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ใชเปนไอเดียในการจัดมีลแพลน

สามารถปรับสวนผสมและสัดสวน

ใหเหมาะกับแตละบุคคล



breakfast Lunch Dinnerbone broth
Classic bacon and eggs
ไขดาวเบคอน
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02 No-bread keto breakfast sandwich
แซนดวิชคีโต

Keto pancakes berries whipped cream
แพนเคกคีโต เบอรรี่กับวิปครีม

Keto coconut porridge
โจกมะพราวคีโต

Keto western omelet
ออมเล็ตคีโต

BLTA lettuce wraps
สลัดผักหอบีแอลทีเอ

 Keto chicken with herb butter
ไกทอดคีโตกับเนยสมุนไพร

Low-carb coconut cream with berries
ครีมมะพราวคารบต่ำกับเบอรรี่

Boiled eggs with mayonnaise
ไขตมกับมายองเนส

Keto chicken and cabbage plate
นองไกอบกับกะหล่ำปลี

Fried eggs
ไขดาว

Judy’s fabulous low-carb oatmeal
อาหารเชาโลวคารบ

Low-carb banana waffle
วาฟเฟลกลวยโลวคารบ

Keto Caesar Salad
สลัดซีซารคีโต

Keto fried chicken with broccoli and butter
ไกทอดคีโตกับบร็อคโคลี่และเนย

Chorizo with creamed green cabbage
ไสกรอกหมูรสเผ็ด กับครีมกะหล่ำปลี

Keto beef ramen
ราเมงเนื้อคีโต

Grilled white fish with zucchini and kale pesto
ปลายาง ซูคินีและเคลเพสโต

Rotisserie chicken with keto chilli bearnaise sauce
ไกยาง กับซอสพริกคีโตเบอรเนส

Keto chicken and feta cheese plate
สลัดไกยางคีโตกับเฟตาชีส

Keto chicken Cordon Bleu
อกไกไสแฮมชีสคีโต กอรดงเบลอ

Sashimi rolls
ซาชิมิโรล

Keto burger and cabbage plate
เบอรเกอรคีโตกับกะหล่ำปลี

Keto Chicken BLT Salad
สลัดไกคีโต บีแอลที

Low-carb turkey stir-fry with wasabi mayo
ผัดไกโลวคารบ กับซอสวาซาบิ

Crispy Chinese pork with cabbage
หมูกรอบกับผัดกะหล่ำปลี

Keto carbonara
คาโบนาราคีโต

Low-carb eggplant pizza
พิซซามะเขือมวงโลวคารบ

beef Bone Broth
นํ้าซุปโครงกระดูก

Homemade chicken stock
นํ้าซุปไกโฮมเมด

Salad in a jar
สลัดผักในขวดแกว

Keto Thai fish with curry and coconut
แกงกะทิปลาคีโต

Slow-cooked chicken with broccoli salad
ไกอบสโลวคุกกับสลัดบร็อคโคลี่

Keto salmon with pesto and spinach
แซลมอนคีโต กับซอสเพสโตและผักโขม

Keto sesame salmon with thai curry cabbage
แซลมอนคลุกงาคีโต กับกะหล่ำปลีผัดพริกแกง

Butter-fried green cabbage
กะหล่ำปลีผัดเนย

Keto tuna plate
สลัดทูนาคีโต

Salmon with olive-pistachio tapenade and tomatoes
แซลมอนอบมะกอก ถั่วพิสทาชิโอบด และมะเขือเทศ

Fish with vegetables baked in foil
ปลาอบกับผักรวม

Keto cabbage soup with chicken quenelles
แกงจืดกะหล่ำปลีไกคีโต

Keto curry chicken with coconut and lime
แกงไกกะทิคีโต

Chicken cabbage rolls with sesame soy dipping sauce
กะหล่ำปลีหอไกกับซอสถั่วเหลืองน้ำมันงา

Butter-fried Broccoli
บร็อคโคลี่ผัดเนย

Tex-Mex seasoning
เครื่องเทศ Tex-Mex 

Keto chicken fajita bowl
สลัดไกฟาฮิตาคีโต

* วิธีใช PDF
- แตะที่ชื่อเมนูเพื่อไปยังหนาเมนูนั้น
- เมื่อตองการกลับมาหนาสารบัญนี้อีกครั้ง
  ใหแตะที่ชื่อเมนูดานบนในหนานั้น





bone broth

วิธีทำ

beef Bone Broth

นํ้าซุปโครงกระดูก
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 กระดูกวัวหรือแกะ 
ประมาณ 2.3 กก.
2 หัวหอม 2 ลูก
3 แครอท 2 หัว
4 กระเทียม 1 กลีบ
5 นํ้ามันมะกอก 2 ชอนโตะ
6 มะเขือเทศเขมขน 2 ชอนโตะ 
(ถาชอบ)
7 เกลือและพริกไทย
8 สมุนไพร :ใบไทมสด พารสลีย 
หรือ โรสแมรี่ (ถาชอบ)
9 นํ้า 350 ml และนํ้าสำหรับตมซุป
10 นํ้าสมสายชู
หมักแอปเปล 2 ชอนโตะ

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/bone-broth
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดไฟเตาอบ ที่อุณหภูมิ 450F (225C)
2. วางกระดูก และผักตางๆบนถาดอบ 
บุบกระเทียมพอแตกเล็กนอย เทนํ้ามันมะกอกใหทั่ว
โรยเครื่องเทศและสมุนไพรตางๆ 
ราดมะเขือเทศเขมขนลงบนกระดูกและผัก
3. อบจนกระดูกและผักเปนสีนํ้าตาล 
ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง พลิกดานระหวางอบ 1 ครั้ง
เติมนํ้า 1-2 ถวยในชวงทายของการอบ 
เพื่อเก็บรักษารสชาติและปองกันการไหม
4. เทสวนผสมที่อบเสร็จแลว ลงในหมอใบใหญ 
เติมนํ้าใหทวมกระดูกขึ้นมาประมาณ 2-3นิ้ว
แลวเติมนํ้าสมสายชูหมักแอปเปล ตมจนเดือด 10-15 นาที 
แลวหรี่ไฟ เคี่ยวไฟออน 8-24 ชั่วโมงเพื่อรสชาติที่ดี 
ซุปโครงกระดูกที่เคี่ยวจนไดที่ จะกลายเปนสีนํ้าตาล
และเต็มไปดวยรสชาติ
5. แยกกระดูกและผักออกจากนํ้าซุปดวยกระชอนละเอียด
6. เคี่ยวนํ้าซุปโครงกระดูกตอไปใหนํ้างวดเหลือ 75-25 % 
ขึ้นกับความเขมขนที่ตองการ เชน เปนนํ้าซุปพรอมดื่ม 
หรือตองการเก็บแบบเขมขนเปนกอนสี่เหลี่ยมเล็ก
ในชองแชแข็งอาจปรุงรสดวยเกลือและพริกไทยเพิ่มเติม
7. เมื่อนํ้าซุปเย็นลงเทาอุณหภูมิหอง รีบนำเขาตูเย็น 
ซุปโครงกระดูกโดยปกติเมื่อแชเย็น
จะกลายเปนวุนคลายเจลลี่ และจะละลายอีกครั้ง
เมื่อไดรับความรอน สามารถเก็บไวไดนาน
สูงสุด 5 วันในตูเย็น หรือ 3 เดือนในชองแชแข็ง
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 net carb 1% (0.5 g.) fiber: 0 g.
 fat 81% (13 g.)
 protein 18% (7 g.)
 kcal :145

วิธีทำ

Homemade chicken stock

นํ้าซุปไกโฮมเมด
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 ไก 1 ตัว
2 นํ้ามันมะกอก 2 ชอนโตะ
3 แครอท 1 หัว
4 หัวหอมใหญ 1 ลูก
5 กระเทียมตน 
(หรือตนหอมญี่ปุน) 1 ตน
6 กระเทียม 2 กลีบ
7 ไทม 1 ชอนโตะ
8 เบยลีฟ 1 ใบ
9 เม็ดพริกไทยขาว 1 ชอนชา
10 ไวนขาว 125 ml (ถาชอบ)
11 นํ้า 1.5 ลิตร
12 เกลือ

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/homemade-chicken-stock
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ปอกเปลือกและหั่นผักตางๆเปนชิ้น
2. ผัดผักในหมอตุนใบใหญดวยนํ้ามันมะกอก
ใหพอสุกเหลือง (อาจใชหมอเหล็กหลอเคลือบอีนาเมล)
3. วางไกลงไปกลางหมอ เทนํ้าและใสเครื่องปรุงตางๆลงไป 
ปดฝา ไฟตํ่า เคี่ยวประมาณ 2ชั่วโมง
4. นำไกออกมาแยกสวนกระดูกออก เก็บเนื้อไวใชทำอาหารอื่น
5. นำกระดูกไกใสกลับลงในหมอ แลวเคี่ยวตอไป
อีกอยางนอย 3 ชั่วโมง
6. กรองนํ้าสตอคดวยกระชอนละเอียด แลวนำเฉพาะ
นํ้าสตอคเทกลับไปในหมออีกครั้ง
เคี่ยวใหงวดเหลือครึ่งหนึ่งหรือมากกวานั้น 
ขึ้นอยูกับความเขมขนที่ตองการ ไมควรใชไฟแรง
เคี่ยวดวยไฟตํ่าถึงปานกลาง เมื่อไดที่จึงปรุงรส
ดวยเกลืออีกเล็กนอย
7. เก็บในตูเย็นได 2-3 วัน หรือในชองแชแข็งได 3 เดือน 
นำไปใชปรุงอาหารเพื่อชวยเพิ่มรสชาติในซุป  
สตูหรือนํ้าซอส หรือใชดื่มเปนเครื่องดื่ม 
อรอยและเต็มไปดวยสารอาหารที่มีประโยชน
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วิธีทำ

