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เรื่อง เมี่ยงเตาเจีย้ว จังหวัดตาก

รายละเอียด

วัตถุดิบเครื่องเมี่ยงเตาเจีย้วกับขาวเกรียบงาดํา

1.เครื่องเมี่ยง ประกอบดวย

                -ขาวพอง เอาขาวเหนียวตากแหง แลวมาทอดกับน้ํามัน หรือจะใชขาวแตนแทน

                -ถัว่ลิสงคัว่                                             -กุงแหง

                -ขิงสดหัน่เป็นสี่เหลี่ยม                         -มะนาวหัน่เป็นสี่เหลี่ยม

                -มะพราวเอามาขูดใหเป็นเสนๆ            -กระเทียมปลอกเปลือก

                -ตะไครซอยบางๆ

2.เครื่องหอ ประกอบดวย

                -ขาวเกรียบงาดํา   ชุบน้ําใหน่ิม
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3.เครื่องเคียง ประกอบดวย

                -พริกขี้หนู

                -มะเขือพวง

                -มะแวง

4.เตาเจีย้วสําหรับราดเมี่ยง ใชเตาเจีย้วที่ดองเอง จะมีรสเปรีย้ว ควรเติมน้ําสุกพอประมาณ และเติมน้ําตาลให

ออกรสหวาน

วิธีรับประทานกับขาวเกรียบงาดํา

                1.นําขาวเกรียบงาดํามาชุบน้ํา

                2.จัดเครื่องเมี่ยงวางบนขาวเกรียบงาดํา

                3.โรยขาวตากทอด และมะพราว

                4.ราดดวยเตาเจี้ยว

                5.ทําเป็นคําพอประมาณ พรอมเสิรฟ

วิธีการทําน้ําเตาเจี ้ยว  ขอมูลจากสํานักวัฒนธรรมจังหวัดตาก

นางคํา ทิมแพร ภูมิปัญญาทองถิ่น ผูมีความรูความสามารถ และความชํานาญในการทําเตาเจีย้ว ซึ่งเป็นอาหารพื้น

บานของชาวไมงาม ใชเวลาในการทําตัง้แตเริ่มแรกโดยประมาณ 4 วัน จึงไดเตาเจีย้วพรอมที่จะประกอบอาหาร

 เตาเจีย้วเป็นผลิตภัณฑอาหารหมักชนิดหน่ึงที่ไดจากการหมักถัว่เหลือง ซึ่งมีโปรตีนสูง ในประเทศไทยนิยม

นําเตาเจีย้วมาใชเป็นอาหารชนิดตาง ๆ โดยทําเป็นเครื่องจิม้ เรียกวา หลน หรือนํามาทําเป็นเครื่องปรุงรสในการ

ประกอบอาหารตามตํารับจีน เชน ทําแป ะซะ ผัดราดหน า ตลอดจนผัดผักชนิดตาง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากจะได

รสชาติดีแลว ยังเป็นการเพิ่มโปรตีนในอาหารอีกดวย เมื่อความนิยมในการบริโภคเตาเจีย้วมีมากขึ้น     จึงกอให

เกิดการพัฒนา กรรมวิธีการผลิต โดยนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช การผลิต ในโรงงานผลิตเตาเจี้ยว

ในปัจจุบันใชวิธีการกึ่งวิทยาศาสตรและกึ่งพื้นบานคือ อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรในการเพาะเลีย้งเชื้อราที่

บริสุทธิ ์เพื่อใชเป็นหัวเชื้อ ป องกันการปนเป้ือนของเชื้อราอื่น ๆ และลดระยะเวลาในการผลิต สวนวิธีการกึ่งพื้น

บานจะใชในขัน้ตอนการหมักกับเกลือ คือหลังจากไดถัว่เหลืองที่มีเชื้อราเจริญเต็มที่แลว จะนําไปหมักในน้ําเกลือ

ในภาชนะเปิด ปลอยทิง้ไวจนไดที่ ในขัน้ตอนน้ีจะมีการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ ซึ่งสามารถเจริญไดดีใน

สภาพที่มีปริมาณเกลือสูง ทําใหคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคลดลง

 จึงมีแนวโนมวาตอไปจะมีการนําวิธีวิทยาศาสตรมาใชในการผลิตทัง้หมด เชน การใชเชื้อบริสุทธิ ์ในการหมักและ
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หมักในภาชนะปิด ซึ่งจะชวยใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภคมากยิ่ง

ขึ้น

คุณคาทางโภชนาการ เตาเจีย้วเป็นสารชูรสอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีรสชาติคลายสารสกัดจาก1.

