อ่ านก่ อน .....ถ้ าต้ องตุนอาหารเพื่อหลบภัยโควิด -19
พลิกวิกฤตโควิดให้ เป็ นโอกาส สร้ างสุขภาพดี ด้ วยการ เตรี ยมพร้ อมกักตุนอาหาร ให้ ครบ 5 หมู่ ไว้ ปรุงอาหารง่ายๆ ที่บ้าน
ตลอด 30 วันเมนูไม่ซ ้า ดีตอ่ สุขภาพ ไม่ต้องแย่งชิง
หมวดข้ าว แป้ง สารอาหารคาร์ โบไฮเดรต ให้ พลังงาน ถ้ าคุณต้ องทางานที่บ้าน พลังงานต้ องเพียงพอ เพราะสมองต้ องการ
กลูโคส ซึง่ เป็ นคาร์ โบไฮเดรตทีถ่ กู ย่อย จนเล็กที่สดุ ดูดซึมได้ งา่ ย เลือกรายการต่อไปนี ้เก็บไว้ นะคะ
ข้ าวซ้ อมมือ อิ่มทนอิ่มนาน มีสารอาหารเยอะ ข้ าวสารดิบ 1 ขีด หรื อ 100 กรัม หุงได้ ข้าวสวยประมาณ 4 ทัพพี กะปริ มาณให้
พอดี ไม่ต้องตุนเยอะ
เส้ นหมี่แห้ ง บางวันอยากกิน อาหารประเภทเส้ น เช่น ผัดซีอิ ้ว เส้ นหมี่น ้าไก่ฉีก
วุ้นเส้ นไม่ฟอกสี วุ้นเส้ นอบฟองเต้ าหู้ ยาวุ้นเส้ น
ข้ าวเหนียว หุงเองในไมโครเวฟ อยู่บ้านก็ฟิน กับข้ าวเหนียว หมูทอดได้
ข้ าวโอ๊ ต โจ๊ กข้ าวโอ๊ ตไก่ฉีก ข้ าวโอ๊ ตผสมนมใส่ผลไม้ แห้ ง
ถัว่ เขียว แช่ถวั่ เขียวให้ นิ่ม แล้ วต้ มในไมโครเวฟ เติมความหวานเล็กน้ อย แก้ ร้อนใน เพิม่ ธาตุเหล็ก
หมวด เนือ้ สัตว์ โปรตีนเป็ นสารอาหารที่ได้ จากการบริ โภคเนื ้อสัตว์ ช่วยสร้ างภูมติ ้ านทาน ป้องกันโรค ถ้ าต้ องกักตุนอาหาร
รายการที่ต้องเตรี ยมไว้ คือ เนื ้อสัตว์แช่แข็ง เลือกชนิดที่ไขมันน้ อย และอย่าลืมหยิบ โปรตีนจากพืช เช่นผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลือง
สาหร่าย และเห็ด ติดไม่ตดิ มือกลับไปด้ วย มีประโยชน์ไม่แพ้ เนื ้อสัตว์ แต่เก็บรักษาง่ายกว่า
โปรตีนเกษตร

แช่น ้าแล้ วทาอาหารได้ หลากหลาย เช่นทอด กระเทียม พะโล้ ผัดพริ กหวาน

ฟองเต้ าหู้แห้ ง

ซุปฟองเต้ าหู้ แครอท วุ้นเส้ น หมูชิ ้น เห็ดหอม ซดซุปร้ อนๆชื่นใจ

เห็ดหอมแห้ ง

ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ กบั ร่างกาย ใช้ ทาอาหารได้ สารพัด ใส่ได้ ทกุ เมนู

เนื ้อปลาแช่แข็ง ปลานึง่ มะนาว ปลานึง่ ซีอิ ้วใส่ข ง ทาในไมโครเวฟไม่กี่นาทีก็สกุ อร่อยง่ายๆได้ โอเมก้ า3 เต็มๆ
ทูนา่ กระป๋ อง

ข้ าวผัดทูนา่ ยาทูนา่ เลือกได้ เลยค่ะ ใส่หอมแดง หอมใหญ่ แซ่บเด้ อคร้ า

สันนอกหมูสไลด์แช่แข็ง เป็ นส่วนที่มีไขมันน้ อย ทาเมนูหมูผดั พริกขี ้หนูสด ยาหมู ผัดผักใส่หมู
อกไก่ลอกหนังแช่แข็ง หันชิ ้นบางๆผัดขิง ใส่หอมใหญ่ ต้ มซุปมันฝรั่งแครอทใส่ไก่ ไก่ยา่ งในเตาอบลมร้ อนกินกับข้ าวเหนียว
นมกล่อง เช่น นมวัว นมถัว่ เหลือง ติดบ้ านไว้ ให้ พออุน่ ใจ สาหรับวันที่ต้องการความเรี ยบง่าย เทนมใส่ข้าวโอ๊ ต ใส่ผลไม้ แห้ ง
แค่นี ้ก็เป็ น มื ้อคุณภาพแล้ ว

