
FAQ

1. Q : เทสตี้ฟต กะทิธัญพืช คืออะไร 

A: เทสตี้ฟต กะทิธัญพืช คือผลิตภัณฑจากน้ำมันรำขาว สำหรับใชปรุงอาหารทั้งเมนูคาวหวานแทนกะทิมะพราว 

    กะทิธัญพืชมีลักษณะสีขาว หอมมัน เขมขนเหมือนกับกะทิมะพราว

2. Q : กะทิธัญพืชดีอยางไร

A:

• ไขมันอิ่มตัวต่ำกวากะทิมะพราว 3 เทา

• ไมมีไขมันทรานส ปราศจากน้ำมันที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวนซึ่งเปนแหลงหลักของไขมันทรานส

• ไมมีคอเลสเตอรอล 

• มีแกมมาโอไรซานอล เปนสารธรรมชาติที่มาจากน้ำมันรำขาว มีคุณสมบัติตานสารอนุมูลอิสระ

• วิตามินอีสูง 

• ไมมีสวนผสมของสี แปง 

• ไมใสวัตถุกันเสีย จัดเก็บไดนาน 18 เดือน เพราะระบบการผลิตเปนแบบ UHT 

3. Q :  วิธีการใช

A:  มีความหอมเหมือนกะทิจากมะพราว และใหความขนมัน สามารถปรุงอาหารและขนมไดเหมือนการใชกะทิทั่วไป หากขนไปสามารถ

    เติมน้ำแทนหางกะทิไดเลย กะทิธัญพืช (200 มล) 1 กลอง ใชทำแกงได 1 หมอ โดยใชเนื้อสัตวประมาณ ½ กก สำหรับทำทาน 4-5 คน

    สามารถติดตามดูวิธีทำเมนูสุขภาพจากกะทิธัญพืชเทสตี้ฟต ไดจาก Facebook Tastifit

4. Q :  อายุและการจัดเก็บผลิตภัณฑ

 A: เทสตี้ กะทิธัญพืช ฟอรแคร กะทิธัญพืชสามารถเก็บรักษาได 1 ปครึ่ง ในอุณหภูมิหอง ในกรณีที่ใชสินคาไมหมดใน 1 ครั้ง

    ควรเก็บรักษาไวในตูเย็น ชองธรรมดา 2-4 C การเก็บรักษาควรปดปากกลองใหดี เก็บรักษาในที่สะอาด สามารถเก็บไวใชไดอีก 10 วัน

5. Q : ผลิตภัณฑเหมาะกับใคร

A:  ผูที่ชอบทานเมนูกะทิทั้งคาวและหวาน และผูสูงอายุ ผูปวยโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ สามารถทานได เพราะเทสตี้ฟต

    กะทิธัญพืชมีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำกวากะทิมะพราวถึง 3.7 เทา และไดรับการรับรองใหใชตราสัญลักษณอาหารรักษหัวใจ

    ในโครงการอาหารไทยหัวใจดี จากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลับมหิดล วาเปนสินคาที่ ไมเพิ่มปจจัยเสี่ยง

    ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แตที่สำคัญควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคูกับการทานอาหารที่หลากหลาย

6. Q ; ทำไม กะทิธัญพืช ไมมีโคเลสเตอรอล 

A:  จริงๆ มะพราวก็ไมมีโคเลสเตอรอลเหมือนกัน แตมะพราวมีไขมันอิ่มตัวสูง ไขมันอิ่มตัวเม�อรับประทานเขาไปในรางกายจะมีผลทำให

    รางกายสรางโคเลสอเตอรอลขึ้น คือ LDL cholesterol (โคเลสเตอรอลตัวไมดี) เทสตี้ฟต กะทิธัญพืช ไมมีโคเลสเตอรอลเพราะ

    ทำจากน้ำมันรำขาว ซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดโคเลสเตอรอล จึงไดรับการรับรองใหใชตราสัญลักษณอาหารรักษหัวใจ

    ในโครงการอาหารไทยหัวใจดี จากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลับมหิดล วาเปนสินคาที่ ไมเพิ่มปจจัยเสี่ยง

    ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

7. Q :  เทสตี้ฟต ไมมี ไขมันชนิดทรานส กรดไขมันชนิดทรานสคืออะไร

A:  กรดไขมันชนิดทรานส (Trans fatty acid, TFA) เปนกรดไขมันที่พบมากใน ไขมันพืชที่เดิมเปนของเหลวแลวผานกระบวนการทางเคมี

    ที่เรียกวา ไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenation) หรือคือการเติมไฮโดรเจนเขาไปในโมเลกุลของไขมัน ทำใหเปลี่ยนสภาพจากของเหลว

    มาเปนของแข็ง จากกระบวนการนี้นั้นจะทำใหโครงสรางของกรดไขมันเปนไป เปนกรดไขมันชนิดทรานส ซึ่งจากการวิจัยพบวา

