วิธีการทำขาวหอมฮางงอก
แชขาวเปลือก 24 ชั่วโมง
บมอีก 24-36 ชั่วโมง ใหจมูกขาวงอก 0.5-1 มิลลิเมตร
นึ่งสุกโดยใชหวด 50 นาที (ชวยทำลายไขมอดดวย)
ตากแหงประมาณ 3 วัน
นำมาสีกะเทาะเปลือกออกเทานั้น ไมขัดขาว

สวนผสม

คัดสรรเฉพาะพันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการที่สูงโดดเดน
แตกตางกันมาผสมกัน จึงทำใหขาวฮางงอก หอม นุม อรอย เหมาะสำหรับ
ผูปวย ผูสูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ และผูรักษสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะขาวที่มีสี
(แดง,ดำ) จะมีวิตามิน โปรตีน และสารตานอนุมูลอิสระสูงทุกชนิด

ขาวหอมฮางงอก

ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑ OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ
ขาวฮางงอก เปนภูมิปญญาชาวภูไท สกลนคร
และชาวอีสาน มานานเปนรอยๆ ปมาแลว
การเพาะงอกจะกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาชีวเคมี ทำให
เกิดสารอาหารเพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณหลายเทาตัว
โดยเฉพาะสารกาบา
ขาวฮางงอก คือ ขาวที่เพาะงอกจากขาวเปลือกจะมี
สารอาหาร วิตามิน แรธาตุ ไฟเบอร และกลิ่นหอมจากเปลือก
มาเคลือบที่เมล็ดขาวเพิ่มขึ้น (จึงทำใหขาวฮางมีสารอาหาร
มากกว า ข า วกล อ งงอก) ซึ ่ ง มี ค ุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง
กว า ธั ญ พื ช ทั ้ ง หลาย ช ว ยให ส ุ ข ภาพแข็ ง แรงและสมดุ ล
เพิ่มภูมิตานทาน ชวยปองกันเชื้อโรค หรือโรคที่ไมไดเกิดจาก
เชื้อโรคไดดี เชน ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง โรคหัวใจ
โรคอวน ไขขออักเสบ โรคแกเร็ว โรคไต โรคเกี่ยวกับประสาท
และสมอง ความจำเสื่อม และโรคมะเร็งชนิดตางๆ ซึ่งเกิดจาก
การรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง หรือมีสารพิษตางๆ เชน
ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ปุยเคมี สารเรงการเจริญเติบโต สารกันบูด
สารสังเคราะหตางๆ อากาศที่เปนพิษ และความเครียด เปนตน

ขาวหอมมะลิ 105 (มีสากาบาสูง)
ขาวหอมมะลิแดง (มีไฟเบอรชั้นดี ชวยตานเบาหวาน)
ขาวหอมนิล (มีวิตามิน โปรตีน สาร Antioxidants)
ขาวเหนียวก่ำ (มีวิตามิน โปรตีน สาร Antioxidants)
ขาวเหนียวเลาแตก (มีธาตุเหล็ก สารตานอนุมูลอิสระ)
ขาวเหนียว กข 6 (มีสารกาบา และเพิ่มความหอม เหนียวนุม)

70 %
10 %
5%
5%
5%
5%

วิธีหุงขาวหอมฮางงอก

ขาวหอมฮางงอก
เกษตรธรรมชาติไรสารเคมี

Natural Pre-Germinated Gaba Rice

ขาว 1 สวน : น้ำ 1½ สวน (หุงไดเลย โดยไมตองลางหรือแชน้ำกอน)
*หากหุงไมหมดควรเก็บในตูเย็น เพื่อรักษาคุณภาพของขาวไวและปองกันมอด

สถานที่จำหนาย : The Mall ทุกสาขา, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม
และเลมอนฟารม
ผลิตโดย : ศูนยเรียนรูการเกษตรแบบธรรมชาติไรสารเคมี
กลุมเกษตรอินทรียชีวภาพศรีวิสุทธิ์
245 หมู 13 ถ.รอบเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-267607, 045-268445, 081-7257125, Fax. 045-267604,
Email. sriwisoot@hotmail.com, Website. www.sriwisoot.com
Product by : SRIWISOOT ORGANIC GROUP.
245 Moo.13 Robmaung Road. Warinchamrab Ubonratchathani 34190

รายไดสวนหนึ่งนำไปอบรมการทำปุยชีวภาพและการเกษตรธรรมชาติไรสารพิษแกเกษตรกร

เกษตรธรรมชาติไรสารเคมี

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุระพล
ไดรับรางวัล

สตรีดีเดน จังหวัดอุบลราชธานี
(การผลิตขาวฮางงอก)

