
เครื่องปรุงต้มยำเจ
การจะรับประทานต้มยำเจนั้น หารับประทานได้ 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
โอกาสที ่จะรับประทานต้มยำเจได้มากขึ ้น 
เครื่องปรุงต้มยำเจของเรานั้นใช้สะดวก สบาย 
และประหยัด ท่านจะได้ลิ้มรสชาติอาหารเจ 

แบบไทย ๆ ที่หอมอร่อยยากที่ลืม...

เครื่องก๊วยเตี๋ยวต้มยำเจ
ต้มยำเป็นต้นตำรับของคนไทยมาช้านานแล้ว 
โดยเฉพาะ การทานก๊วยเตี๋ยวต้องมีรสชาติเผ็ด 
ร้อน จึงจะแซบ ดังนั้น “ครัวเจ” จึงผลิตเครื่อง   
ก๊วยเตี๋ยวต้มยำเจขึ้น เพื่อความสะอาด สะดวก 
อร่อย ได้รสชาติแบบไทย ๆ เราทุกคนต่างชื่น 
ชอบ

การจะรับประทานต้มยำเจนั้น หารับประทานได้ 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
ยาก ดังนั้นทาง “ครัวเจ” จึงได้ผลิตเครื่องปรุง 

โอกาสที ่จะรับประทานต้มยำเจได้มากขึ ้น 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 
โอกาสที ่จะรับประทานต้มยำเจได้มากขึ ้น 
ต้มยำขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเจนั้น ได้มี 

เครื่องปรุงต้มยำเจของเรานั้นใช้สะดวก สบาย 
และประหยัด ท่านจะได้ลิ้มรสชาติอาหารเจ 
เครื่องปรุงต้มยำเจของเรานั้นใช้สะดวก สบาย 
และประหยัด ท่านจะได้ลิ้มรสชาติอาหารเจ 
เครื่องปรุงต้มยำเจของเรานั้นใช้สะดวก สบาย 

สุดยอด เครื่องจิ้ม สุดยอด เครื่องจิ้ม 

น้ำจิ้มไก่เจ
น้ำจิ้มไก่ “ครัวเจ” ใช้น้ำตาลทราย พริกเกษตรคัดเลือก 
อย่างดี ปราศจากแป้งทุกชนิด ฉะนั้น น้ำจิ้มไก่ “ครัวเจ” 
จึงหอม หวาน อร่อย อย่างธรรมชาติ

ซอสพริกเจ (สูตรไม่ใส่กระเทียม)
ซอสพริกเจของเรานั้น ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้เลือกสรรคัด 
คุณภาพพิเศษ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย 
ใช้จิ้มของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ ขนมขบเคี้ยว 
ต่างๆ และใช้ปรุงอาหาร เช่น อาหารประเภทเปรี้ยวหวาน 
น้ำแดง และอื่นๆ

น้ำจิ้มสุกี้เจ
น้ำจิ้มสุกี้เจของเรา ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้เลือกสรรคัด 
คุณภาพพิเศษ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย 
ใช้ปรุงอาหารประเภทสุกี้ยากี้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุกี้น้ำ 
สุกี้แห้ง โดยเฉพาะผัดสุกี้แห้ง ใช้น้ำจิ้มครัวเจอย่างเดียว 
โดยไม่ต้องปรุงแต่งรสอย่างอื่น ก็มีรสชาติเพียงพอแล้ว 
หรือจะใช้ยำเซี่ยงไฮ้ก็ได้รสชาติดีเยี่ยม

ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด
35/177 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

THAI J.TIP FOOD CO.,LTD.
35/177 MOO 2 EAKKACHAI Rd. BANGNAAMJUDE

MUANG SAMUTSAKORN THAILAND. 74000

TEL : 02-892-4655-7 FAX : 02-892-4722

ฝ่ายขาย : 01-811-6855 อาหารเจปลอดเนื้อสัตว์และกระเทียม 100% 

สุดยอด เครื่องต้มยำ สุดยอด เครื่องต้มยำ 

ซอสพริกเจ (สูตรไม่ใส่กระเทียม)