Classic bacon and eggs

ไขดาวเบคอน
breakfast

สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1. ไขไก 2 ฟอง
2. เบคอน  35 g  (ประมาณ 2 แผน)
3. มะเขือเทศเชอรี่  (ถาชอบ)
4. พารสลียสด (ถาชอบ)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/classic-bacon-and-eggs
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ทอดเบคอนในกระทะดวยไฟกลางจนกรอบ  
    นำใสจาน  เหลือสวนที่เปนน้ำมันไวในกระทะ
2. ตอกไขใสในกระทะ ใชน้ำมันเบคอนที่เหลือทอดไข
    ดวยไฟกลางใหสุกตามที่ตองการ  สุกเล็กนอย
    เพียงดานเดียว  ปดฝาใหสุกทั่ว หรือจะทอดทั้งสองดาน 
3. ผาครึ่งมะเขือเทศเชอรี่ แลวนำลงจี่ขางไขดาว
4. โรยเกลือและพริกไทย 

 net carb 2% (1 g.)  fiber 0 g.
 fat 75% (22 g.)
 protein 23% (15 g.)
 kcal :272 03



breakfast วิธีทำ

No-bread keto breakfast sandwich

แซนดวิชคีโต
breakfast

สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1. เนย  1 ชอนโตะ
2. ไขไก  2 ฟอง
3. แฮมรมควัน  15 g
4. เชดดารชีส ตัดเปนแผน
หนา  30 g (60 ml)
5. เกลือและพริกไทย ซอสทาบาสโก 
หรือวูสเตอรซอส  เล็กนอย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/no-bread-keto-breakfast-sandwich
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ใสเนยในกระทะ เปดไฟกลาง ทอดไขทีละฟอง 
โดยพลิกกลับทั้งสองดาน โรยดวยเกลือและพริกไทย
2. ใชไขที่ทอดแทนขนมปง วางไขดานลาง
แลวตามดวยแฮมและชีส ปดทายดานบนดวยไขทอดอีกฟอง  
จี่ทิ้งไวในกระทะไฟออนตอไปอีกสักครู  หากตองการใหชีสเยิ้ม
3. เหยาะดวยซอสทาบาสโกหรือวูสเตอรซอสหากชอบ  
รับประทานรอนๆทันที

*อาจเปลี่ยนจากแฮมเปนเบคอน  
รับประทานคูกับสลัดผักหรืออโวคาโด

 net carb 2% (2 g.)  Fiber 0 g.
 fat 76% (30 g.)
 protein 23% (20 g.)
 kcal :354 04



วิธีทำ

Keto pancakes berries whipped cream

แพนเคกคีโต เบอรรี่กับวิปครีม
breakfast

สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

แพนเคก

1. ไขไก  2 ฟอง
2. คอทเทจชีส  100 g (110 ml)
3. ผงไซเลียมฮัสค  1/2 ชอนโตะ (4 g)
4. เนยหรือน้ำมันมะพราว  30 g

ท็อปปง
1. เบอรรี่สด เชน ราสเบอรรี่  
บลูเบอรรี่  สตรอเบอรรี่   60 ml
2. เฮฟวี่วิปปงครีม  125 ml

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-pancakes-berries-whipped-cream
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมไขไก  คอทเทจชีส ผงไซเลี่ยมฮัสค 
ในชามผสมขนาดกลาง  ตีใหเขากัน  
พักไว 5-10 นาทีใหเนื้อขนขึ้น
2. เปดไฟ ใสเนยหรือน้ำมันมะพราวในกระทะ 
ทอดแพนเคกดวยไฟออนถึงปานกลาง 
ประมาณ 3-4 นาทีทั้งสองดาน 
3. เทวิปปงครีมลงในชามอีกใบ 
แลวตีจนขึ้นยอดออน
4. เสริฟแพนเคกพรอมกับวิปครีม 
และผลไมเบอรรี่ที่ชื่นชอบ

 net carb 4% (5 g.) fiber: 3 g.
 fat 83% (39 g.)
 protein 12% (13 g.)
 kcal :425 05



breakfast

วิธีทำ

Keto coconut porridge

โจกมะพราวคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1. เนยหรือน้ำมันมะพราว  30 g 
(2 ชอนโตะ)
2. ไขไก 1 ฟอง
3. แปงมะพราว  1 ชอนโตะ (8g)
4. ไซเลี่ยมฮัสค เล็กนอย (0.2g)
5. ครีมมะพราว  4 ชอนโตะ
6. เกลือเล็กนอย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-coconut-porridge
Photo by Dr. Andreas Ewnfeldt,Md

1. นำสวนผสมทั้งหมดลงในกระทะ  
เปดไฟออน คนใหเขากันจนไดความขนตามที่ตองการ
2. เสิรฟคูกับกะทิหรือครีมมะพราว  
โรยหนาโจกดวยเบอรรี่สดหรือแชแข็งเล็กนอย

 net carb 3% (4 g.) fiber: 5 g.
 fat 89% (49 g.)
 protein 8% (9 g.)
 kcal :486 06



 net carb 3% (6 g.) fiber: 1 g.
 fat 74% (58 g.)
 protein 23% (40 g.)
 kcal :702

breakfast

วิธีทำ

Keto western omelet

ออมเล็ตคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 ไขไก  6 ฟอง
2 เฮฟวี่วิปปงครีม หรือ 
ซาวครีม  2  ชอนโตะ
3 เกลือ และพริกไทย
4 ชีสขูด  75 g  (150 ml)
5 เนย  60 g
6 หัวหอมสับ  1/2 ลูก 
7 พริกหวานสับ  1/2 ลูก
8 แฮมรมควันหั่นสี่เหลี่ยม
ลูกเตา  150 g

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-western-omelet
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ตีไขไก กับวิปปงครีมหรือซาวครีมในชามผสม
จนกระทั่งฟูเขากัน  เติมเกลือและพริกไทย
2. เติมชีสขูดครึ่งสวนแลวคนใหเขากัน
3. เปดไฟกลาง ละลายเนยในกระทะ  ผัดแฮม 
หัวหอม และพริกหวานประมาณ 2-3 นาที  
เติมไขไกที่ตีแลวลงไป  รอจนกระทั่งเกือบสุก  ระวังขอบไหม
4. หรี่ไฟลงเล็กนอย  โรยชีสขูดที่เหลือลงไปดานบน  
แลวพับไขออมเล็ต
5. เสริฟและรับประทานทันทีเพื่อความอรอย
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 net carb 2% (3 g.) fiber: 4 g.
 fat 89% (56 g.)
 protein 9% (12 g.)
 kcal : 578

breakfast

วิธีทำ

BLTA lettuce wraps

สลัดผักหอบีแอลทีเอ (เบคอน+ผักกาด+มะเขือเทศ+อโวคาโด)

 สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 เบคอนสไลด  175 g
2 มายองเนส  3 ชอนโตะ
3 ผักกาดหอม 50 g 
(หรือผักกาดแกว ผักสลัด
ออรแกนิคตางๆ  2 ใบตอที่)
4 อโวคาโด  1/2 ลูก
5 มะเขือเทศ 1/4 ลูก
6 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/blta-lettuce-wraps
by Suzanne Ryan (Recipe)

1. ทอดเบคอนในกระทะดวยไฟปานกลางจนกรอบ 
ประมาณ 5 นาที  วางพักในจานที่รองดวยกระดาษ
จนเย็นลง  แลวตัดกลางแบงครึ่งชิ้น
2. บีบมายองเนสลงตรงกลางของผักแตละใบ  
วางมะเขือเทศที่หั่นแลวลงไป  เบคอนทอด 3 ชิ้น 
ตามดวยอโวคาโดหั่นชิ้น  โรยเกลือและพริกไทย

08



 net carb 1% (2 g.) fiber: 2 g.
 fat 69% (64 g.)
 protein 30% (63 g.)
 kcal :841

breakfast

วิธีทำ

Keto chicken with herb butter

ไกทอดคีโตกับเนยสมุนไพร
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

ไกทอด
1 อกไก  2 ชิ้น
2 เนย หรือน้ำมันมะกอก  15 g
3 เกลือ และพริกไทย

เนยสมุนไพร
1 เนย (อุณหภูมิหอง)  75 g
2 กระเทียม  1/2 กลีบ
3 ผงกระเทียม  1/4 ชอนชา
4 พารสลียสดสับละเอียด 30 ml
5 น้ำเลมอน  1/2 ชอนชา
6 เกลือ  1/4 ชอนชา

ผักใบเขียว
ผักใบเขียว 110 g 
(เชน เบบี้สปแนช หรืออื่นๆ)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-herb-butter
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. นำเนยออกจากตูเย็น วางไวที่อุณหภูมิหอง
2. เริ่มทำเนยสมุนไพรกอน  นำสวนผสมทุกอยาง
ผสมรวมกันในชามใบเล็ก  แลวพักไวจนกระทั่งเสริฟ
3. โรยเกลือและพริกไทยบนอกไก  นำไปทอด
ดวยเนยหรือน้ำมันมะกอก ใชไฟปานกลาง
จนกระทั่งสุกดี (ถาใชเทอรโมมิเตอรสำหรับวัดเนื้อ  
165 F หรือ 75 C  หรี่ไฟในชวงทายของการทอด
เพื่อไมใหเนื้อแหงจนเกินไป
4. เสริฟไกในจานที่รองดวยผักใบเขียว  
แลวตักเนยสมุนไพรวางลงบนอกไก

09



 net carb 8% (9 g.) fiber: 4 g.
 fat 88% (42 g.)
 protein 4% (5 g.)
 kcal :415

breakfast

วิธีทำ

Low-carb coconut cream with berries

ครีมมะพราวคารบต่ำกับเบอรรี่
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ครีมมะพราว   125 ml
2 สตรอเบอรรี่สด  50 g
3 วานิลาสกัด เล็กนอย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/low-carb-coconut-cream-berries
Photo by DR.ANDREAS Eenfeldt,MD

1. ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเจากันดวยเครื่องปนมือ
2. สามารถเพิ่มน้ำมันมะพราวอีกชอนก็ได
เพื่อเพิ่มสัดสวนของไขมัน

• หากไมใชสตรอเบอรรี่ อาจเปลี่ยนเปนราสเบอรรี่  
บลูเบอรรี่ หรือแบล็คเบอรรี่
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 net carb 1% (1 g.) fiber: 0 g.
 fat 84% (29 g.)
 protein 14% (11 g.)
 kcal :316

breakfast

วิธีทำ

 Boiled eggs with mayonnaise

ไขตมกับมายองเนส
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ไขไก   2 ฟอง
2 มายองเนส  2 ชอนโตะ
3 อโวคาโด (ถาชอบ)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/boiled-eggs-with-mayonnaise
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ตมน้ำใหเดือด
2. เจาะรูบนผิวเปลือกไขดวยเข็มสำหรับเจาะไข
เพื่อชวยปองกันไมใหเปลือกแตกขณะตมไข
(ไมตองทำก็ได)
3. นำไขไกคอยๆวางลงในน้ำเดือด
4. ตมไขนาน 5-6 นาทีสำหรับไขลวก 6-8 นาที
สำหรับไขตมแบบยางมะตูม  และ 8-10 นาทีสำหรับไขตมสุก
5. เสริฟคูกับมายองเนส

