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คุ ณ ท ร า บ

ไหมคะว่า ไฟเบอร์

ในกะหล ่าปลีนั้น มี

ส่วนส าคัญท่ีท าให้

ผกัชนิดน้ีกลายเป็นอาหารท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล

ได ้และปริมาณแคลอรีท่ีไม่สูงมากจนเกินไปของ

กะหล ่าปลี ท าให้กะหล ่าปลีเป็นอาหารท่ีเหมาะ

ส าหรับการลดน ้ าหนกั วิตามินเค และสารแอนโท

ไซยานินในกะหล ่าปลีสีม่วง จะช่วยบ ารุงสมอง

ไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือสมองเส่ือมด้วย 

ส่วนวิตามินซีในกะหล ่าปลียงัท าหน้าท่ีเป็นสาร

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี ช่วยขบัสารพิษและกรดยูริก

ออกจากร่างกาย  
 

เมนูกะหล ำ่ปลตุ๋ีนสอดไส้ 

ส่วนผสม ส ำหรับ 4 ที ่

1. กะหล ่าปลี 1 หวั (น ้าหนกั 400-500 กรัม) 

2. แครอท ¼ หวั 

3. ไก่บด หรือหมูบด 160 กรัม 

4. น ้าปลา 6 ชอ้นชา 

5. รากผกัชี 2 ราก 

6. กะเทียม 6-8 กลีบ 

7. พริกไทยป่น 1 ชอ้นชา 

8. แป้งมนั 1 ชอ้นโต๊ะ 

วธิีท ำ 

1. น ากะหล ่าปลีมาลา้ง ผา่แบ่ง 4 ส่วน เท่าๆกนั 

แลว้น าไปแช่น ้ าผสมโซเดียมไบคาร์บอร์เนต 20-

30 นาที 

2. ลา้งน ้าใหส้ะอาดอีกคร้ัง น าข้ึนพกัไว ้

3. โขลกกระเทียม และรากผกัชีให้ละเอียด น าไป

หมักกับไก่บด เติมพริกไทยป่น น ้ าปลา และแค

รอท ซอยละเอียดคลุกเลา้ให้ทัว่ เติมแป้งมนัผสม

ใหเ้ขา้กนั 

4. น ามายดัใส่ตามกลีบกะหล ่าปลี ไม่ตอ้งใส่ทุก

กลีบ ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ 

5. ตั้ งน ้ าให้เดือด เติมน ้ าปลา พริกไทย รากผกัชี 

กระเทียมบดเล็กนอ้ย คนใหท้ัว่ น ากะหล ่าปลีท่ียดั

ไส้ ลงไปตม้ ใส่แครอทจกัดอกลงไปเลก็นอ้ย เพื่อ

ตกแต่ง ตุ๋นท้ิงไว ้20-

30 นาที หรือจนเป่ือย  

 



ประโยชน์ เป็นเมนูท่ีอุดมไปดว้ยใยอาหาร 

ช่วยระบบย่อยอาหารและขับถ่าย โปรตีนช่วย

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และเสริมสร้างเซลล์ 

สามารถรับประทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั พริกไทยช่วย

เจริญอาหาร และกระตุน้น ้านม 

.................................................................. 

 

บร็อคโคล่ีนั้น

เ ป็ น ผัก ท่ี มี ร ส ช า ติ

หวานกรอบ สามารถ

รับประทานสดได้  

หรือจะน ามาประกอบอาหาร กไ็ดห้ลากหลายเมนู 

อีกทั้งบร็อคโคล่ียงัมีคุณค่าทางสารอาหารท่ีสูงดว้ย 

เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร เบต้าแคโรทีน 

วิตามินซี และสารอาหารอ่ืนๆอีกมากมาย รวมไป

ถึงสารเคมีทางธรรมชาติท่ีมีช่ือว่า ซัลโฟราเฟน 

และสารอินดอล ซ่ึงเป็นสารท่ีมีคุณสมบัติช่วย

ต่อตา้นมะเร็ง และการรับประทานบร็อคโคล่ีอยา่ง

น้อยสัปดาห์ละ 1/2 ถว้ย ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ

อยา่งมาก  

 

เมนูซุปบร็อคโคลี ่

ส่วนผสม ส ำหรับ 1 ที ่

1. บร็อคโคล่ี (หัน่เป็นช้ิน) 90 กรัม 

2. มนัฝร่ัง (หัน่ส่ีเหล่ียมเลก็)  40 กรัม 

3. หอมใหญ่สับ 30 กรัม 

4. นมพร่องมนัเนย 200 ml 

5. น ้าซุป 100 ml 

6. เนยสด หรือน ้ามนัมะกอก 1 ชอ้นชา 

7. เกลือ และพริกไทย 

วธิีท ำ 

1. น ากระทะตั้งไฟอ่อนๆ ใส่เนยหรือน ้ามนัมะกอก

ลงไป ตามดว้ยหอมใหญ่สับ ผดัจนหอม 

2. ใส่บร็อคโคล่ี และมนัฝร่ังลงไปผดัใหเ้ขา้กนั 

ตามดว้ยน ้าซุป 

3. เม่ือบร็อคโคร่ี และมนัฝร่ังสุกแลว้ เติมนมพร่อง

มนัเนยลงไป ผดัใหส่้วนผสมเขา้กนั  

4. ตกัข้ึนจากกระทะ น าไปป่ันจนละเอียด แลว้

น ามาตั้งไฟ ปรุงรสดว้ย เกลือ และพริกไทย 

 ประโยชน์ เป็นเมนูท่ีดีต่อสุขภาพเป็นอยา่ง

มาก เพราะบร็อคโคล่ี เป็นผกัท่ีมีวติามินและ 

เกลือแร่ ท่ีช่วยบ ารุงในเร่ืองผวิพรรณ มีแคลเซียม 

ท่ีช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน มีมนัฝร่ังและเนย ช่วย

ในเร่ืองการใหพ้ลงังาน และสารอาหารท่ีดี

นอกจากนั้น ยงัไดรั้บโปรตีนจากนมท่ีใส่ลงไป 

เปรียบไดว้า่เมนูน้ี เป็นเมนูท่ีมีสารอาหารครบถว้น

เลยทีเดียว 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