    การบริโภคไขมันชนิดทรานสนี้มีผลทำใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น มากกวาการบริโภคไขมันอิ่มตัวเสียอีก กรดไขมันชนิดทรานส

    ถึงแมจะเปนเร�องที่ใหมสำหรับคนไทย แตสำหรับในสหรัฐอเมริกานั้น ถือเปนเร�องที่ศึกษา และเปนที่รูจักกันมาไมต่ำกวา 10 ปมาแลว

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) ในสหรัฐอเมริกาจึงไดกำหนดใหผูผลิตอาหารตองระบุปริมาณกรดไขมันชนิดทรานสไวที่ฉลากดวย

    กะทิธัญพืช ทำจากน้ำมันรำขาว ที่ ไมไดผานกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น จึงไมมีไขมันทรานส 

8. Q : ไขมันมีขอดีอยางไร

A: ไขมันเปนหนึ่งในสารอาหารที่รางกายจำเปนตองไดรับในแตละวัน รางกายตองการไขมันเพ�อใหความอบอุนแกรางกาย รวมถึงชวยทำให

    รางกายเราสามารถดูดซึม วิตามิน เอ ดี อี เค ได อีกทั้งยังจำเปนตอการสรางสารตางๆที่จำเปนตอรางกายอีกดวย ไขมันสามารถแบงไดหลักๆ

    3 ประเภท คือ ไขมันชนิดอิ่มตัว ไขมันชนิดไมอิ่มตัว และไขมันทรานส

    1 .ไขมันอิ่มตัว สวนมากจะพบไดในไขมันจากเนื้อสัตวทั่วไป และไขมันจากพืชบางชนิดเชน ไขมันจากมะพราว ไขมันจากน้ำมันปาลม

    รวมถึงรางกายสามารถสรางไขมันชนิดนี้ ไดบางสวน จึงจำเปนตองทานไขมันชนิดนี้ ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะไขมันอิ่มตัวหากรับประทาน

    มากเกินไปจะทำใหคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

    2 .ไขมันไมอิ่มตัว พบมากในไขมันจากพืข เชนน้ำมันมะกอก น้ำมันรำขาว เปนไขมันชนิดดีที่ควรเลือกรับประทาน เพราะชวยลด

    ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไมดี(LDL) เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี(HDL)ในรางกาย จึงชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได

    3 .ไขมันทรานส คือ ไขมันไมอิ่มตัวที่มีการเติมไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมเพ�อใหเก็บรักษาไดนานยิ่งขึ้น และตนทุนต่ำ แตจะสงผลเสียตอ

    รางกายหากรับประทานมากๆ เพราะจะทำใหเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไมดี(LDL) และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี(HDL)ในรางกายลง กอใหเกิด

    โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และไขมันอุดตันในเสนเลือด

    กะทิธัญพืช เน�องจากทำมาจากน้ำมันรำขาว ยังคงมีปริมาณไขมัน แตเปนไขมันชนิดไมอิ่มตัว ซึ่งปนไขมันชนิดที่ดีตอรางกาย

    มีงานวิจัยรับรองวาชวยลดโคเลสเตอรอลรวมในรางกายได 12%

9. Q : ทำไมกะทิธัญพืชมีสีขาว ใสสีหรือเปลา

A:  เทสตี้ฟต กะทิธัญพืช ไมมีสวนผสมของสี แปง หรือวัตถุกันเสียใดๆ แตการที่มีสีขาวนั้น สวนหนึ่งเน�องจากในกะทิธัญพืช

    มีสวนผสมของโปรตีนจากถั่วเหลือง และจากนั้นผานกระบวนการที่เรียกวา  โฮโมจิไนเซชั่น (Homogenization) ซึ่งเปนกระบวนการ

    ที่ใชกันทั่วไป ในการผลิตนมสด ทำใหไขมันมีขนาดที่เล็กลงและสามารถรวมตัวอยูกับน้ำได จึงไมแยกชั้นเปนน้ำมันออกมาใหเห็น

    ทั้งนี้ดวยขนาดของไขมันที่เล็กลงนี้ จึงสะทองแสงและทำใหตาของเราเห็นเปนสีขาว (เชนเดียวกันกับการที่เรา ตีน้ำที่มีผงซักฟอกใหเปนฟอง

    ฟองนั้นคืออากาศขนาดเล็กๆ ซึ่งสะทอนแสงทำใหตาเราเห็นเปนสีขาว)

10. Q ; อาหารที่ทำเสร็จจะบูดหรือเสียเร็วไหม

A:  ตรงกันขาม อาหารจะเสียชากวากะทิสด เพราะกะทิผานการฆาเชื้อมาแลว

11. Q ; หาซื้อกะทิธัญพืชไดที่ ไหน

A:  หาซื้อไดตามหางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป Makro, Lotus, BigC Supermarket, The Mall, CJ, โกลเดน เพลส, ตั้งฮั่วเส็ง, วิลลา,

    MaxValue, ฟูดแลนด และรานคาสุขภาพทั่วประเทศ 