• อาจทานไขตมคูกับอโวคาโดหรือหนอไมฝรั่ง
ผัดกับโฮมเมดมายองเนส  หรือทำแบบงายๆ
โดยทานตมกับเนย ยีไขตมกับเนยใหเขากันในชามเล็ก
อาจเติมสมุนไพรสดบางตัวลงไปคลุกใหเขากัน
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 net carb 3% (7 g.) fiber: 3 g.
 fat 79% (91 g.)
 protein 19% (48 g.)
 kcal :1041

breakfast

วิธีทำ

Keto chicken and cabbage plate

นองไกอบกับกะหล่ำปลี
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ไกยาง  225 g
2 กะหล่ำปลีสด  100 g
3 หอมแดง  1/4 ลูก
4 น้ำมันมะกอก  1/2 ชอนโตะ
5 มายองเนส  60 ml
6 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-cabbage-plate
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ซอยกะหล่ำปลีเปนเสนดวยมีด
หรือเครื่องสไลดผักวางใสจาน
2. ซอยหอมแดงบางๆ เรียงลงจานคูกับไกยาง  
ตามดวยมายองเนส
3. เหยาะน้ำมันมะกอกลงบนกะหล่ำปลี 
โรยเกลือและพริกไทยอีกเล็กนอย

• เปนมื้องายๆ ที่ไมจำเปนตองปรุงมากมาย  
จะใชไกยางตามสูตร หรือจะใชเนื้อไก
ที่เหลือจากมื้ออื่นๆ ก็ได
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 net carb 1% (1 g.) fiber: 0 g.
 fat 80% (21 g.)
 protein 19% (11 g.)
 kcal :233

breakfast

วิธีทำ

Fried eggs

ไขดาว
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ไขไก  2 ฟอง
2 เนย 15 g สำหรับทอด
3 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/fried-eggs
by Dr.Andreas Eenfeldt, MD

1. ใสเนย หรือน้ำมันมะพราวในกระทะ  ใชไฟปานกลาง
2. ตอกไขใสในกระทะ (หรือจะตอกใสถวยตวงกอน
แลวคอยเทลงในกระทะเพื่อปองกันน้ำมันกระเด็น) 
ทอดไขตามที่ชอบ  จะทอดดานเดียวแลวใชฝาปดไว
เพื่อใหดานบนสุก  หรือจะทอดดานหนึ่งใหสุก
ประมาณ 2-3 นาที แลวพลิกกลับ 
ทอดอีกดาน 1 นาทีเพื่อใหสุกทั้งสองดาน
3. โรยเกลือและพริกไทย
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 net carb 5% (8 g.) fiber: 7 g.
 fat 88% (61 g.)
 protein 6% (10 g.)
 kcal :601

breakfast

วิธีทำ

Judy’s fabulous low-carb oatmeal

อาหารเชาโลวคารบ
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 กะทิ หรือนมอัลมอนด
ไมเติมน้ำตาล  240 ml
2 แฟล็กซีด  1 ชอนโตะ (10g)
3 เชียซีด  1 ชอนโตะ (8g)
4 เมล็ดทานตะวัน  1 ชอนโตะ (10g)
5 เกลือเล็กนอย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/judys-low-carb-porridge
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมสวนผสมทั้งหมดในกระทะใบเล็ก  ตมใหเดือด  
หรี่ไฟลงแลวเคี่ยวตอจนกระทั่งไดความขนตามที่ตองการ 
ซึ่งไมควรนานเกิน 2-3 นาที
2. ราดดานบนดวยเนยและกะทิ หรืออาจใชนมอัลมอนด
กับผงซินนามอน  หรือจะทานกับเบอรรี่สด
ที่ไมหวานก็อรอยเชนกัน

• อาจเตรียมสวนผสมสวนแหงเปนชุดใหญ
แลวเก็บไวในขวดโหลแกวใบใหญ
สำหรับเปนอาหารเชาไดอยางรวดเร็ว  
อาจเตรียมใหเพียงพอสำหรับ 20  servings 
(สวนผสมรวม 3 ชอนโตะตอ serving)

สวนผสมล็อตใหญ

แฟล็กซีด  1 1/4 ถวยตวง
เมล็ดเชีย  1 1/4 ถวยตวง
เมล็ดทานตะวัน  1 1/4 ถวยตวง
ผงซินนามอน  1 ชอนโตะ
เกลือ  1/2 ชอนชา
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 net carb 11% (4 g.) fiber: 1 g.
 fat 75% (13 g.)
 protein 14% (5 g.)
 kcal :155

breakfast

วิธีทำ

Low-carb banana waffle

วาฟเฟลกลวยโลวคารบ
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 กลวยหอม  1/2  ลูก
2 ไขไก  2 ฟอง
3 แปงอัลมอนด  100 ml (59g)
4 กะทิ   100 ml
5 ผงไซเลี่ยมฮัสค   1/2 ชอนโตะ (4g)
6 เกลือ เล็กนอย
7 ผงฟู  1/2 ชอนชา  (2.5g)
8 วานิลลา  1/4 ชอนชา
9 ผงซินนามอน  1/2 ชอนชา
10 เนยหรือน้ำมันมะพราวสำหรับทอด

เฮเซลนัทสเปรดคีโต

สวนผสม 

1 เฮเซลนัท  100 g
2 น้ำมันมะพราว  40 ml
3 เนยจืด  20 g
4 ผงโกโก   1 1/3 ชอนโตะ (7g)
5 วานิลลา 2/3 ชอนชา
6 อิริทริทอล  2/3 ชอนชา 
(ถาตองการรสหวาน)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/low-carb-banana-waffles
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน  พักทิ้งไวสักครู
2. เทลงในเครื่องทำวาฟเฟล  หรือใชวิธีทอด
ในกระทะดวยเนยหรือน้ำมันมะพราว
3. เสริฟคูกับเฮเซลนัทสเปรด หรือวิปครีมมะพราว 
หรือผลเบอรรี่สด  หรือทานคูกับเนยเหลว

วิธีทำวิปครีมมะพราว

นำกะทิกระปองแชในตูเย็นอยางนอย 4 ชั่วโมง
เพื่อใหสวนครีมแยกออกจากสวนน้ำ  
เปดฝากระปองกะทิออก ใชชอนปาดสวนครีมออกมา  
ตักลงใสชาม ตีดวย Hand blender
(เครื่องปนอาหารแบบมือ) 2-3 นาที   
สวนที่เปนน้ำแยกไปใชในเมนูอื่นๆ เชนสมูทธี
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วิธีทำ

1 . คั่วถั่วเฮเซลนัทในกระทะรอนจนกระทั่งเปนสีน้ำตาล  
คอยสังเกตุและระวังไมใหถั่วไหม
2. นำถั่วใสในผาเช็ดครัวที่สะอาด แลวคอยๆขยี้ผา
ใหผิวของเปลือกถั่วหลุดออก  
3. นำถั่วกับสวนผสมอื่นๆใสในผสมอาหารแลวปนใหเขากัน  
ยิ่งปนนานสวนผสมจะยิ่งเนียนนุม





วิธีทำ

Keto Caesar Salad

สลัดซีซารคีโต
Lunch

สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1. อกไก  300 g
2 น้ำมันมะกอก  1 ชอนโตะ
3 เกลือและพริกไทย
4 เบคอน  75 g
5 ผักคอส  200 g
6 พารมีซานชีส  30  g

น้ำสลัด
1. มายองเนส  125 ml
2 ดีจองมัสตารด  1 ชอนโตะ
3 เลมอน 1/2 ลูก (ขูดผิวและน้ำเลมอน)
4 พารมีซานชีส 2 ชอนโตะ
5 แอนโชวี่สับละเอียด 2 ชอนโตะ
6 กระเทียมสดบดหรือสับละเอียด 
   1 กลีบ (ถาชอบ)
7 เกลือและพริกไทย 

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-caesar-salad
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมสวนผสมของน้ำสลัดใหเขากันดวยเครื่องตีไข 
หรือเครื่องปน  แลวนำไปแชในตูเย็น
2. เปดเตาอบ 400F (200C)  วางอกไกในถาดที่ทาน้ำมัน
3. ปรุงรสไกดวยเกลือและพริกไทย เหยาะน้ำมันมะกอก
หรือเนยละลาย  อบไกในเตาอบประมาณ 20 นาทีหรือจนสุก  
4. ทอดเบคอนใหกรอบ  วางผักคอสบนจาน 
ตามดวยไกหั่นสไลด  โรยดวยเบคอนทอดกรอบ
5. เติมน้ำสลัด และพารมีซานชีส

 net carb 2% (5 g.)  fiber: 4 g
 fat 79% (102 g.)
 protein 20% (57 g.)
 kcal :1191 16



breakfast วิธีทำ

Chorizo with creamed green cabbage

ไสกรอกหมูรสเผ็ด กับครีมกะหล่ำปลี
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

ไสกรอกชอริสโซทอด
(ไสกรอกหมูรสเผ็ด)
1 ไสกรอกหมูรสเผ็ด 
หรือไสกรอกคุณภาพดีอื่นๆ  350 g
2 เนย สำหรับทอด  1 ชอนโตะ

ครีมกะหล่ำปลีบด
1. กะหล่ำปลี  350g
2 เนย  30 g
3 เฮฟวี่วิปปงครีม  150 ml
4 เกลือและพริกไทย
5 พารสลียสดหั่นละเอียด  60 ml
6 เลมอน 1/4 ลูก ขูดเฉพาะผิว

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/chorizo-creamed-green-cabbage
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ทอดไสกรอกดวยเนย ใชไฟกลาง
2. หั่นกะหล่ำปลีเปนชิ้นเล็กๆ ดวยเครื่องบดอาหาร 
เครื่องสไลด หรือใชมีดซอย
3. ผัดกะหล่ำปลีกับเนยดวยไฟกลาง 2-3 นาที 
จนสุกเปนสีทอง
4. เติมเฮพวี่วิปปงครีม เคี่ยวดวยไฟออน
จนเปนเนื้อครีมขน แลวปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย
5. โรยดวยพารสลียสับและผิวเลมอนขูด 
กอนเสริฟคูกับไสกรอกทอด

 net carb 4% (12 g.)  FIber 5 g.
 fat 81% (112 g.)
 protein 15% (47 g.)
 kcal :1260 17

Lunch



วิธีทำ

Keto beef ramen

ราเมงเนื้อคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 กระเทียมสับ  2 กลีบ
2 ซอสพริกศรีราชา  1  ชอนโตะ
3 เนื้อ (ริปอาย-สเต็ก)  325 g
4 ไขไก  4 ฟอง
5 น้ำมันมะพราว (สำหรับทอด)  
   3 ชอนโตะ
6 ซุปกอนจากเนื้อวัว  2 กอน 
(หรือใชน้ำสตอค 475 ml-ผูแปล)
7 น้ำ  475 ml
8 ตนหอม  50g
9 ผักกวางตุงจีน (บอคชอย) 275 g
10 สนบุก  200 g
11 น้ำมันงา  3 ชอนโตะ
12 เกลือ และพริกไทย
13 งา  1 ชอนโตะ (10g)
14 พริกปน  1/2 ชอนชา
15 ผักชี   4 ชอนโตะ