1. ชมรมมังสวิรัติ อตก.(หลังสวนจัตุจักร)        02-618-7002, 02-272-4282

2. มังสวิรัติสวนไผ่สุขภาพ ถ.พหลโยธิน ตรงข้าม ซ.5   02-615-1583, 02-615-2494

3. ตำนานไพร ซ.40 ถ.รามอินทรา  02-509-6989-91

4. รพ.มิชชั่น Super 1 ถ.พิษณุโลก (ยมราช)  02-282-1100

5. สมหวังอาหารเจ ซ.สันติอโศก ถ.นวมินทร์  02-374-9929

6. อาหารเจคุณพัชรินทร์ ซ.หล่อพระ (ใกล้โลตัสรังสิต) 02-307-7568

7. ภัตตาคาร เจือ ซิน หาง ซ.ธารทิพย์ (ขนส่งสายใต้เก่า) 02-866-0541-2

8. อโรคยาสถาน คลีนิก ถ.สุขุมวิท 71 (71 สปอร์ตคลับ) 02-391-6778

9. ศูนย์อาหารต้นโรค โดยอาจารย์ไกรวุฒิ มักพิมล  01-912-4904

                       หลังการไฟฟ้าบางกรวย  (หน้าหมู่บ้านยังส์เฮ้าส์) 02-446-0560

10. อาหารเจ ต้นธรรม ถ.เพชรเกษม 68  05-020-0644 

11. ร้านคำตวง ซ.วังหลัง (หลัง รพ.ศริราช ด้านท่าน้ำ)  02-412-3478

12. รพ.กรุงเทพ  สาขาพระประแดง (มินิมาร์ท) 02-425-0029

13. รพ.นครธน ถ.พระราม 2 (มินิมาร์ท)  02-416-5454

14. เลมอนฟาร์ม ทุกสาขา

15. โกล์เด้นเพลส ทุกสาขา

ศูนย์จำหน่ายสินค้าตรา                        และ

และร้านอาหารเจทั่วประเทศ



สุดยอด เครื่องปรุงรส สุดยอด เครื่องปรุงรส 

ครัวเจ...อร่อย
ครบเครื่อง ครบรส
ครัวเจ...อร่อย
ครบเครื่อง ครบรส

  เนื่องด้วยขณะนี้มีผู้บริโภคอาหารเจมากขึ้นทุกขณะ เพราะปัจจัยเสี่ยง 
จากการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหลาย จึงได้หันมาบริโภคอาหารเจมากขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัด
   ด้วยเหตุนี้เองทาง บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเจ 
สด แห้ง และพร้อมทานมาช้านานแล้ว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการ 
ประกอบอาหารในครัวของท่านให้อร่อย ฉะนั้นทางครัวเจจึงคิดค้น 
เครื่องปรุงรสสำเร็จรูปต่าง ๆ จนสำเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้บริโภคจะทำอาหารเองได้ง่ายๆ อร่อยน่ารับประทาน และ ไม่ 
จำเจ

ซอสผัดเห็ดหอมเจ ก็คือ น้ำมันหอยเจนั่นเอง โดยทางครัวเจได้ 
คิดค้นสูตรเจขึ้น โดยผลิตจาก เห็ดหอม และ 
พืชธรรมชาติต่างๆ ฉะนั้นเมื่อได้ใช้ปรุงอาหารจะ 

ทำให้อาหารเจนั้น มีรสหอม หวาน กลมกล่อม 
และ อร่อย ต่างกับยี่ห้ออื่น ๆ อย่างแน่นอน 
วิธีใช้อย่างง่ายๆ ผัดผัก 1 จาน ก็เติมซอสผัดฯ 
เพียง 1 ช้อนโต๊ะ ต้องการความเค็ม ก็เติมซีอิ๊ว 
หรือเกลือ เพ่ิมเพียงเล็กน้อยท่านจะได้รับประ 
ทานผักจานนั้นที่มีรสชาติอร่อยเกินคาด สมดัง 

สโลแกนที่ว่า ช้อนเดียวอร่อย คู่ครัว 
คู่คุณ

 จากการทดลองในห้องปฏิบัติการของเรา นักวิจัยของเรา 
พบว่า เครื่องปรุงรสทั้ง 3 ชนิดของเรานั้น มีรสชาติ กลิ่นหอม และมี 

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อนำเครื่องปรุงรสของเรา 
มาผสมกัน 2-3 ชนิด ในอัตราส่วนที่แตกต่าง กัน 

ก็ได้รสชาติอาหารที่หอม อร่อย และ 
กลมกล่อมแตกต่างกันไปด้วย หากท่านได้ 

มีโอกาสลิ ้มลองรสชาติอาหารที ่ปรุงด้วย 
เครื่องปรุงของเราทั้ง 3 ชนิด ท่านจะประทับใจ 

