
ขาวกลองนี้มีดี....แคไหน

รายการ พลังงาน
(กิโลแคลลอรี)่

คารโบไฮ
เดรต(กรัม)

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

โซเดียม
(มิลลิกรัม)

โปแตสเซียม
(มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม)

ใยอาหาร
(กรัม)

ขาวสวย 3 ทัพพี (ขาวขาวผสมขาวกลอง 4:1) 239.96 53.99 5.99 0.65 42.5 110 92.16 0.52
แกงสมชะอมกุง+ยอดมะพราว 1 ที่เสริฟ 204.84 16.54 8 11.94 1791.48 46.73 195.54 0.56
หมูทอดพรอมแตงกวา 1 ที่เสริฟ 194.1 2.96 12.68 14.63 431.1 228.4 137.2 0.1
สลัดผัก-น้ําสลัดฟกทอง 45.24 8.82 1.3 0.51 263.66 132.35 26.83 1.08
ขนมใสไส 2 หอ
(ซ้ือจากรานคุณสะดาด ขายอยูหนาปศุสัตว)

136.28 16.06 1.25 7.42 120 4.19 13.72 -

รวม 820.42 98.37
48%

29.22
14%

35.15
38%

2648.74 521.67 465.45 2.26

ขอมูลอางอิง : 1. ตารางแสดงคุณคาอาหารไทย (2542) สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.โภชนาการกับผลไม . ริญ เจริญศิริ และ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย  สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล (ใชคํานวณเฉพาะในผลไม)



**หมายเหตุ : ใชผักปลอดภัยจาก กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง ต.ชองสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ขอขอบคุณ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด ในการเปนตัวแทนประสานงาน)

แกงสมชะอมกุง+ยอดมะพราว
สวนประกอบ (ตอ 4 ท่ีเสริฟ)
ชะอมเด็ด 50 กรัม (จากกลุมเกษตรอนิทรีย)**
ยอดมะพราว 140 กรัม พริกแกงสม 30 กรัม
กุงสด 12 ตัวขนาดกลาง เกลือ 10 กรัม
ปลาแล 40 กรัม น้ํามะขามเปยก 70 กรัม
น้ําตาลปก 40 กรัม น้ําปลา 20 ซีซี
น้ําซุป 520 ซีซี
สําหรับทอดชะอม
ไขไก 1 ฟอง น้ํามันพืช 40 ซีซี
วิธีทํา

1. ตอกไขใสชาม ตีใหเขากัน จากนัน้ใสชะอมที่เด็ดไว คน
อีกครั้งจนไขและชะอมเขากัน

2. ใสน้ํามันในกระทะ พอรอน เทไขลงไป ทอดใหเปน
แผนเหลืองทัง้สองดาน พอไขสุก นําออกมาสะเด็ด
น้ํามัน แลวหั่นเปนช้ินพอดคีํา พักไว

3. นําปลาไปลวกในน้ํารอนใหสุก แลวนําไปโขลกกับพริก
แกงสมใหเขากันดี

4. ตมน้ําในหมอ รอจนกระทั่วเดือด จากนั้นใสพริกแกงสม
คนใหทั่ว รอจนเดือดแลวปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะขาม
เกลือปน และน้ําตาลปบ คนน้ําแกงใหเขากัน ชิมรส
เปรี้ยวนํา เค็ม หวาน

5. ใสยอดมะพราว รอจนเดอืด แลวใสกุงในขณะน้ําแกง
เดือด เม่ือกุงใกลสุกใหใสชะอมทอดที่หัน่เตรียมไว เม่ือ
กุงสุก จึงปดไฟ

หมูทอดกระเทียมพริกไทย
สวนประกอบ(ตอ 1 ท่ีเสริฟ)

หมูหั่น 60 กรัม
กระเทียมสับ 2 – 3 กลีบ
ซีอิ้วขาว ½ ชอนชา
น้ํามันหอย ½ ชอนชา
น้ําตาลปก ½ ชอนชา
พริกไทย เล็กนอย
น้ํามันพืช 2 ชอนชา
แตงกวา ตามชอบ

วิธีทํา
1. ตั้งกระทะบนเตาไฟ เปดไฟกลาง ใสน้ํามันพืช พอรอน

ใสกระเทียมสับลงไปเจียวพอเหลืองหอม ตักพักไว
2. จากนั้นใสหมูลงไปผดัในกระทะตอจนกระทั่งสุก  ใส

น้ําตาล น้ํามันหอย และซีอิ้วขาวลงไป ผัดใหเขากันดี จน
ซอสเคลือบหมูเปนมันเงา และมีสีเขมเล็กนอย  โรย
พริกไทย กระเทียมเจียว แลวผัดใหเขากันอีกที ปดไฟ
ตักใสจาน ตกแตงดวยใบผักชี

3. เสริฟพรอมแตงกวา



**หมายเหตุ : ใชผักปลอดภัยจาก กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง ต.ชองสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ขอขอบคุณ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด  ในการเปนตัวแทนประสานงาน)

สลัดผัก-นํ้าสลัดฟกทอง
สวนประกอบ(ตอ 1 ท่ีเสริฟ)

ผักสลัด 10 กรัม(จากกลุมเกษตรอินทรีย)**
มะเขือเทศ 2 ลูก(จากกลุมเกษตรอินทรีย)**
แตงกวา 3 ชิ้น
หอมใหญ เล็กนอย
แครอท เล็กนอย
ขาวโพดตม 10 กรัม
นํ้าสลัดฟกทอง 2 ชอนโตะ

วิธีทํานํ้าสลัดฟกทอง
นําฟกทองน่ึง นํ้าตาลทราย นํ้าสมสายชู เกลือปน พริกไทยปน มัสตารด และนมสด ใสโถปน  ปนจนเปนเน้ือ

เดียวกัน จะไดนํ้าสลัดฟกทอง สามารถเก็บใสตูเย็นไวกินไดประมาณ 1 สัปดาห
จัดเตรียมสําหรับเสริฟ

จัดวางผักที่เตรียมไวใสจาน ผักสลัด มะเขือเทศ แตงกวา หอมใหญ แครอท และขาวโพดตม ราดดวยนํ้าสลัด
ฟกทอง (สามารถเพิ่มปริมาณหากตองการทานเปนมื้อหลัก)