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-beef-ramen
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมกระเทียมสับกับซอสพริกศรีราชาในชามใบใหญ  
หั่นเนื้อเปนชิ้นยาวบางๆลงในชาม  หมักทิ้งไว 10 นาที
2. นำไขไกและน้ำใสหมอ ตมใหเดือด นาน 5 นาที
สำหรับไขลวก  หรือ 8 นาที สำหรับไขตมสุก
3. ใชกระทะไฟแรง เติมน้ำมันมะพราว ใสเนื้อและผัดเร็วๆ 
2-3 นาที   เติมเกลือและพริกไทย
4. นำเสนบุกใสกระชอน ลางใหทั่วดวยน้ำเย็น
5. ใชหมอใบใหญ ใสน้ำและซุปกอนรสเนื้อ (หรือใชน้ำสตอค) 
ตมจนเดือด  แลวหรี่ไฟลงเติมเสนบุกลงไป  ทิ้งไว 2-3 นาที
6. นำหมอลงจากเตา เติมน้ำมันงาแลวคนใหทั่ว
7. นำเนื้อและผักวางในชาม
8. ตักเสนบุกและน้ำซุปใสชาม ตกแตงดวยงาและใบผักชี  
อาจเติมซอสพริกศรีราชาหรือพริกปนหากชอบรสเผ็ด

 net carb 4% (9 g.) fiber: 4 g.
 fat 75% (77 g.)
 protein 21% (49 g.)
 kcal :937 18
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วิธีทำ

Grilled white fish with zucchini and kale pesto

ปลายาง ซูคินีและเคลเพสโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

เคลเพสโต
1 ผักเคล  40 g (หรือใชโหระพาแทน)
2 น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวสด 1 1/2 
ชอนโตะ
3 ถั่ววอลนัท  30g
4 กระเทียม  1/2 กลีบ
5 เกลือ  1/4  ชอนชา
6 พริกไทยดำบด  1/8 ชอนชา
7 น้ำมันมะกอก  100 ml

ปลาและซูคินี
1 ซูคินี  1 หัว
2 น้ำเลมอน  1/2 ชอนโตะ
3 เกลือ   1/4  ชอนชา
4 น้ำมันมะกอก  1 ชอนโตะ
5 ปลาเนื้อขาว  325 g (หากแชแข็ง 
นำมาวางที่อุณหภูมิหองจนละลาย)
6 พริกไทยดำบด  1/8 ชอนชา

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/grilled-white-fish-with-zucchini-and-kale-pesto
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เตรียมเพสโต โดยสับผักเคลหยาบๆ  (หรือใชใบโหระพา) 
แลวนำไปปนรวมกับวอลนัท น้ำมะนาว กระเทียม
ในเครื่องผสมอาหาร  ปนจนกระทั่งเหลวเขากันดี  
ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย  เติมน้ำมันแลวปน
อีกเล็กนอยพอใหเขากัน  พักไว
2. ลางซูคินีแลวสไลดใหเปนแผนบางดวยมีด 
หรือเครื่องสไลด  นำใสชาม  แลวปรุงรสดวยเกลือ 
พริกไทย  บีบมะนาวและราดดวยน้ำมันมะกอก 
3. โรยเกลือลงบนเนื้อปลาทั้งสองดาน ทิ้งไว 2-3 นาที  
ซับน้ำสวนเกินใหแหง ใชแปรงทาน้ำมันบนชิ้นปลา
4. ยางหรือจี่เนื้อปลาในกระทะใหสุก โรยดวยพริกไทยดำ 
และเสริฟพรอมซูคินีและเพสโต

 net carb 3% (7 g.) fiber: 3 g.
 fat 77% (67 g.)
 protein 19% (38 g.)
 kcal :778 19
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 net carb 1% (3 g.) fiber: 1 g.
 fat 78% (94 g.)
 protein 21% (57 g.)
 kcal : 1074

วิธีทำ

Rotisserie chicken with keto chilli bearnaise sauce

ไกยาง กับซอสพริกคีโตเบอรเนส
 สวนผสม  (สำหรับ 3 ที่)

1 เไกยาง  1 ตัว
2 สลัดผักใบเขียว  40 g

ซอสพริกเบอรเนส
1 ไขแดง  2 ฟอง
2 น้ำสมสายชูจากไวนขาว  1 ชอนชา
3 ผงหัวหอม  1/4  ชอนชา
4 พริกแดง  1/2 เม็ด เอาเมล็ดออก 
5 สับละเอียด
6 มะเขือเทศเขมขน 1 ชอนชา
7 เนย  150 g
8 เกลือ และพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/rotisserie-chicken-keto-chili-bearnaise-sauce
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. นำไกยางที่สับครึ่งใสจาน  พรอมกับสลัดผักใบเขียว
2. ตอกไขและแยกเฉพาะไขแดงใสในชามทนความรอน   
(เก็บไขขาวไวใชในมื้ออื่นๆ)
3. ผสมน้ำสมสายชูจากไวนขาว ผงหัวหอมและพริก
ในถวยแกว  แลวตั้งเนยใหละลายในกระทะ
4. นำเนยเหลวที่ได  คอยๆหยดลงในชามไขแดงทีละหยด  
ตีใหเขากันไปเรื่อยๆ  คอยๆเพิ่มปริมาณเนยที่เท
ใหมากขึ้นจนเปนสายบางๆ  ซอสจะเริ่มขนขึ้น  
เทจนกระทั่งเนยหมด (ยกเวนเนยสวนที่เปนโปรตีนนม
สีขาวกนกระทะไมตองเทลงไป)
5. เติมน้ำสมสายชูและมะเขือเทศเขมขนลงไป  คนใหเขากัน 
แลวปรุงรสดวยเกลือ พริกไทยดำ  
6. เสริฟคูกับไกยาง กับสลัดผักหรือเครื่องเคียงอื่นๆ
ตามที่ชอบ
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 net carb 3% (9 g.) fiber: 2 g.
 fat 76% (102 g.)
 protein 21% (62 g.)
 kcal :1194

วิธีทำ

Keto chicken and feta cheese plate

สลัดไกยางคีโตกับเฟตาชีส
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ไกยาง  225 g
2 เฟตาชีส  100 g
3 มะเขือเทศ  1 ลูก
4 ผักกาดหอม  30 g
5 มะกอกดำ  5 เม็ด
6 น้ำมันมะกอก  40 ml
7 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-feta-cheese-plate
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. หั่นมะเขือเทศ แลวนำมาเรียงในจานคูกับไกยาง 
เฟตาชีส ผักกาดหอม และมะกอก
2. โรยเกลือ และพริกไทย  เสริฟคูกับน้ำมันมะกอก

• อาจใชไกอื่นๆแทนไกยางได ตามที่ชอบ
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 net carb 1% (4 g.) fiber: 2 g.
 fat 69% (79 g.)
 protein 29% (75 g.)
 kcal :1035

วิธีทำ

Keto chicken Cordon Bleu

อกไกไสแฮมชีสคีโต กอรดงเบลอ
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 อกไก  2 ชิ้น
2 ดิจองมัสตารด  1/2 ชอนโตะ
3 ใบไทมแหง  1/4 ชอนชา
4 แฮมรมควัน  50 g
5 กรูแยร ชีส  50 g
6 เนย  30 g
7 น้ำมันมะกอก  1/2 ชอนโตะ
8 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-cordon-bleu
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดเตาอบ ไฟ 350 F (175 C)  นำอกไกวาง
บนเขียงที่ปูดวยกระดาษรองอบหรือฟลมถนอมอาหาร
2. แลอกไกตรงกลางใหเปดออกไดเหมือนหนังสือ
ที่กางออก  (ไมตองแลจนขาดออกจากกัน)  
วางกระดาษรองอบหรือฟลมถนอมอาหารอีกชิ้น
ไวบนชิ้นไกที่กางออก  ตีชิ้นไกใหแผออกเปนแผนบาง
เหมือนเนื้อแผนดวยลูกกลิ้ง, ไมนวดขนมปง หรือคอน  
แลวนำกระดาษรองอบออกไป
3. ทามัสตารดบนชิ้นไกดานบน  โรยดวยไทม  
แบงแฮมสไลดและชีสใหเทาๆกันสำหรับอกไกแตละชิ้น 
แลววางซอนกันที่ดานหนึ่งของอกไก กลัดดวยไมจิ้มฟน 
หรือมัดดวยเชือกมัดอาหารใหอกไกติดกัน  
อาจเตรียมไกไวลวงหนาแลวคลุมดวยฟลม
ถนอมอาหารเก็บไวในตูเย็นจนถึงเวลาที่พรอมปรุง
4. นำฟลมถนอมอาหารออก แลวทอดชิ้นไกในกระทะ 
ดวยเนยและน้ำมันมะกอก  จนกระทั่งเปนสีทอง  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทย
5. นำอกไกและสวนที่เปนของเหลวในกระทะไปอบตอ
ในเตาอบ  ใชเวลาอบ 20 นาที  พักใหเย็นลง 5 นาที   
วางบนสลัดผัก ราดดวยน้ำที่ไดจากการปรุง 
แครอทฝานสไลด ซูกินีหั่นใหเปนแผนบางเหมือนริบบิ้น  
น้ำมันมะกอก และเลมอนหั่นชิ้น
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 net carb 5% (5 g.) fiber: 1 g.
 fat 68% (28 g.)
 protein 27% (25 g.)
 kcal :372

วิธีทำ

Sashimi rolls

ซาชิมิโรล
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 แซลมอนสดหรือทูนาสด  200 g
2 สาหรายแผน  5 แผน
3 โชยุทามาริ (ซอสถั่วเหลือง)  60 ml
4 น้ำมันมะกอก  2 ชอนโตะ
5 งาขาวอบ  1 ชอนชา (3 g)
6 มะนาว 1 ลูก

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/sashimi-rolls 
Rcipe by Pascale Naessens, Photo by Wout Hendrickx

1. แลชิ้นปลาเปนชิ้นยาว
2. ลูบน้ำบนแผนสาหราย วางชิ้นปลา
บนสาหรายแลวมวน  พักไว 2-3 นาที
3. ตัดตามขวางใหเปนชิ้นเล็กพอคำ
4. ผสมซอสถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก 
และงาขาวอบในชามใบเล็ก
5. เสริฟซาชิมิ กับซอส และ มะนาวหั่นเสี้ยว
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 net carb 2% (4 g.) fiber: 3 g.
 fat 84% (89 g.)
 protein 15% (35 g.)
 kcal :967

