พุดดิง้ โยเกิร์ต 2 สหาย

ส่ วนประกอบ
ส่วนผสมโยเกิร์ตผสมธัญพืช( สาหรับ 15 ที่เสิ ร์ฟ )
1. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมัน 0%
2
ถ้วย (270 กรัม)
2. ถัว่ แดงหลวงต้มสุก
1/4 ถ้วยตวง (33กรัม)
3. ลูกเดือยต้มสุก
1/4 ถ้วยตวง (33กรัม)
4. นมพร่ องมันเนย 1 กล่อง
(225 มล.)
5. น้ าตาลทราย 20 กรัม
6. เจลาติน
3
แผ่น
ส่วนผสมโยเกิร์ตผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่( สาหรับ 15 ที่เสิร์ฟ )
1. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมัน 0%
2
ถ้วย (270 กรัม)
2. มะม่วงหาวมะนาวโห่ตม้ สุก
1/4 ถ้วยตวง
(33กรัม)
3. นมพร่ องมันเนย 1 กล่อง
(225 มล.)
4. น้ าตาลทราย 20 กรัม
5. เจลาติน
3
แผ่น
ส่วนผสมซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่สาหรับแต่งหน้า( สาหรับ 15 ที่เสิร์ฟ )
1.
2.
3.
4.

มะม่วงหาวมะนาวโห่
80
กรัม
น้ าตาลทราย 40 กรัม
น้ าผึ้ง 55 กรัม
น้ าต้มสุก
40
ซีซี
ผลไม้สาหรับแต่งหน้า( สาหรับ 15 ที่เสิร์ฟ )

1. มะม่วงหาวมะนาวโห่
2. สับปะรดหัน่ ชิ้นเล็ก 150 กรัม

30

ลูก

วิธีทา
1. นาเจลาตินแผ่นทั้ง 2 ส่วน แช่น้ าเย็น 5 นาที โดยแยกแต่ละส่วน พักไว้ให้นุ่ม
2. ปั่ นโยเกิร์ตรวมกับถัว่ แดงหลวงและลูกเดือยต้มสุก พักไว้
3. ปั่ นโยเกิร์ตรวมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ตม้ สุก พักไว้
4. นาส่วนผสมซอสมาปั่ นรวมกัน แล้วตั้งไฟ เคี่ยวพอข้น พักไว้สาหรับแต่งหน้า
5. นานมพร่ องมันเนย อุ่นให้ร้อน(แค่เริ่ มมีไอเล็กน้อย) จึงนาเจลาตินส่วนที่ 1 ที่แช่น้ าไว้ข้ นึ มาใส่ คนให้เจลาตินละลาย
นามาเทใส่โยเกิร์ตผสมธัญพืชที่เตรี ยมไว้ ตักใส่ถว้ ยแก้วเล็กหรื อพิมพ์ (ประมาณ 40 กรัม) แช่ในตูเ้ ย็นหรื อในน้ าแข็ง
ประมาณ 20 นาที พออยูท่ รง
6. นานมพร่ องมันเนยอีกส่วนหนึ่ง อุ่นให้ร้อน(แค่เริ่ มมีไอเล็กน้อย) จึงนาเจลาตินส่วนที่ 1 ที่แช่น้ าไว้ข้ นึ มาใส่ คนให้เจ
ลาตินละลาย นามาเทใส่โยเกิร์ตผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เตรี ยมไว้ ตักใส่บนโยเกิร์ตผสมธัญพืชที่แช่เย็นไว้
(ประมาณ 35 กรัม) แช่ในตูเ้ ย็นหรื อในน้ าแข็ง ประมาณ 30 นาที
7. หยอดหน้าด้วยซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ประมาณถ้วยละ 2 ช้อนชา แล้วแต่งหน้าด้วยสับปะรดและผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ หรื อผลไม้อื่น / ธัญพืชตามชอบ พร้อมจัดเสิร์ฟ
คุณค่าทางโภชนาการ ต่ อ 1 ที่เสิ ร์ฟ
พลังงาน
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน
โซเดียม
โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส ใยอาหาร
(กิโลแคลลอรี่)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (กรัม)
86.86
16.13
3.15
1.06
39.9
69.78
79.97
1.05
ข้อมูลอ้างอิง : ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย(2542) สถาบันวิจยั โภชนาการ ม.มหิดล

ความโดดเด่ นของเมนู “พุดดิง้ โยเกิร์ต 2 สหาย”
โยเกิร์ต
ผลิตภัณฑ์จากนมที่ผา่ นการหมักโดยใช้แบคทีเรี ยโปรไบโอติก (Probiotics) ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยชนิดดีต้งั แต่ 1 ชนิดขึ้น
ไป ซึ่งแบคทีเรี ยเหล่านี้มีประโยชน์ในการฟื้ นฟูและปรับสมดุลของแบคทีเรี ยในระบบย่อยอาหาร การรับประทานโยเกิร์ตจึง
อาจช่วยในการบรรเทาอาการท้องเสีย ให้ดีข้ นึ ได้ รวมถึงการรักษาหรื อป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ยในกระเพาะอาหารและ
ระบบทางเดินปั สสาวะ ป้ องกันมะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรง หรื อผูท้ ี่แพ้น้ าตาลแลคโตสบางคนก็เลือกรับประทานโยเกิร์ต
แทนนมได้
มะม่ วงหาวมะนาวโห่
มีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มAnthrocyanin(สารสีม่วง-แดง) ช่วยป้ องกันการเกิดโรคเรื้ อรังต่างๆ เช่นโรคที่เกี่ยวกับ
หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ทั้งยังชะลอการเสื่อมของเซลล์ ช่วยยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินอาหาร
สรรพคุณตามตารายาไทย ผลสุกและดิบ รักษาโรคออกตามไรฟัน แก้ทอ้ งเสีย
คุณค่าทางอาหาร ผลสุก 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 75 กิโลแคลอรี และมีวติ ามินซี 9 – 11 มิลลิกรัม
และผลสด มีรสเปรี้ ยวและมีวติ ามินซีสูง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (ส่วนใหญ่เป็ นเพียงการศึกษาระดับเซลล์และหลอดทดลอง)
ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์มะเร็ง
**ข้อมูลจาก MED HERB GURU รอบรู ้เรื่ องสมุนไพร**
ลูกเดือย
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุที่จาเป็ นสาหรับร่ างกาย อย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินอี ธาตุแคลเซียม
ธาตุฟอสฟอรัส โดยเฉพาะวิตามินบี 1 ที่มีปริ มาณสูงมาก ช่วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส บารุ งสายตา บารุ งเส้นผมให้
เจริ ญเติบโตดีข้ นึ เพิม่ การไหลเวียนของเลือดที่ผวิ หนังให้ดีข้ นึ
ถั่วแดงหลวง
เป็ นแหล่งอาหารที่ดีของธาตุเหล็ก ที่ช่วยบารุ งโลหิต ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย อุดมไปด้วยวิตามินบีหลายชนิดช่วย
บารุ งประสาทและสมอง มีแคลเซียมสูง การรับประทานเป็ นประจาสามารถช่วยบารุ งกระดูกและฟัน ป้ องกันภาวะกระดูก
เสื่อม ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น และแคลเซียมยังมีบทบาทสาคัญต่อการทางานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อ
มีเส้นใยอาหารสูง จึงช่วยดูดซับน้ าและพองตัวได้ดี ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอล ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้
สมดุล และช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก

“สุ ขภาพดี..เริ่มทีต่ ัวเรา” ..ด้ วยความห่ วงใยจาก.. ฝ่ ายโภชนาการ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

