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อุปกรณ 
 ๑. จานแกวสําหรับใสสาหราย

 ๒. ถวยแกวสําหรับใสนํ้าจิ้ม

วัตถุดิบ 
 ๑. สาหรายพวงองุน 

 ๒. กุงสด

 ๓. หอมเจียว

วิธีทํา
 ๑. แกะกุงลวกใหสุก

 ๒. นําสาหรายมาตัดเปนพวง วางเรียงใสภาชนะ

  ใหสวยงามพรอมดวยกุงสดลวก

 ๓. รับประทาน คูกับหอมเจียวและราดดวย

  นํ้าจิ้มซีฟูด   

อุปกรณ 
 ๑. ชุดโชวอาหาร หรือจานเซรามิก

 ๒. ตะเกียบ

 ๓. ถวยสําหรับใสวาชาบิและซอส

วัตถุดิบ
 ๑. ปลาแซลมอน

 ๒. สาหรายพวงองุน

 ๓. แครอท

 ๔. หัวไชเทา

 ๕. สะระแหน

 ๖. วาชาบิ

 ๗. กระเทียม/พริกช้ีฟาแดง

วิธีทํา
 ๑. นําปลาแซลมอนมาห่ันเปนช้ินพอคํา

 ๒. หั่นแครอทและหัวไชเทาเปนฝอยๆ

 ๓. หั่นกระเทียมและพริกช้ีฟาเพื่อตกแตง

 ๔. ตกแตงดวยใบสะระแหน

วิธีทํา
 ๑. หั่นปูอัดเปนชิ้นเล็กๆ 

 ๒. นําปูอัดที่หั่นแลวมาผสมกับนํ้าสลัดครีม

  และไขกุงคนใหเขากัน 

 ๓. หั่นผักสลัดใหเปนชิ้น ขนาดใกลเคียงกับ

  ชิ้นแครกเกอร 

 ๔. ผาครึ่งสตอเบอร่ีและห่ันเปนชิ้นบาง

 ๕. นําแครกเกอร มาวางเรียงกันแลววางผักสลัด

  ที่หั่นไวบนแครกเกอร จากนั้นใสหนาบนผักสลัด 

  พรอมวางสตอเบอร่ีดานบนใหเปนรูปปกผีเส้ือ

  ตกแตงสาหรายพวงองุนไวบนสุด ใหสวยงาม

  นารับประทาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
หมู ๔  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐หมู ๔  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐
โทรศัพท ๐๓๙-๔๓๓๒๑๖-๘ โทรสาร ๐๓๙-๔๓๓๒๑๙โทรศัพท ๐๓๙-๔๓๓๒๑๖-๘ โทรสาร ๐๓๙-๔๓๓๒๑๙

อุปกรณ
 ๑. ชอนชา ๑ คัน 

 ๒. ภาชนะสําหรับผสม 

 ๓. ถาดวางแครกเกอร

วัตถุดิบ 
 ๑. แครกเกอร ๑๐๐ ชิ้น 

 ๒. สลัดครีม ๔ ชอนโตะ 

 ๓. ปูอัด ๓๐๐ กรัม 

 ๔. สตอเบอร่ีลูกใหญ ๑๕ ลูก

 ๕. ผักสลัด ๕๐๐ กรัม 

 ๖. สาหรายพวงองุน ๒๐๐ ชอ

 ๗. ไขกุง ๑๐๐ กรัม

วิธีทํานํ้าจิ้มซีฟูด
    ๑. พริกแดงจินดา ๑๐๐ กรัม 

    ๒.  กระเทียม ๕๐ กรัม

    ๓.  นํ้าเชื่อม ๓๐๐ กรัม 

    ๔.  นํ้ามะนาว ๑๐๐ กรัม 

    ๕.  นํ้าปลา ๕๐ กรัม

    ๖.  เกลือ ๑ ชอนชา 

ปนสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน รสชาติหวานนํา

สาหรายสาหราย

  พวงองุนพวงองุน
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ลุยสวน/สําหรับ ๑ ถวย
อุปกรณ
 ๑.  มีดปอกผลไม ๑ เลม 