วิธีทำ

Keto burger and cabbage plate

เบอรเกอรคีโตกับกะหล่ำปลี
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 เนื้อวัวบด  175 g
2 เนย  1 ชอนโตะ สำหรับทอด
3 กะหล่ำปลี  75 g
4 มายองเนส  60 ml
5 แรดิช  (หัวผักกาดแดง) 4 หัว
6 แตงกวาดองผักชีลาว  1/2 ลูก
7 ดิจองมัสตารด  1 ชอนโตะ
8 น้ำมันมะกอก  1 ชอนโตะ
9 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-burger-cabbage-plate
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ใชมือที่เปยกปนเนื้อวัวบดใหเปนแผนกลมคลายขนมพาย  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทย
2. ทอดเนื้อเบอรเกอรดวยเนย ใชไฟปานกลางคอนขางแรง 
ทอดจนกระทั่งเกรียมสวยทั้งสองดาน
3. หรี่ไฟใหต่ำลงเปนไฟกลาง  ทอดเนื้อตออีกเล็กนอย
ขึ้นกับความสุกที่ชอบ แบบดิบ สุกปานกลาง หรือสุกทั้งชิ้น
4. ซอยกะหล่ำปลีดวยเครื่องสไลดผัก  หรือหั่นดวยมีด
5. เสริฟเบอรเกอรกับกะหล่ำปลีซอย  มายองเนส แรดิช 
แตงดอง และมัสตารด  เหยาะน้ำมันมะกอก
ทั่วกะหล่ำปลีกอนนำเสริฟ
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 net carb 2% (4 g.) fiber: 2 g.
 fat 85% (78 g.)
 protein 13% (28 g.)
 kcal :837

วิธีทำ

Keto Chicken BLT Salad

สลัดไกคีโต บีแอลที
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 สะโพกไกไมมีกระดูก  110 g
2 เนย  7 g
3 เบคอน   50 g
4 มะเขือเทศเชอรี่  30 g
5 ผักกาดคอส  75 g
6 เกลือ และพริกไทย

มายองเนสกระเทียม

1 มายองเนส  50 g
2 ผงกระเทียม  1/8 ชอนโตะ

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-blt-salad
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมมายองเนสกับผงกระเทียมไวในถวยใบเล็ก พักไว
2. ทอดเบคอนดวยเนยจนกรอบไดที่  นำออกไปพักไวใหอุน  
เก็บน้ำมันที่เหลือเอาไวในกระทะ
3. ฉีกไกเปนชิ้น ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย  
นำไปทอดตอในกระทะที่มีน้ำมันเบคอน  
จนกระทั่งสุกเปนสีเหลืองทอง
4. ลางและหั่นผักกาดคอส (อยาใชเขียงและมีดที่หั่นไกดิบ)  
วางผักกาดคอสในจาน  เรียงไก เบคอน มะเขือเทศไวดานบน 
หยอดหนาดวยมายองเนสกระเทียม
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 net carb 8% (12 g.) fiber: 6 g.
 fat 71% (47 g.)
 protein 21% (31 g.)
 kcal :614

วิธีทำ

Low-carb turkey stir-fry with wasabi mayo

ผัดไกโลวคารบ กับซอสวาซาบิ
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

มายองเนสวาซาบิ
1 มายองเนส  100 ml
2 วาซาบิ   1/4 ชอนโตะ
3 มะนาว  1/2 ลูก  
(ใชทั้งน้ำและสวนผิวขูด)

ไกผัด
1 อกไกงวง หรืออกไก  225 g
2 ขิงสดขูด  1/2 ชอนโตะ
3 โชยุทามาริ (ซอสถั่วเหลือง)   
   1/2 ชอนโตะ
4 พริกแกงแดง หรือพริกแกงเขียว  
   1/2 ชอนโตะ
5 น้ำมันมะพราว   30 ml
6 กะหล่ำปลี  225 g
7 พริกหวานสีแดง   1/2 ลูก
8 เซเลอรี่  40 g  
9 หัวหอม   1/2 ลูก
10 ถั่วฝกยาว  50 g

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/low-carb-turkey-stir-fry-wasabi-mayo
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมสวนผสมของมสยองเนสวาซาบิใหเขากัน 
แลวนำพักไวในตูเย็น
2. แลไกใหเปนชิ้นบางๆ
3. ผสมซอสถั่วเหลือง กับพริกแกง  ขิงบดและ
น้ำมันมะพราวครึ่งสวนในชามขนาดกลาง  
เติมเนื้อไก คลุกใหทั่ว แลวหมักทิ้งไว ขณะไปเตรียมหั่นผัก
4. หั่นผักเปนขนาดพอคำ
5. ตั้งกระทะไฟแรง  ใสน้ำมันมะพราวสวนที่เหลือลงไป
6. ใสกะหล่ำปลีลงผัดกอน ผัดใหเกรียมเล็กนอย 
แลวปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย
7. เทกะหล่ำปลีผัดลงในจานทนความรอนทิ้งไวใหอุน
8. ผัดเนื้อไกในกระทะใบเดิมดวยไฟแรง  เมื่อสุกดีแลว  
ตักไปวางรวมกับกะหล่ำปลี
9. นำผักอื่นๆที่เหลือลงผัดเร็วๆ 2-3 นาที  
อาจเติมน้ำมันเพิ่มไดถาไมพอ  ปรุงดวยเกลือและพริกไทย
10. นำเนื้อไกและกะหล่ำปลีลงไปผัดรวมกันกับผักอื่น
ในกระทะอีกครั้ง  ตักเสริฟคูกับมายองเนสวาซาบิ

• สามารถเปลี่ยนเปนเนื้อสัตวชนิดใดก็ไดในเมนูนี้ 
เชน เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก  หรือจะทำเปนเมนูมังสวิรัติ
โดยเติมไขไกลงไป 2-3 ฟองแทนเนื้อสัตวก็ได
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 net carb 2% (6 g.) fiber: 5 g.
 fat 90% (117 g.)
 protein 8% (22 g.)
 kcal :1176

วิธีทำ

Crispy Chinese pork with cabbage

หมูกรอบกับผัดกะหล่ำปลี
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

หมูกรอบ
1 หมูสามชั้น   800 g
2 น้ำสมสายชูขาว  1 ชอนโตะ
3 เครื่องเทศหาชนิด  1 ชอนโตะ
4 เกลือ  1 ชอนชา
5 เกลือเม็ดใหญ  75 ml

กะหล่ำปลีผัด
1 กะหล่ำปลี   600 g
2 เนย   50 g
3 กระเทียม  2 กลีบ
4 น้ำสมสายชูขาว 1 ขอนโตะ
5 พริกเสฉวน  1 ชอนชา
6 เกลือและพริกไทยดำบด

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/crispy-chinese-pork-cabbage
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ซับเนื้อหมูสามชั้นใหแหงดวยกระดาษหรือผาสะอาด
2. วางหมูลงบนเขียง ใหสวนหนังอยูดานบน  
บากหนังหมูดวยมีดคม ใหลึกเฉพาะสวนหนังดานบนเทานั้น 
ไมตองถึงสวนที่เปนมันหรือเนื้อหมู   
บากใหหางกันอยาเกิน 1/5 นิ้ว หรือ (0.5 ซม.)  
อาจใชเวลาในการทำเล็กนอย  
แตจะไดหนังที่กรอบฟองฟูเหมือนแคบหมู
3. ทาน้ำสมสายชูที่สวนเนื้อหมู (ไมตองทาสวนหนัง) 
แลวคลุกกับผงเครื่องเทศ
4. วางหมูใหสวนหนังอยูดานบน บนอลูมิเนียมฟอยล  
พับแผนฟอยลใหตั้งขึ้นเปนขอบรอบชิ้นหมู  
แตไมตองคลุมปดสวนบน
5. นำวางใสจานที่อบได  นำเขาแชเย็นโดยไมตองปดฝา  
นาน 12 ชั่วโมงหรือทิ้งไวขามคืน  เพื่อทำใหหนังแหงลง 
และชวยใหกรอบเวลาอบ
6. เปดเตาอบไปที่ไฟ 400 F (200C) โรยหนังหมู
ดวยเกลือเม็ดใหญใหเปนชั้นหนา  นำไปอบโดยวางไว
สวนลางของเตา นานประมาณ 1 ชั่วโมง  
หรือจนกระทั่งเมื่อวัดได 160F (80C)หากใชเทอรโมมิเตอร
วัดที่สวนกลางของชิ้นหมู
7. นำหมูออกจากเตาอบ ดึงฟอยลทิ้งไปแตเทสวนที่เปน
น้ำไขมันเก็บไว  ปาดเกลือออกจากผิว 
แลวนำชิ้นหมูวางใสจานอบตามเดิม  เปดไฟเตาอบเปนแบบ 
broiler  อบตอไปอีก 20-30 นาที  หรือจนกระทั่งหนังกรอบ
ฟูเปนสีน้ำตาล  นำออกจากเตาอบ รอใหเย็นลง 2-3 นาที 
กอนหั่นและนำเสริฟ
8. เตรียมกะหล่ำปลี  ลางใหสะอาด แลวหั่นหยาบ
9. ตั้งกระทะใชไฟกลาง-แรง ใสเนยหรือน้ำมันหมู
10. บุบกระเทียมใสลงไป ตามดวยกะหล่ำปลี
11. ผัดจนกระทั่งขอบใบเริ่มเกรียมเปนสีน้ำตาลออน  
เติมน้ำสมสายชู ตามดวยเครื่องปรุงอื่นๆ
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 net carb 4% (9 g.) fiber: 2 g.
 fat 84% (80 g.)
 protein 11% (25 g.)
 kcal :860

วิธีทำ

Keto carbonara

คาโบนาราคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 เบคอนหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา  150 g
2 เนย   1/2 ชอนโตะ
3 เฮฟวี่วิปปงครีม  150 ml
4 มายองเนส  30 ml
5 เกลือและพริกไทย
6 พารสลียสับ
7 ซูคินี  450 g
8 ไขไก  (เฉพาะไขแดง)  2 ฟอง
9 พารมีซานชีสขูด  40 g

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-carbonara
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เทวิปปงครีมใสในกระทะ เปดไฟทิ้งไวใหเดือด  
แลวหรี่ไฟลง ใหเดือดตอไปอีก 2-3 นาที 
จนกระทั่งลดลงหนึ่งในสี่ 
2. ทอดเบคอนดวยเนยจนกรอบ  เก็บสวนน้ำมันเอาไว
3. ผสมมายองเนสกับเฮฟวี่วิปปงครีม  
ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย ตั้งไฟใหเนื้อครีมซอสอุนทั่ว
4. ทำเสนซูคินีดวยเครื่องขูดเสน Spiralizer  
หากไมมี สามารถทำเสนซูคินีบางๆไดดวยที่ปอกมันฝรั่ง
5. เติมเสนซูคินีใสในครีมซอส  แลวตักแบงใสจาน  
โรยดานบนดวยเบคอน  ไขแดง พารสลีย  
และพารมีซานชีสขูด
6. เหยาะน้ำมันที่ทอดเบคอนลงบนจานแลวเสริฟทันที
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 net carb 8% (13 g.) fiber: 9 g.
 fat 69% (51 g.)
 protein 23% (38 g.)
 kcal :691

