่ารับประทานแล้ว เรายังสามารถประยุกต์รปู แบบทีห่ ลากหลายของผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
มาใช้เป็นลูกเล่นในการตกแต่งท็อปปิ้งอาหาร เช่น มันฝรั่งหั่นเส้น หรือหั่นแผ่นบาง ท�ำให้การน�ำเสนอเมนูมีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งที่เหมาะสม

PARMESAN AND HERB
POTATO-CRUSTED SALMON

โรยแป้งมันฝรั่งบนปลาแซลมอลติดหนังขนาดชิ้น 6 ออนซ์ (174 กรัม)
Mustard Butter: ผสมเนย 0.1 ออนซ์ กับดิจงมัสตาร์ด 0.1 ออนซ์
คนให้เข้ากันหลังจากนั้นนำ�ไปทาบนปลาแซลมอล
ท็อปปิ้ง: ผสม Parmesan ชนิดเส้น  0.25 ออนซ์ (80%), เครื่องเทศ 0.05 ออนซ์
(16%) และ มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด 0.1 ออนซ์ (4%) (หรือ มันฝรั่งสดหั่นเส้น
0.1 ออนซ์ หรือ มันฝรั่งอบแห้งที่คืนตัวแล้วแบบหั่นแผ่นบาง 0.3 ออนซ์)
วางส่วนผสมข้างต้นกดเบาๆ บนปลา
นำ�ไปจี่ (Sear) บนกระทะร้อนที่มีน้ำ�มันบางๆ จนด้านท็อปปิ้งเป็นสีเหลืองทอง
จึงกลับด้านและจี่ให้ปลาสุกตามต้องการ

แป้งมันฝรั่ง จะทำ�หน้าที่ยึดเกาะพื้นผิวและเป็น
ชั้นกั้นความชื้นเพื่อรักษารสชาติและรสสัมผัส
ที่ดีของส่วนผสมหลักไว้
มันฝรั่งสด แช่แข็ง หรืออบแห้ง รูปแบบต่างๆ เช่น
หั่นเส้น หั่นแผ่นบาง เพื่อสร้างสรรค์การน�ำเสนอ
เมนูอาหารให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด เพื่อเพิ่มความกรอบ
และสร้ า งท็ อ ปปิ ้ ง /ชั้ น เคลื อ บที่ มี สี น�้ ำ ตาลทอง
สม�่ำเสมอ

แป้งโกะ

มันฝรั่งอบแห้งแบบเกล็ด

มันฝรั่งอบแห้งคืนรูปแล้ว
แบบหั่นแผ่นบาง

มันฝรั่งแช่แข็งแบบเส้น
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