ORGANIC
SPECIALTY
DISH
TOCA Platform
at Khu Khao, Raya Heritage

ปจจุบันผูคนใหความใสใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ตองสด
สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญคือขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบและทราบถึงแหลงที่มา
รานอาหารคุขาว โรงแรม รายา เฮอริเทจ ไดรังสรรคเมนูอินทรียพิเศษขึ้น โดยใชวัตถุดิบอินทรีย
จากแหลงผลิตที่ไดรับการยอมรับและมีการรับรองมาตรฐาน ตั้งแตการเพาะปลูก ดูแล จนถึง
การเก็บเกี่ยว สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมและสนับสนุนรายไดไปยังกลุมเกษตรกรอินทรีย หรือชุมชนที่เปน
แหลงผลิตและพัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อสรางความยั่งยืนตอไปอีกดวย

“You Are What You Eat” This age-old adage is truer today than ever
before as people strive to eat well as well as the important of selecting
raw products and sources of products.
At Khu Khao restaurant, Raya Heritage. We focus on bringing organic,
locally-accepted sourced ingredients from TOCA program to our guests
by creating this “Organic Special Dish”, each dish will be giving back
directly to the farmers by supporting fair trade products & community
sustainability.

ยำผักตามฤดูกาลกับไกยาง

190++

Organic seasonal vegetables salad
with grilled chicken

เมนูเรียกน้ำยอยที่รังสรรคขึ้นมาเปนพิเศษ นอกจากจะไดรับโปรตีนจาก
ไกยา งแลว ยังไดรบั ประโยชนจากพืชผักสมุนไพร ทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการ
และสรรพคุณทางยา ผักพืน้ บานในแถบภาคเหนือ อาทิเชน ยอดผักชาโยเต
ผักไผ หรือ ผักแพว และ หอมดวนหรือใบสะระแหน ที่มีรสหอมเย็น
ชวยบำรุงหัวใจ ทำใหสดชื่น แกออนเพลีย ขิง และตะไคร ที่ชวยขับลม
และแกทอ งอืดไดเปนอยางดี วัตถุดบิ และพืชผักทีน่ ำมาปรุงลวนเปนผลผลิต
ที่ไดจากเกษตรกรอินทรียโดยตรง ทำใหมั่นใจไดวา เราจะไดรับประทาน
อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยไรสารพิษ และเปนการชวยกระจาย
รายไดถึงเกษตรกรโดยตรง
This high-protein specialty appetizer is full of flavors and rich
in nutritional and medicinal benefits from its locally-sourced
organic ingredients. Chayote, Vietnamese coriander and
peppermint help nourish your heart and reduce fatigue while
ginger and lemongrass help relieve flatulence.

วัตถุดบิ ออรแกนิคจาก: สหกรณเกษตรอินทรียเ ชียงใหม/ สามพรานโมเดลวิสาหกิจ

Organic products: Chiang Mai Organic Agricultural Cooperative/
Sampran Model Social Enterprise

หลนเตาเจี้ยวออรแกนิค

390++

Fermented organic soy bean dip
with minced pork served with vegetables
and deep-fried Mekong giant catfish

เมนูไทยโบราณที่รสชาติกลมกลอม ทานงาย ความพิเศษของเมนูนี้
นอกจากจะใชเตาเจี้ยวออรแกนิค จากชุมชนในเขตภาคเหนือที่มีผลผลิต
ประเภทถัว่ เหลืองอยูม ากแลว ยังใชกะทิ และผักสดออรแกนิคตามฤดูกาล
อยางเชน มะเขือพื้นบาน ถั่วพลู แตงกวา และขมิ�นขาว ซึ่งเสิรฟใหทาน
คูกับของแนม ที่เปนปลาบึกทอด ปลาบึกที่ใชเปนปลาบึกสยามแมโจ
ที่มีโอเมกาสูง ถูกพัฒนาสายพันธุ โดยมหาวิทยาลัยแมโจ โดยใหทาง
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยง ทำใหเมนูนี้ครบถวนไปดวยคุณคาทางโภชนาการ
This traditional Thai dish is made of the organic soy bean,
coconut milk and seasonal vegetables such as homegrown
eggplants, winged beans, cucumbers and white turmeric.
Usually served with a deep-fried Mekong giant catfish which
is particularly rich in heart-healthy Omega-3 fats.

วัตถุดบิ ออรแกนิคจาก: สหกรณเกษตรอินทรียเ ชียงใหม/ สามพรานโมเดลวิสาหกิจ/
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ ม.แมโจ

Organic products: Chiang Mai Organic Agricultural Cooperative/
Sampran Model Social Enterprise/ Faculty of fisheries
technology and aquatic resources, Maejo University

ไอศครีมมันมวงกับครัมเบิ�ลถั่วลายเสือ 160++
Purple sweet potato ice cream
and peanut crumble

เมนูไอศครีมมันมวง ที่นอกจากจะสีสันสวยงามนารับประทานแลว ยังได
ประโยชนจากมันมวง ที่มีสรรพคุณชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
บำรุงผิวพรรณและผม ที่สำคัญ เราใชกะทิออรแกนิคเพิ�มความมันของ
เนื้อไอศครีมแทนครีม และตัวครัมเบิ�ล ใชแปงกลวยน้ำวา และถั่วลาย
เสือที่มีปลูกกันแพรหลายในแถบภาคเหนือ เพิ�มรสชาติที่มันกรอบอรอย
ดีตอสุขภาพทั้งกายและใจ
This colorful dessert helps lower cholesterol level and nourishes
your skin and hair. The coconut cream is made of organic
coconut milk. The crumble is made with cultivated banana
and tiger peanuts widely grown in Northern Thailand.

วัตถุดบิ ออรแกนิคจาก: สหกรณเกษตรอินทรียเ ชียงใหม และ สามพรานโมเดลวิสาหกิจ
Organic products: Chiang Mai Organic Agricultural Cooperative/
Sampran Model Social Enterprise

น้ำผักเพื่อสุขภาพ

170++

Raya green frosty

น้ำผักใบเขียวที่มีสวนผสมหลักคือ กรีนโอค กรีนคอส กรีนเคล ให
ความสดชื่นและดีตอสุขภาพ โดยตองการเนนใหเห็นถึงสีธรรมชาติจาก
ผัก และเพิ�มสวนผสมของน้ำผึ้งและมะนาวเขาไป เพื่อใหรับประทานงาย
This vitamin-rich green juice is extracted from green oak
lettuce, green cos lettuce and kale mixed with honey and lime
juice for a mellow taste.

วัตถุดิบออรแกนิคจาก: สวนผักดอยโอเค

Organic products: OK organic farm, Chiang Mai

Prices are subject to 10% service charge
and applicable government tax