วิธีทำ

Low-carb eggplant pizza

พิซซามะเขือมวงโลวคารบ
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 มะเขือมวง  2 ลูก
2 น้ำมันมะกอก 
สำหรับทาและผัด 75 ml
3 กระเทียม   2 กลีบ
4 หัวหอม  1 ลูก
5 เนื้อวัวบด  350 g
6 ซอสมะเขือเทศ  200 g
7 เกลือ  1 ชอนชา
8 พริกไทย  1/2 ชอนชา
9 ผงซินนามอน  1/2 ชอนชา 
(ถาชอบ)
10 ชีสขูด  300 g (650 ml)
11 ใบออริกาโนสด สับ  60 ml

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/low-carb-eggplant-pizzaa
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดเตาอบไปที่ไฟ 400 F (200C)
2. หั่นมะเขือมวงเปนแผนบางตามแนวยาว  
หนาประมาณ 1/3-1/2 นิ้ว (1ซม.) 
ทาน้ำมันมะกอกทั้ง 2 ดาน แลววางเรียงบนถาด
ที่มีกระดาษรองอบ  อบ 20 นาที
จนกระทั่งสุกเกรียมเล็กนอย
3. ผัดกระเทียมกับหัวหอมในนำมันมะกอกที่เหลือ 
ประมาณ 3-4 นาที
4. เติมเนื้อบดแลวผัดจนสุกทั่ว  เติมซอสมะเขือเทศ  
ปรุงดวยเกลือ พริกไทย  เคี่ยวตอไปประมาณ 10 นาที
5. นำมะเขือมวงออกจากเตาอบ  
แลวนำเนื้อสับที่ผัดสุกปาดใหทั่ว  
โรยหนาดวยชีสและออริกาโน  
นำเขาเตาอบอีก 10 นาที  หรือจนกระทั่งชีสละลาย
6. เสริฟคูกับสลัดผักใบเขียว ราดดวยน้ำมันมะกอก
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วิธีทำ

Keto fried chicken with broccoli and butter

ไกทอดคีโตกับบร็อคโคลี่และเนย
Dinner

สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 สะโพกไก (ไมติดกระดูก) 650 g
2 เนย  150 g
3 บร็อคโคลี่  450 g
4 ลีค (กระเทียมตน 
หรือใชตนหอมญี่ปุน)  1/2 ตน
5 ผงกระเทียม  1/2 ชอนชา
6 เกลือ และ พริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-fried-chicken-broccoli-butter
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ทอดไกดวยเนย  ใชไฟกลาง-แรง 
ประมาณ 3-4 นาทีตอดาน  ขึ้นกับความหนาของชิ้นไก  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทยเล็กนอย
2. หรี่ไฟลง แลวทอดตออีกประมาณ 1 นาที  ใหไกสุกทั่ว
3. นำออกจากกระทะแลวเก็บใหรอนในอลูมิเนียมฟรอยล 
หรือเก็บในเตาอบ ไฟต่ำ
4. ลางบร็อคโคลี่ ตัดเปนชิ้นๆพอดีคำ 
ใชทั้งสวนกานและตน  ลางคราบของกระเทียมตนใหสะอาด 
หั่นเปนชิ้นใหญๆ (หรืออาจใชตนหอมญี่ปุนแทน)
5. ผัดผักทั้งสองอยางในกระทะที่ทอดไก  ใชไฟปานกลาง  
เติมเนยลงไปอีกเล็กนอย โรยผงกระเทียม กับเกลือและพริกไทย
6. เสริฟไกทอดคูกับผัดผัก ปาดเนยอีกเล็กนอย
ใหละลายที่ดานบน

 net carb 4% (6 g.)  fiber: 3 g
 fat 77% (57 g.)
 protein 19% (32 g.)
 kcal :671 30



breakfast วิธีทำ

Salad in a jar

สลัดผักในขวดแกว
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 แซลมอนรมควัน หรือไกอบ 
หรือเนื้อโปรตีนอื่นๆที่ชอบ 110 g
2 ผักสลัดใบเขียว  30 g
3 มะเขือเทศเชอรี่  30 g
4 พริกหวานสีแดง  30 g
5 แตงกวา  30 g
6 ตนหอม  1/2  ตน
7 มายองเนส 
หรือน้ำมันมะกอก 60 ml

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/salad-in-a-jar
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. หั่นผักตางๆใหเปนชิ้น  แลวนำผักใบเขียว
ลงไปในโถแกวลางสุดกอน เชนผักโขม ผักคอส 
ผักกาดแกว กะหล่ำปลีเขียวหรือแดง
ชวยเพิ่มเนื้อสัมผัสความกรอบ  
หรือจะใสบรอคโคลี่หรือดอกกะหล่ำก็ไดเชนกัน
2. เติมหอมหอมซอย  แครอท อโวคาโด 
พริกหวานสีตางๆ และมะเขือเทศวางเรียงเปนชั้น
3. วางแซลมอนรมควัน เนื้อไก หรือโปรตีนชนิดอื่น
ไวดานบน เชน ไขไก ปลาทูนากระปอง   
โรยดวยมะกอก เมล็ดถั่วตางๆ 
หรือชีสกอนหั่นเปนชิ้นเล็กๆ
4. เติมน้ำสลัดหรือมายองเนสลงไปกอนรับประทาน

 net carb 2% (4 g.)  FIber 2 g.
 fat 62% (55 g.)
 protein 36% (71 g.)
 kcal :799 31

Dinner



วิธีทำ

Keto Thai fish with curry and coconut

แกงกะทิปลาคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 เนยหรือน้ำมันมะกอก 
(สำหรับทาถาดอบ)  30 g
2 ปลาแซลมอน หรือ 
ปลาเนื้อขาวอื่นๆ หั่นเปนชิ้น  700 g
3 เกลือและพริกไทย
4 เนยหรือกี  4 ชอนโตะ
5 พริกแกงแดง 
หรือพริกแกงเขียว  2 ชอนโตะ
6 กะทิ หรือครีมมะพราว   400 g
7 ผักชีสับ  120 ml
8 ดอกกะหล่ำ 
หรือ บร็อคโคลี่ 450 g

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-thai-fish-curry-coconut
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดเตาอบไปที่ไฟ 400F (200C)  
ทาเนยหรือน้ำมันบนถาดอบใหทั่ว
2. นำชิ้นปลาวางเรียงในถาดอบ  
โรยเกลือและพริกไทย ปาดเนยบนชิ้นปลา
3. ผสมครีมมะพราว กับพริกแกง 
และผักชีสับในชามเล็ก แลวเทลงบนชิ้นปลา
4. อบ 20 นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุก
5. ระหวางรอ หั่นดอกกะหล่ำหรือบร็อคโคลี่เปนชิ้น  
ลวกในน้ำเดือดโดยใสเกลือเล็กนอย 
ประมาณ 2-3 นาที  นำเสริฟคูกับปลา

 net carb 4% (9 g.) fiber: 5 g.
 fat 77% (75 g.)
 protein 1`9% (42 g.)
 kcal :880 32

Dinner



วิธีทำ

Slow-cooked chicken with broccoli salad

ไกอบสโลวคุกกับสลัดบร็อคโคลี่
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 ใบมะกรูด   5 ใบ
2 เมล็ดผักชี  1  ชอนโตะ
3 ขิงบด  1 ชอนโตะ
4 พริกไทยดำ  1/2 ชอนชา
5 กรีกโยเกิรต  225 ml 
(หรือโยเกิรตไขมันสูงอื่นๆ)
6 นองไกติดสะโพก  1.5 kg
7 เกลือ  2 ชอนชา
8 มะนาว 2 ลูก (ถาชอบ)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/slow-cooked-chicken-broccoli-salad
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ผสมเครื่องเทศตางๆกับโยเกิรต  
โรยเกลือลงบนไกแลวนำใสในถุงพลาสติก  
เทโยเกิรตที่ผสมแลวลงในถุง  คลุกเคลาใหทั่วเนื้อไก
2. หมักไกในตูเย็น 2-3 ชั่วโมงหรือทิ้งไวขามคืน  
หากเวลาจำกัด หมักอยางนอย 15 นาทีที่อุณหภูมิหอง
3. นำไกที่หมักแลวใสในหมอ Slow cook* (หมอตุนไฟฟา) 
เปดไฟ High 3 ชั่วโมง  หรือหากใชไฟ Low 6-8 ชั่วโมง   
ทิ้งไวใหเย็นลง  (อาจทำขั้นตอนนี้ลวงหนา 1 วัน)
4. ยางไกอีกครั้งใหผิวเกรียมสวย 
ดานละประมาณ 5-10 นาที 
ขึ้นกับขนาดของชิ้นไกและความรอน
5. หากไมสะดวกยาง  อาจนำไกเขาเตาอบแทน 
ผาครึ่งลูกมะนาวและนำลงยางหรือจี่ขางๆชิ้นไก  
ปรุงรสอีกครั้ง

 net carb 3% (9 g.) fiber: 4 g.
 fat 70% (80 g.)
 protein 26% (67 g.)
 kcal :1050 33

Dinner

บร็อคโคลี่สลัด

1 บร็อคโคลี่  450 g
2 มายองเนส  225 ml
3 ผักชีสับ  125 ml
4 เกลือและพริกไทย

วิธีทำสลัดบร็อคโคลี่ผักชี

1. ตมน้ำใหเดือด เติมเกลือเล็กนอย ลวกบร็อคโคลี่ 1-2 นาที
2. ผสมมายองเนสและผักชีสับใหเขากัน 
แลวคลุกกับบร็อคโคลี  ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย
3. เสริฟคูกับไกอบ  จิ้มกับเนยหรือมายองเนส