หมวดไขมัน มีกรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่างกาย วิตามินอี ที่มีมากในถัว่ เปลือกแข็ง และน ้ามัน เป็ นสารต่อต้ านอนุมลู อิสระ ข้ อ
ควรระวังคือไม่ควรกิน น ้ามันมากกว่าวันละ 9 ช้ อนชา
ถัว่ ลิสง ซื ้อแบบดิบชนิดลอกเปลือกแล้ ว ติดบ้ านไว้ ทาให้ สกุ ง่ายๆ โดยการนาไปใส่ไมโครเวฟ
น ้ามันพืช ติดบ้ านไว้ ขวดเล็ก หรื อ ใหญ่ เลือกปริ มาณตามขนาดของครอบครัวนะคะ
หมวดผักและผลไม้ ในช่วงที่ต้องทางานที่บ้าน หลบภัยโควิด-19 ร่างกายของเรายังต้ องการวิตามินและเกลือแร่จากผักและ
ผลไม้ เพื่อสุขภาพที่ดีอยูเ่ สมอ มีผกั และผลไม้ หลายชนิดที่สามารถเก็บไว้ ได้ นาน โดยไม่ต้องแช่แข็ง ซื ้อเก็บไว้ ในตู้เย็นได้ เลยค่ะ
มันฝรั่ง มันหวาน อยูน่ อกตู้เย็นได้ 30 วัน ใส่ในถุงกระดาษ หรื อตะกร้ าโปร่ง เก็บไว้ ในครัว ไม่โดนแสงแดด วางแยกจาก หัว
หอมแดง หอมหัวใหญ่
ขิงแก่

ล้ างทังเปลื
้ อกแล้ ว ซับน ้าให้ แห้ ง ห่อด้ วยกระดาษ แล้ วใส่ถงุ พลาสติกอีกครัง้ ก่อนนาไปแช่ช่องผักขิงแก่เก็บ
ในตู้เย็นอยูไ่ ด้ 30 วัน

กระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง
พริ กขี ้หนู

เก็บไว้ ในทีแ่ ห้ ง มีอากาศถ่ายเท เช่นตะกร้ า ถุงตาข่าย

ไม่ต้องดึงก้ านออกล้ างให้ สะอาด ซับน ้าให้ แห้ ง ใส่กล่องเก็บในช่องผัก เก็บได้ 2-3 สัปดาห์ และแบ่ง
บางส่วนหัน่ เป็ นชิ ้นขนาดทาพริ กน ้าปลา ใส่ถงุ เล็กแช่แข็งไว้ เก็บได้ นาน30 วัน

มะนาว เก็บในถุงพลาสติกที่มีะรูระบายอากาศ นาไปแช่ต้ เู ย็นช่องผัก เก็บได้ นานเกิน 1 เดือน
กะหลา่ ปลีมว่ ง กะหลา่ ปลีเขียว

เก็บโดย ไม่ต้องล้ าง ใช้ ฟิล์มถนอมอาหารห่อไว้ สามารถเก็บในตู้เย็นได้ นานถึง 2-3

สัปดาห์
พริ กหวาน 3 สี

ล้ างสะอาด ไม่ต้องเอาจุกพริ กออก ซับน ้าให้ แห้ ง แยกห่อด้ วยฟิ ลม์ ถนอมอาหาร เก็บในช่องแช่
ผักในตู้เย็นโดยอย่าวางซ้ อนทับกัน

แครอท

ล้ างให้ สะอาด ซับน ้าให้ แห้ ง ห่อด้ วยกระดาษทิชชูเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิ ด ก่อนแช่ต้ เู ย็น

แอบเปิ ล

เลือกซื ้อลูกที่มีสแี ดงน้ อยๆ เพราะยังไม่สกุ มาก ห่อด้ วยกระดาษเช็ดมือทีละผล เก็บใส่กล่องแช่ในตู้เย็น

ช่องผักได้ นาน 3-4 สัปดาห์
ผลไม้ แห้ ง เป็ นอีกทางเลือกที่ทาให้ เราได้ กินผลไม้ แทนขนมหวาน ซื ้อเก็บไว้ บ้าง เลือกชนิดที่ไม่เคลือบน ้าตาล หรื อน ้าผึ ้ง
เช่นมะเขือเทศอบแห้ ง กล้ วยตาก ลูกเกด เก็บได้ นานกว่า 3 เดือน
แววตา เอกชาวนา นักกาหนดอาหารวิชาชีพ