 ๒.  มีดเล็ก ๑ เลม 

 ๓.  ถาดแบนขนาดกลาง ๑ ใบ 

 ๔.  ชอนเล็ก ๑ คัน 

 ๕.  สอมพลาสติกขนาดเล็ก ๑ ชิ้น 

 ๖.  ถวยแกวขนาดเล็ก ๑ ใบ

วัตถุดิบ 

 ๑. สาหรายพวงองุน ๘ - ๑๐ เสน 

 ๒. แตงกวาญ่ีปุนหรือแครอท ๑ แผน

 ๓. ปูอัด ๑ ชิ้น 

 ๔. ไขกุง ๑ ปลายชอน 

 ๕. สาระแหน ๑ ยอดเล็ก

บ 

วิธีทํา 
 ๑. นําแตงกวาญ่ีปุนหรือแครอท สไลดตามแนวยาว 

  จนสุดปลายลูก โดยใชมีดปอกผลไม (๑ ลูกจะได 

  ๑๐ - ๑๕ แผน)  เพื่อใชเปนแผนสําหรับหอ

  ลุยสวน นําแผนที่ได มาวางลงบนถาดแบน

  ขนาดกลางใหวางตามแนวนอน

 ๒. วางสาหรายพวงองุน  ๘ - ๑๐  เสน  ลงบนแผน

  โดยวางสาหรายพวงองุ นตามแนวตั้ง ใหยอด

  สาหรายพวงองุนอยูดานบน ปลายลางสุดของ

  สาหรายวางใหพอดีกับขอบแผนดานลาง

 ๓. ตัดปูอัด (ตัดครึ่งแบบเฉียง จะได ๒ ชิ้น) นําปูอัด

  ทีต่ดัไว ๑ ชิน้มาวางทบับนสาหราย แลวมวนแผน

  ใหพอแนนมอื มวนจนสดุแผน เสยีบสอมพลาสติก

  ไวที่ปลายมวนเสียบยอด สาระแหนไวดานขาง 

 ๔. จดัใสในถวยแกวเลก็ทีเ่ตรยีมไว ตกัไขกุงประมาณ

  ปลายชอนเล็ก วางลงบนสาหราย เสิรฟพรอม

  กับน้ําจ้ิมลุยสวน

วิธีทํานํ้าจิ้มลุยสวน
 ๑. พริกแดงจินดา ๑๐๐ กรัม 

    ๒.  โหระพา ๑๐๐ กรัม 

    ๓.  กระเทียม ๕๐ กรัม

    ๔.  นํ้าเชื่อม ๓๐๐ กรัม 

    ๕.  นํ้ามะนาว ๑๐๐ กรัม 

    ๖.  นํ้าปลา ๕๐ กรัม

    ๗.  เกลือ ๑ ชอนชา 

 ปนสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกันรสชาติหวานนํา

วัตถุดิบ
 ๑. พริกแดงจินดา

 ๒.  ถั่วฝกยาว ๒ - ๓ ฝก

 ๓.  มะเขือเทศ ๒ - ๓ ลูก

 ๔.  ถั่งลิสง ใสตามชอบ

 ๕.  กระเทียม ๓ - ๔ กลีบ

 ๖.  นํ้าตาลปบ ๒ ชอนโตะ

 ๗.  นํ้าปลา ๑ ชอนโตะ

 ๘.  นํ้ามะนาว     ชอนโตะ

 ๙. นํ้ามะขามเปยก ๒ ชอนโตะ

  ๑๐.  กุงแหง/กุงสดลวก 

อุปกรณ   
 ๑. จาน 

 ๒. ซอม

 ๓. ตะเกียบ

วัตถุดิบ
 ๑. หมูแฮม

 ๒. สาหรายพวงองุน

    ๓. มายองเนส 

 ๔. ไขกุง

 ๕. วาซาบิ

วิธีทํา
 ๑. ตัดแบงคร่ึงแผนแฮมแลวนําไปลวกดวยน้ํารอนจัด

  ประมาณ ๕ วินาที แลวนําขึ้นจากนํ้ารอน วางให

  สะเด็ดนํ้าและเย็นลง

 ๒. นําแผนแฮมท่ีลวกแลวมาพันสาหรายพวงองุน

  ประมาณ ๓ พวง

 ๓. นําแฮมท่ีพันสาหรายไปจัดวางใสภาชนะท่ีเตรียมไว 

 ๔. เติมวาซาบิลงบนแฮมโรลสาหรายพวงองุน

 ๕. ราดมายองเนสบนแฮมโรลสาหรายพวงองุน 

 ๖. ตักไขกุงแตงหนาแฮมโรลสาหรายพวงองุน 

  เสร็จเรียบรอยพรอมเสิรฟ

วิธีทํา
 ๑. ตําพริดสดแดงจินดากับกระเทียมใหเขากัน 

 ๒. ตามดวย ถั่วฝกยาว ๒ - ๓ ฝก ตําพอบุ

  ไมตองละเอียดมาก

 ๓. ตามดวยมะเขือเทศห่ันพอคํา ๒ - ๓ ลูก

 ๔. เติมเคร่ืองปรุง นํ้าตาลปบ ๒ ชอนโตะ 

  นํ้าปลา ๑ ชอนโตะ  นํ้ามะนาว    ชอนโตะ 

  นํ้ามะขามเปยก ๑ ชอนโตะ ใสกุงแหง หรือกุงสด 

  พรอมดวยถั่วลิสง ตามชอบ 

 ๕. ตําคลุกเคลาใหเขากัน ชิมรสชาติใหได ๓ รส 

  เปรี้ยว หวาน เค็ม 

อุปกรณ
 ๑. ภาชนะสําหรับเตรียมจัดเรียงสมตํา

 ๒. ถวยเซรามิกสําหรับใสนํ้าสมตํา

๑
๒

๑
๒
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