* การปรุงอาหารแบบ Slow cook คือการใชไฟออน
เปนระยะเวลานานในการปรุงใหอาหารคอยๆสุก 
ทำใหเกิดความนุมคลายกับการตุน 
และรักษาคุณคาทางโภชนาการไดดี



 net carb 1% (3 g.) fiber: 3 g.
 fat 79% (78 g.)
 protein 20% (45 g.)
 kcal :902

วิธีทำ

Keto salmon with pesto and spinach

แซลมอนคีโต กับซอสเพสโตและผักโขม
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 ปลาแซลมอน  350 g
2 มายองเนส 
หรือครีมเปรี้ยว  125 ml
3 ซอสเพสโต 1/2 ชอนโตะ
4 พามีซานชีส  30 g
5 ผักโขมสด 225 g
6 เนยหรือน้ำมันมะกอก  15 g
7 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-salmon-pesto-spinach
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดเตาอบไปที่ไฟ 400F (200C)
2. ทาถาดอบปลาดวยเนยหรือน้ำมันมะกอก 
โรยเกลือและพริกไทยบนชิ้นปลา แลวนำวางเรียงบนถาด  
โดยใหสวนหนังคว่ำลง
3. ผสมมายองเนส เพสโตซอส และพามีซานชีสใหเขากัน 
แลวทาใหทั่วปลาแซลมอน
4. อบ 15-20 นาที หรือจนกระทั่งสุก
5. ระหวางรอ ผัดผักโขมเร็วๆดวยเนยหรือน้ำมัน
ที่เหลือเล็กนอย ประมาณ 2 นาที 
ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย
6. เสริฟพรอมกับแซลมอนอบ
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 net carb 4% (11 g.) fiber: 7 g.
 fat 81% (96 g.)
 protein 15% (41 g.)
 kcal : 1093

วิธีทำ

Keto sesame salmon with thai curry cabbage
แซลมอนคลุกงาคีโต กับกะหล่ำปลีผัดพริกแกง
 สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

ปลาแซลมอน
1 เนื้อแซลมอนหั่นชิ้น  175 g
2 งาขาว   1/2 ชอนโตะ (5 g)
3 เนย  25 g
4 เกลือ และพริกไทย
5 มะนาว 1/4 ลูก 
สำหรับวางในจานเสริฟ

กะหล่ำปลีผัดพริกแกงไทย
1 น้ำมันมะพราว   1/2 ชอนโตะ 
2 กะหล่ำปลีซอย  225 g
3 พริกแกงแดง  1/4  ชอนโตะ
4 น้ำมันงา  1/4 ชอนโตะ
5 เกลือและพริกไทย

มายองเนสมะนาว
1 มายองเนส   60 ml
2 มะนาว  1/8 ลูก 
(ขูดเฉพาะสวนผิว และบีบน้ำ)

https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-sesame-salmon-thai-curry-cabbage
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เริ่มจากทำมายองเนสมะนาวกอน   
นำน้ำมะนาวกับสวนผิวขูดผสมเขากับมายองเนส  
ปรุงรสดวยเกลือ  นำไปแชในตูเย็น
2. ตั้งกระทะไฟแรง ใสน้ำมันมะพราว ตามดวยกะหล่ำปลี 
และพริกแกง ผัดใหกะหล่ำปลีสุกกำลังดี  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทย  เติมน้ำมันงาชวงทาย
แลวพักไวใหรอน ระหวางที่ไปผัดแซลมอน
3. โรยเกลือและพริกไทยบนชิ้นปลาแซลมอนทั้งสองดาน 
แลวคลุกดวยงาใหทั่ว
4. ทอดแซลมอนดวยเนย ใชไฟปานกลางคอนขางแรง 
ประมาณ 2-3 นาทีตอดาน อยาใหเนยไหม
5. เสริฟแซลมอนผัดเนย กับกะหล่ำปลี
และมายองเนสมะนาวกับมะนาวซีก
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 net carb 12% (6 g.) fiber: 4 g.
 fat 83% (17 g.)
 protein 5% (2 g.)
 kcal :194

วิธีทำ

Butter-fried green cabbage

กะหล่ำปลีผัดเนย
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 กะหล่ำปลีซอย  350 g
2 เนย  40 g
3 เกลือ และพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/butter-fried-green-cabbage
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ซอยกะหล่ำปลีดวยเครื่องปนอาหาร 
เครื่องสไลดผัก หรือใชมีดหั่นดวยมือ
2. ตั้งกระทะใชไฟปานกลาง  ใสเนยลงไป
3. ใสกะหล่ำปลีลงผัดอยางนอย 15 นาทีจนนิ่มลง 
ขอบเปนสีน้ำตาลทอง
4. หรี่ไฟลงแลวปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย

• อาจปรับเปลี่ยนรสชาติเพิ่มเติมจากกะหล่ำปลี
ผัดเนยสูตรปกติ โดยเพิ่มพริกแกงสัก 1-2 ชอน 
หรือใส ยี่หรา หรือสมุนไพรอื่นๆที่ชอบ  
อาจใสพริกแหงหรือพริกสด  
แลวแตความตองการและวัตถุดิบที่มี
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 net carb 1% (3 g.) fiber: 7 g.
 fat 76% (76 g.)
 protein 23% (52 g.)
 kcal :931

วิธีทำ

Keto tuna plate

สลัดทูนาคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 ไขไก  2 ฟอง
2 เบบี้สปแนช  30 g (ตนออนผักโขม)
3 ทูนาในน้ำมันมะกอก  150 g
4 อโวคาโด  1/2 ลูก
5 มายองเนส  60 ml
6 เลมอน 1/8 ลูก (ถาชอบ)
7 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-tuna-plate
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. ตมไขในน้ำเดือดนาน 4-8 นาที 
แลวแตความสุกที่ตองการ
2. นำไขแชในน้ำที่มีน้ำแข็งใหเย็นลง 
และเพื่อใหงายในการปอกเปลือกไข
3. นำไขตม ผักโขม ปลาทูนา 
และอโวคาโดวางเรียงในจาน  
เสริฟคูกับมายองเนส และเลมอน (ถาชอบ) 
โรยดวยเกลือและพริกไทย
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 net carb 4% (8 g.) fiber: 5 g.
 fat 74% (68 g.)
 protein 22% (47 g.)
 kcal :845

วิธีทำ

Salmon with olive-pistachio tapenade and tomatoes

แซลมอนอบมะกอก ถั่วพิสทาชิโอบด และมะเขือเทศ

สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 มะกอกเขียว  125 ml
2 ถั่วพิสทาชิโอ  75 ml
3 เนื้อปลาแซลมอน  400 g
4 มะเขือเทศเชอรี่  275 g
5 ใบไทมอบแหง  1/2 ชอนโตะ
6 ผักชีลาวสดหั่นฝอย 60 ml
7 น้ำมันมะกอก  60 ml
8 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/salmon-with-olive-pistachio-tapenade-and-tomatoes
Recipe by Pascale Naessens, Photo by Roos Mestdagh

1. เปดไฟเตาอบ  350 F (180 C)
2. สับมะกอกและถั่วพิสทาชิโอใหละเอียดใสในชามเล็ก  
เทน้ำมันมะกอกลงไป แลวคนใหเขากัน
3. นำปลาใสถาดอบ  นำสวนผสมน้ำมันมะกอก
ทาใหรอบและระหวางชิ้นปลา
4. นำมะเขือเทศวางแยกในจานอบอีกใบ โรยเกลือ 
พริกไทย ใบไทม และเหยาะน้ำมันมะกอก
5. อบปลา และมะเขือเทศ นาน 15 นาที 
จนกระทั่งเนื้อปลาสุก
6. ตกแตงตรงกลางดวยใบผักชีลาวเล็กนอยแลวเสริฟ
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 net carb 5% (14 g.) fiber: 6 g.
 fat 78% (97 g.)
 protein 17% (47 g.)
 kcal :1155

วิธีทำ

Fish with vegetables baked in foil

ปลาอบกับผักรวม
สวนผสม  (สำหรับ 4 ที่)

1 ปลาเนื้อขาวหั่นชิ้น  900 g
2 ลีค 
(หรืออาจใชตนหอมญี่ปุน) 1/2 ตน
3 หัวหอม  1 ลูก
4 กระเทียม  2 กลีบ
5 พริกแดงหวาน  2 ลูก
6 มะเขือเทศเชอรี่  12 ลูก
7 เฟนเนล (ผักชีลอม) 
หรือใชกะหล่ำปลีหัวใจ 
หรือกะหล่ำปลีใบยน  1 หัว
8 แครอท  1 หัว
9 มะกอก  75 ml
10 ใบไทมสด 
หรือ ใบพารสลียสด  75 ml
11 มะนาว ฝานเปนแวน 1 ลูก
12 เกลือ และพริกไทย
13 ไวนขาว  125 ml
14 น้ำมันมะกอก  3 ชอนโตะ
15 เนย  150 g

มายองเนสรสกระเทียม
1 มายองเนส  240 ml
2 กระเทียมบด  1 กลีบ
3 เกลือและพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/fish-with-vegetables-baked-in-foil
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เปดเตาอบไปที่ไฟ 400F (200C)
2. ปูถาดอบดวยฟรอยลหรือกระดาษรองอบ 
เผื่อปลายใหยาวสำหรับคลุมปดดานบน
3. หั่นปลาเปนชิ้นพอคำ วางในถาดอบ
4. หั่นผักตางๆ วางเรียงคูกับปลา โรยเครื่องเทศตางๆ
5. เหยาะไวนขาว น้ำมันมะกอกใหทั่ว ปาดเนยอีกเล็กนอย
6. พับฟรอยลคลุมใหสนิท โดยเฉพาะรอยตอพับใหแนน
7. อบในเตาอบนาน 40 นาที
8. ทำมายองเนสรสกระเทียม 
โดยผสมมายองเนสกับกระเทียมบดในชามเล็ก 
ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย  
ตักวางบนปลาอบและผักรวม
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 net carb 3% (5 g.) fiber: 3 g.
 fat 80% (51 g.)
 protein 16% (23 g.)
 kcal :572

วิธีทำ

Keto cabbage soup with chicken quenelles

แกงจืดกะหล่ำปลีไกคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 ไกบด   225 g
2 ไขไก  1/2 ฟอง
3 พารสลียอบแหง  1/2 ชอนโตะ
4 ผงหัวหอม  1/2 ชอนชา
5 เกลือ  1/4 ชอนชา
6 ผงนัทเมค  1/8 ชอนชา
7 ซุปไกกอน  1/2 กอน 
8 น้ำเปลา  475 ml 
(หรือใชน้ำสตอคไก)
9 กะหล่ำปลี  225 g
10 เนย  30 g
11 เกลือและพริกไทยดำบด

เนยพารสลีย
1 เนย 75 g  (อุณหภูมิหอง)
2 พารสลียสด  1/2 ชอนโตะ
3 เกลือและพริกไทยดำบด