เน้ือสัตว จึงใชเป็นเครื่องปรุงอาหารไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะในการปรุงอาหาร ที่ปราศจากเน้ือสัตว

เตาเจีย้วยงัอดุมดวยกรดอะมิโนที่รางกายตองการถงึ 17 ชนิด สารชรูสและกลิน่หอมของเตาเจีย้วเป็นสารที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในระหวางการหมัก มีประโยชนตอรางกายและไมกอใหเกิดอันตรายแตอยางใด

เตาเจีย้วมีโปรตีน เน่ืองจากในถัว่เหลืองมีโปรตีนมากที่สุด แตเป็นโปรตีนที่ไมสมบูรณเน่ืองจากขาดกรด

อะมิโนที่จําเป็นบางตัว คือเมทไทออนีนและซีสตีนสูง แตไลซีนตํ่า ถาคิดเทียบน้ําหนักกับอาหารประเภท

อื่น ๆ จะพบวามีปริมาณโปรตีนสูง เชน สูงกวาเน้ือสัตว 2 เทา สูงกวาไขไกและขาวสาลี 4เทา สูงกวาขนม

ปัง 5-6 เทา และสงูกวานมววั 12 เทา สารอาหารพวกคารโบไฮเดรตในถัว่เหลอืงไมมีแป ง จงึทาํใหถัว่เหลอืง

เป็นอาหาร ที่เหมาะสมสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน ถัว่เหลืองอุดมไปดวยเกลือแร เหล็ก และ

โพแทสเซียม ซึ่งชวยในการเจริญเติบโตของกระดูก และที่สําคัญคือ ธาตุเหล็กชวยในการบํารุงโลหิต ถัว่

เหลอืงยงัอดุมไปดวยวติามนิเอ บ ี1 บ ี2 ดี อี เค และไนอะซีน จะพบวิตามินบ ี2 มากกวาพชือื่น ๆ นอกจาก

น้ียังพบวาถัว่เหลือง ประกอบดวยไบโอติน โคลิน และอิโนซิทอล ที่ทําหน าที่คลายวิตามินดวย

ประโยชนของเตาเจีย้ว เตาเจีย้วเป็นผลิตภัณฑที่ทําจากถัว่เหลืองหมักดวยเชื้อรา เพื่อใหเกิดการ2.

เปลี่ยนแปลงของโปรตีนและคารโบไฮเดรต ใหอยูในรูปที่ยอยสลายเพื่อนําไปใชในรางกายไดงาย เตาเจีย้ว

จึงมีประโยชนทัง้ตอผูบริโภคและผูผลิตไดใน2 ลักษณะคือ

                                2.1 ประโยชนในดานการบรโิภค นอกจากจะมีคณุคาทางโภชนาการดงักลาวแลว เรายงัสามารถ

ดัดแปลงเตาเจีย้วใหเป็นอาหารชนิดตาง ๆ ได เชน หลนเตาเจีย้ว น้ําจิม้ขาวมันไก ผัดผักตาง ๆ เป็นตน ทําใหมี

อาหารบริโภคได หลายชนิด

                               2.2 ประโยชนในดานการจาํหนาย ในปัจจบุนัน้ีมีอาหารหลายชนิดที่มีสวนผสมของเตาเจีย้ว เพื่อชวย

เสริมรสชาติและกลิ่นที่ดี ผู ประกอบอาหารสวนใหญไมไดทําการผลิตไวบริโภคในครัวเรือน เน่ืองจากมีขัน้ตอน

ในการผลิตที่มาก ใชเวลานาน ไมคุมกับการลงทุนเมื่อทําปริมาณน อย ผูประกอบอาหารจึงตองหาซื้อเตาเจีย้วมา

ใชเป็นครัง้ ๆ ไป เตาเจีย้วที่มีจําหนายในทองตลาดทัว่ไปจะบรรจุในภาชนะตาง ๆ ซึ่งสามารถเก็บไวไดนาน

อาชีพการผลิตเตาเจีย้วจําหนายมีความมัน่คงมากทีเดียว วัตถุดิบสําหรับทําเตาเจีย้ว วัตถุดิบสําหรับทําเตาเจีย้ว

ใหไดจํานวนเตาเจีย้วประมาณ 55 กิโลกรัม มีดังน้ี ถัว่เหลือง (คัดแลว) 15 กิโลกรัม แป งสาลีหรือแป งขาวเจา

 8 กิโลกรัม เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม น้ําสะอาด 40 กิโลกรัม เชื้อราทําหัวเชื้อ 2-3 ขวดแบน
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วิธีการทําเตาเจี ้ยว

 1) นําถัว่เหลอืงไปแชน้ําเป็นเวลา 10-15 ชัว่โมง หรอืแชน้ํารอน 2-3 ชัว่โมง ควรใชน้ําปรมิาณมาก และควรเปลีย่น

น้ํา 1-2 ครัง้ระหวางการแช โดยเฉพาะเมื่ออากาศรอนจัด เพราะอาจเกิดการหมักขณะแชถัว่เหลืองทําใหมีรส

เปรีย้ว และมีกลิ่นเหม็น ควรแชจนถัว่เหลืองพองตัวเต็มที่

2) น่ึงถัว่เหลืองโดยใชหมอน่ึงความดัน 15 ปอนด/ตารางน้ิว เป็นเวลา 20-25 นาที หรือตมถัว่ทัง้เมล็ด จะใชเวลา