พิธีเปดกลุมเกษตรอินทรีย
ชีวภาพศรีวิสุทธิ์

มีสารอาหารครบ 5 หมู
ในปร�มาณมากที่สุดในบรรดาธัญพืช
มีคุณคาทางโภชนาการสูง

แปลงนาไรสารเคมี

ดำนา

แชขาวใหจมูกขาวงอก

นึ่งขาว

นึ่งขาว

ตากขาว

สีกะเทาะเปลือก

มี ส ารกาบา (Gaba) มี ม ากกว า ข า วกล อ ง 15 เท า
มีประโยชนมากมาย เชน ชวยรักษาระบบประสาทสวนกลาง
รักษาสมดุลในสมอง ชวยใหสมองผอนคลาย ลดความวิตกกังวล
หลับสบาย คลายกลามเนื้อ ปองกันความจำเสื่อม กระตุนการผลิต
ฮอรโมนที่ชวยการเจริญเติบโต สรางเนื้อเยื่อทำใหกลามเนื้อกระชับ
ชะลอความชรา ชวยขับเอนไซมขจัดสารพิษ ควบคุมระดับน้ำตาล
และพลาสมาคลอเลสเตอรอลในเลือด ลดความดันเลือด ชวยให
เลือดไหลเวียนดี กระตุนการขับถายน้ำดีลงสูลำไสเพื่อสลายไขมัน
ปองกันมะเร็งลำไส และชวยขับสารสุข
มีโปรตีนที่ดี ชวยซอมแซมสวนสึกหรอของเนื้อเยื่อไดดี
ไมมีสารกลูเตนที่ทำใหเกิดอาการแพได
มีไฟเบอรชั้นดีสูง สูงกวาขาวขาว 15-20 เทา ชวยให
การยอยอาหารเปนไปอยางชาๆ ทำใหน้ำตาลเขาสูกระแสเลือด
ทีละนิด จึงทำใหอิ่มทองนาน ไมหิวงาย ชวยลดความอวน
ปองกันและรักษาโรคเบาหวานไดดีมาก ชวยใหขับถายสะดวก
ชวยดูดซับไขมันและสารพิษออกจากรางกาย ปองกันมะเร็งสำไสใหญ
มีไขมันชนิดดี และสำคัญหลายชนิด เชน ออริซานอล
โทโคฟรอล ไตรโคไตรอีนอล ไฟโตสเตอรอล กรดไขมันที่จำเปน
กรดไขมันไมอิ่มตัว และโอเมกา 3 (ซึ่งไมมีในพืชชนิดอื่น) ฯลฯ
ชวยลดไขมันในเลือด และหลอดเลือด ลดไขมันตัวราย (LDL) และ

เพิ่มไขมันตัวดี (HDL) ปองกันโรคหัวใจ ยับยั้งเซลลเนื้องอก
ทำลายเซลลมะเร็งเตานม มีสารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาวิตามิน E 6 เทา ยับยั้งการเกิดฝา ชวยลดอาการรอน
วูบวาบในสตรีวัยทอง
มีสารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งชวย
ขจัดอนุมูลอิสระที่เปนตนเหตุของโรคมะเร็งชนิดตางๆ ไดดี
ช ว ยป อ งกั น เชื ้ อ ไวรั ส และแบคที เ รี ย ป อ งกั น โรคหั ว ใจ
โรคไต ไขขออักเสบ โรคเกาท โรคแกเร็ว ฯลฯ
มีวิตามินที่สำคัญครบทุกชนิด ชวยใหอวัยวะในรางกาย
ทำงานไดดี ทำใหสุขภาพแข็งแรง เชน
วิตามิน B1 มีมากกวาขาวขาว 4 เทา ปองกันโรคเหน็บชา
วิตามิน B2 มีมากกวาขาวขาว 1 เทา ชวยขจัด
คอเรสเตอรอล LDL ปองกันโรคปากนกกระจอก
วิตามิน B3 มีมากกวาขาวขาว 5 เทา ชวยให
ระบบทางเดินอาหารเปนปกติ ไมอืด แนน เฟอ คลื่นไส
อาเจียน ถายเปนเลือด ไมสับสนซึมเศรา
วิตามิน B6 ชวยสรางสารตานอนุมูลอิสระและกรดอมิโน
วิตามิน D ชวยใหกระดูกแข็งแรง ซึ่งมีเฉพาะในขาว
และแสงแดดเทานั้น ชวยสรางเซลลใหมแทนที่เซลลเกา
กรดโฟลิก มีมากกวาขาวขาว 5 เทา ชวย DNA RNA
ในการสรางเซลลใหมทดแทนเซลลเกาที่หมดอายุขัย ชวยการ
เจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ ปองกันทารกสมองพิการ
ในชวงเริ่มตั้งครรภ
วิ ต ามิ น E สู ง ช ว ยกระจายออกซิ เ จนไปตาม
กระแสเลือด ชะลอความแกของเซลล ชวยใหผิวพรรณดี
สดใส เตงตึง ปองกันแคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือด ซึ่งทำให
เสนเลือดมีความยืดหยุนนอยลง ทำใหเปราะและแตกงาย
โดยเฉพาะเสนเลือดในสมอง ตนเหตุอัมพฤกษ อัมพาต
แรธาตุที่สำคัญครบทุกตัว ที่ชวยใหการทำงานของ
อวัยวะตางๆ ทำงานไดดี เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม สังกะสี
โปแทสเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส ทองแดง
ไอโอดีน ซีลีเนียม โคบอลต ฯลฯ