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-cabbage-soup-chicken-quenelles
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. หั่นพารสลีย แลวคลุกผสมกับเนยเบาๆ  
เติมเกลือพริกไทยแลวพักไว
2. เตรียมทำไกกอนในชามอีกใบ  โดยเติมไกบด ไข 
ผสมกับเครื่องปรุงรส นวดใหเขากัน  
หมักทิ้งไวในตูเย็นอยางนอย 10 นาที
3. นำไกบดออกจากตูเย็น  ปนใหเปนกอน
โดยใชอุงมือที่สะอาด และเปยกน้ำ  
หรืออาจใชชอน 2 คันชวยประกบใหเปนกอน
เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
4. ซอยกะหล่ำปลีหยาบๆ   เติมเนยในหมอใบใหญ
แลวผัดกะหล่ำปลี ใชไฟปานกลางคอนขางแรง 2-3 นาที  
จนเริ่มสุกเปนสีน้ำตาลทอง  เติมน้ำเปลาและซุปกอน  
ตมใหเดือด (หรืออาจใชน้ำสตอคไกแทน 
เพื่อหลีกเลี่ยงผงชูรส-ผูแปล)
5. หรี่ไฟลงเปนไฟกลาง คอยๆใสไกกอนลงไปทีละกอน  
ตมประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทั่ว  
ปรุงรสน้ำซุปดวยเกลือและพริกไทย
6. เสริฟแกงจืดคูกับเนยพารสลีย
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 net carb 4% (8 g.) fiber: 4 g.
 fat 80% (66 g.)
 protein 16% (29 g.)
 kcal :736

วิธีทำ

Keto curry chicken with coconut and lime

แกงไกกะทิคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 ตะไคร  1 ตน
2 น้ำมันมะพราว  1 ชอนโตะ
3 เครื่องแกงผง  1/2  ชอนโตะ
4 สะโพกไก (ไมติดกระดูก)  300 g
5 ลีค (กระเทียมตน 
หรืออาจใชตนหอมญี่ปุน)  1/2 ตน
6 ขิงสด (ขนาดเทาหัวแมมือ) 1/2 หัว
7 กระเทียม  1 กลีบ
8 พริกหวานสีแดงหั่นบาง 1/2 ลูก
9 พริกชี้ฟาแดงหั่นละเอียด  1/4 เม็ด
10 ครีมมะพราว  200 g

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/keto-curry-chicken-coconut-lime
by Dr.Andreas Eenfeldt, MD 

1. บุบตะไครดวยดามมีดหรือสาก
2. หั่นไกเปนชิ้นใหญ
3. ตั้งกระทะสำหรับผัด ใสน้ำมันมะพราวลงไป
4. ขูดขิงบด แลวนำไปผัดรวมกับพริกแกงและตะไคร
5. ใสไกลงไปผัด ใชไฟกลางจนกระทั่งเริ่มสุกเปนแถบสีทอง  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทย
6. หั่นลีค (หรือตนหอมญี่ปุน) เปนทอน 
ใสกระเทียมลงในกระทะ  ผัดตนหอมรวมกับผักอื่นๆ
ใหพอสุก  แตยังคงความกรอบ
7. เติมครีมมะพราวและเนื้อไกลงไปเคี่ยวรวมกัน 5-10 นาที
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 net carb 9% (7 g.) fiber: 5 g.
 fat 68% (22 g.)
 protein 22% (16 g.)
 kcal :289

วิธีทำ

Chicken cabbage rolls with sesame soy dipping sauce

กะหล่ำปลีหอไกกับซอสถั่วเหลืองน้ำมันงา
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 กระเทียม 1 1/2 กลีบ
2 ขิงสด   1/2 หัว (ประมาณ 1 นิ้ว)
3 ตนหอม  1 ตน
4 ผักชี  60 ml
5 ไกบด  125 g
6 กะหล่ำปลี  225 g 
(หรือกะหล่ำปลีใบยน หรือผักกาดขาว)

น้ำจิ้ม
1 น้ำมันงาหรือน้ำมันมะกอก  30 ml
2 ซอสโชยุทามาริ หรือ
ซอสถั่วเหลือง   1 1/2 ชอนโตะ
3 น้ำมะนาว  1/2 ลูก
4 งาคั่ว  1 ชอนโตะ  (10 g)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/chicken-cabbage-rolls-with-sesame-soy-dipping-sauce
Recipe by Pascale Naessens, Photo by Roos Mestdagh 

1. สับกระเทียม ขิง ตนหอม ผักชี  
แลวนำไปนวดกับไกบดใหพอเขากัน (ไมตองนวดนาน)
2. ตั้งกระทะใสน้ำตมจนเดือด  
นำใบกะหล่ำปลีลงไปลวกประมาณ 2 นาที    
ลวกครั้งละไมเกิน 3 ใบ
3. ตัดใบกะหล่ำปลีผาครึ่ง เอาสวนเสนใบแข็งออก  
ใสไกบดลงไปพอประมาณ พับขางเขาดานใน  
แลวมวนเขาหากันใหไสอยูตรงกลาง
4. ใสน้ำในหมอนึ่ง ประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) 
หรืออาจนึ่งในเขงไมไผ  นำไปนึ่งนาน 15-20 นาที  
จนไสในสุกทั่ว
5. ทำน้ำจิ้ม  โดยผสมน้ำมันงา ซอสถั่วเหลือง 
น้ำมะนาว กับงาคั่วในชาม
6. เรียงผักมวนที่นึ่งสุกแลวลงในจานเสริฟ  
แยกถวยน้ำจิ้มสวนตัวสำหรีบแตละคน  
รับประทานดวยตะเกียบ
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 net carb 10% (5 g.) fiber: 3 g.
 fat 83% (19 g.)
 protein 7% (3 g.)
 kcal :202

วิธีทำ

Butter-fried Broccoli

บร็อคโคลี่ผัดเนย
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 เนย  50 g
2 บร็อคโคลี่  225 g
3 ตนหอม  2 1/2 ตน
4 เคเปอรเม็ดเล็ก   1 ชอนโตะ 
(ถาชอบ)
5 เกลือ และพริกไทย

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/butter-fried-broccoli
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. หั่นบร็อคโคลี่เปนชิ้นรวมทั้งสวนลำตน  
ปอกเปลือกสวนที่แข็งออกบาง
2. ละลายเนยในกระทะใหรอน นำบร็อคโคลี่
ลงผัดดวยไฟกลางคอนขางแรง 
ผัดนาน 5 นาทีจนกระทั่งบร็อคโคลี่เริ่มเปน
สีน้ำตาลและนุมลง  ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย
3. เติมตนหอมซอยและเคเปอร  
ผัดตออีกเล็กนอย  1-2 นาที แลวเสริฟทันที

• จะผัดบร็อคโคลี่เดี่ยวๆ  หรือจะใสตนหอมและ
เคเปอรก็ได   อาจเสริฟกับไข เนื้อสัตว หรือเนื้อปลาตางๆ
• หรืออาจเปลี่ยนจากบร็อคโคลี่เปนผักอื่นๆ 
เชน หนอไมฝรั่ง ซูคินี่  หรืออาจจะลองใสเห็ดลงไป
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 net carb 43% (8 g.) fiber: 7 g.
 fat 37% (3 g.)
 protein 20% (4 g.)
 kcal :79

วิธีทำ

Tex-Mex seasoning

เครื่องเทศ Tex-Mex 
สวนผสม  (สำหรับ 1 ที่)

1 พริกปน chili powder  1 ชอนโตะ
2 พริกปาปริกา 
paprika powder 2 ชอนชา
3 ยี่หราปน ground cumin  2 ชอนชา
4 ผงกระเทียม  1 ชอนชา
5 ผงหัวหอม  1 ชอนชา
6 พริกปน  chili flake 1/2 ชอนชา
7 ออริกาโน  1/2 ชอนชา
8 พริกไทยดำบด  1/2 ชัอนชา
9 ผงซินนามอน เล็กนอย
10 กานพลูบด  เล็กนอย
11 เกลือสมุทร 1 ชอนโตะ (ไมใสก็ได)

ที่มา https://www.dietdoctor.com/recipes/tex-mex-seasoning
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. นำสวนผสมทั้งหมดใสชาม คนผสมจนเขากันดี  
เทใสขวดแกวที่มีฝาปดสนิท
2. หากใชเครื่องเทศเปนชิ้นที่ยังไมผานการบด  
บดใหละเอียดกอนนำมาผสม
3. นำเครื่องเทศที่ผสมแลวเก็บในที่แหง 
และเย็น อุณหภูมิหอง โดยไมโดนแสงแดด  
อาจเก็บในกระปองโลหะเล็กๆ
4. ทำสวนผสมใหเพียงพอสำหรับการใช 4-6 เดือน 
หากนานกวานี้ แมเครื่องเทศจะไมไดเสีย 
แตกลิ่น สี รสชาติก็จะลดลง
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 net carb 4% (9 g.) fiber: 11 g.
 fat 76% (71 g.)
 protein 19% (41 g.)
 kcal :862

วิธีทำ

Keto chicken fajita bowl

สลัดไกฟาฮิตาคีโต
สวนผสม  (สำหรับ 2 ที่)

1 ผักกาดคอส  150 g
2 มะเขือเทศเชอรี่   75 g
3 อโวคาโด  1 ลูก
4 ผักชี  2 ชอนโตะ
5 เนย  40 g
6 สะโพกไก (ไมมีกระดูก)  325 g
7 เกลือ และพริกไทย
8 เครื่องเทศ Tex-Mex  1 ชอนโตะ
9 หัวหอม 1/2  ลูก
10 พริกหวานสีเขียว  1/2 ลูก
11 แม็กซิกันชีส  75 g
12 ซาวครีม 125ml (ถาชอบ)

ที่มา ahttps://www.dietdoctor.com/recipes/keto-chicken-fajita-bowl
Photo by Anne Aobadia, Emma Shevtzoff

1. เตรียมสวนท็อปปงกอน  โดยหั่นผักกาดคอส  
มะเขือเทศ หั่นอโวคาโดเปนสี่เหลี่ยมลูกเตา  
ลางและหั่นใบผักชี   ขูดชีสเตรียมไว (หากใชชีสแบบกอน)
2. ซอยหัวหอมใหญและพริกหวานเปนชิ้นบางๆ
3. หั่นไกเปนชิ้นยาว
4. ใชไฟกลาง ทอดไกดวยเนย  
ปรุงดวยเกลือและพริกไทย  ผัดจนไกใกลสุก 
เติมหัวหอมและพริกหวาน ตามดวยเครื่องเทศ Tex-Mex
5. หรี่ไฟลงแลวผัดตออีกประมาณ 2-3 นาที
จนกระทั่งไกสุกและผักเริ่มนิ่มลง
6. นำสลัดคอสวางใสชาม ตามดวยไกที่ผัดสุก  
โรยดวยชีสขูด  อโวคาโด มะเขือเทศสับ ใบผักชีสด 
และซาวครีม รับประทานคูกัน
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