ตม 3-4 ชัว่โมง สวนถัว่ที่โมผาซีกแลว ใชเวลาตมเพียง 1-2 ชัว่โมงก็เพียงพอ ถัว่ที่สุกน่ิมไดที่ ทดสอบไดโดยการ

ใชหัวแมมือและน้ิวชี้บี้ ถาเน้ือถัว่เหลืองถูกบีแ้บนโดยงายแตเปลือกยังดีอยู แสดงวาใชได แตถาบี้แลวเน้ือถัว่แตก

และออกมา แสดงน่ึงไมพอ และอยาตมหรือน่ึงถัว่จนเละ วัตถุประสงคในการน่ึงก็เพื่อทําใหถัว่เหลืองน่ิม ทําให

คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเหมาะกับการเจริญของเชื้อรา เพื่อผลิตเอนไซมตาง ๆ ไดงายขึ้น

3) นําถัว่เหลืองที่น่ึงแลวมาสะเด็ดน้ํา และผึ่งใหเย็น

 4) นําแป งสาลีไปคัว่ดวยไฟออน ๆ จนเป็นสีน้ําตาลออน การคัว่แป งสาลีจะชวยปรับความชื้นในถัว่เหลืองไมใหสูง

มากเกินไป ซึ่งจะทําใหไมมีเชื้อจุลินทรียอื่นปนเป้ือนในชวงการหมักโคจิ ชวยทําลายจุลินทรียที่ติดอยูที่แป งสาลี

และยังทําใหเตาเจีย้วมีกลิ่นหอมและมีสีที่เหมาะ แลวนําเอาเชื้อราคลุกกับแป งสาลีใหเขากัน เอาไปคลุกคลากับถัว่

เหลืองใหทัว่กันดี จนแป งสาลีทัง้หมดเกาะกับเมล็ดถัว่เหลืองแลวจึงนําไปใสในกระดง เกลี่ยใหกระจายทัว่กระดง

หนาประมาณ 1 น้ิว แลวคลุมดวยผาขาวบางอีกทีหน่ึง ขอควรระวัง อยาคลุกเชื้อรากับแป งสาลีขณะที่แป งสาลียัง

รอยอยู

5) บมไวที่อณุหภมูิหอง 25-30 องศาเซลเซยีส ประมาณ 3-4 วนั ในระยะแรกเชื้อราจะสรางเสนใยสีขาวยดัเมลด็ถัว่

เหลืองติดกัน และเริ่มมีสปอรสีเหลืองออนจนถึงสีเขียวออน ๆ เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ไมควรบมทิง้ไวจนสปอ

รเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขม ระหวางการบมจะมีความรอนเกิดขึ้นมาก จึงควรกลับถัว่ในวันที่ 2เพื่อชวยระบายความ

รอน มิฉะนัน้การเจริญของราอาจหยุดลง และเกิดการเนาเสียจากเชื้อแบคทีเรียได ขัน้ตอนน้ีของกรรมวิธีการ

ผลิตเตาเจีย้วก็มีชื่อเรียกวา ขัน้โมจิ

6) นําโมจิที่ไดใสลงในขวด ไห โอง หรือบอหมัก โดยตมน้ําละลายเกลือความเขมขน 16-22 % และทิง้ไวใหเย็น

ใสน้ําเกลือพอทวมโคจิในอัตราสวนน้ําเกลือ 2 สวน ตอโคจิ 1 สวน การหมักนาน 3-4 เดือน สวนผสมระหวางโคจิ

และน้ําเกลือ เรียกวา โมโรมิ สิ่งสําคัญที่ตองไมลืมปฏิบัติในระหวางเดือนแรกของการหมัก คือ ตองทําการคน

สวนผสมวันละครัง้ทุกวัน การกวนหรือการคนจะมีผลตอการหมัก คือ ถาหากกวนไมตรงเวลา ปลอยทิง้ไวหลาย

ๆ สัปดาห จะทําใหผิวหน าเป็นฝ าสีขาว ซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นที่ผิดปกติกลิ่นหอมของเตาเจีย้วจะหายไป แตถาหาก
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 00:36:50 หน า 5

กวนมากเกินไปจะทําใหเกิดลักษณะเหนียวหนืดซึ่งเป็นผลเ

วัตถุดิบเมี่ยงเตาเจียวกับใบชะพลู

              -ตะไครหัน่                              -ถัว่ลิสงคัว่

              -กระเทียม                              -พริกขี้หนู 

              -มะพราวขูดเป็นเสน            -ขาวพอง

             -เตาเจีย้ว                                   -ใบชะพลู

วิธีรับประทาน

                จดัเครื่องเมีย่งวางบนใบชะพลู โรยขาวตากทอด  มะพราว และราดดวยเตาเจีย้วทาํเป็นคาํพอประมาณ พ

รอมเสิรฟ

 

คําสําคัญ : อาหารพื้นบาน

ที่มา : http://sojial.blogspot.com

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=822&code_db=610008&code_type=01
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