ในรสชาติอารหารที่หอม อร่อย และกลมกล่อม 
ท่านอาจจะลืมภัตราคารหรูๆ แล้วทานข้าวที่บ้าน 

อย่างมีความสุข

ซุปเห็ดหอมผงเจ
ทางเลือกใหม่ของซุปเห็ดหอมผงที่ให้คุณ 
มากกว่าทั้งรสชาติ ความอร่อย และ กลิ่น 
หอมของเห็ดหอมต่างๆ เพ่ิมความหอม 
อร่อยให้กับอาหารทุกจาน ไม่ว่าจะเป็น 
จานผัด ต้ม แกง หมัก และยำ  ให้คุณ 
อร่อยมั่นใจด้วยวิธีง่าย ๆ รวดเร็ว ทันใจ

เครื่องปรุงรสเจ
เป็นเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษที่ทางครัวเจผลิตขึ้น  
อีกสูตรหนึ่ง เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้ หอม 
อร่อย ชวนรับประทาน ระดับเชลล์ชวนชิม 
ครัวเจทำให้การปรุงอาหารเจที่อร่อยนั้น ไม่ 
จำเป็นต้องไปเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นกุ๊กเพียงใช้ 
เครื่องปรุงรสเจของเราขวดนี้ เรารับรองว่า 
ท่านจะประทับใจ ในรสชาติ ที่หอม อร่อย 
และกลมกล่อมจากจานอาหารของท่าน 
อย่างแน่นอน        

น้ำพริกเสฉวนเจ
น้ำพริกเสฉวนก็คือ น้ำพริกเผารสชาติสไตล์จีน 
ซึ่งมีส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์ เช่น ถั่วดำ 
ถั่วเหลือง น้ำมันงา เมื่อท่านได้ลิ้มลองอาหาร 
ที่ได้ใช้น้ำพริกเสฉวนแล้ว ท่านจะได้รสชาติ 
อาหารระดับภัตราคารจีนเสฉวน ที่ลือชื่อ ความ 
อร่อยเช่นกัน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในอาหาร จีน 
คือ ขิง เพราะขิงจะช่วยเพ่ิมรสชาติใน 
อาหารจานโปรดท ี ่ เล ิศรสของชาวจ ีน 
และยังช่วยในการขับลม ได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

คิดค้นสูตรเจขึ้น โดยผลิตจาก เห็ดหอม และ 
พืชธรรมชาติต่างๆ ฉะนั้นเมื่อได้ใช้ปรุงอาหารจะ 
คิดค้นสูตรเจขึ้น โดยผลิตจาก เห็ดหอม และ 
พืชธรรมชาติต่างๆ ฉะนั้นเมื่อได้ใช้ปรุงอาหารจะ 
คิดค้นสูตรเจขึ้น โดยผลิตจาก เห็ดหอม และ 

เครื่องปรุงรสเจ
เป็นเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษที่ทางครัวเจผลิตขึ้น  

เครื่องปรุงรสเจ
เป็นเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษที่ทางครัวเจผลิตขึ้น  

เครื่องปรุงรสเจ

น้ำพริกเสฉวนเจ

เคล็ด(ไม่)ลับ จาก          ถึง ครัวคุณ เคล็ด(ไม่)ลับ จาก          ถึง ครัวคุณ 

ผักเจียวกระเทียมเจ
เราใช้ผักแห้งนำมาเจียวในน้ำมันร้อน ๆ และเติม 
กลิ่นกระเทียมเจลงไป ซึ่งกลิ่นกระเทียมเจที่เรา 
ใช้ลงไปนั ้นเป็นกลิ ่นสังเคราะห์เลียนแบบ 
ธรรมชาติ (Natural Identical Flavour หรือ 
ที่เรียกกันว่า NI) ซึ่งไม่มีอันตรายใด ๆ 
และที ่สำคัญคือไม่ใช่กระเทียมจริงแน่นอน 
100% เหมาะสำหรับ ใส่ก๊วยเตี๋ยว ผัดผัก 
แกงจืด และอื่น ๆ ที่ท่าน อยากให้อาหาร 

ของท่านมีกลิ ่นกระเทียมเจ 
เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร ให้หอม อร่อยถูกปากเช่นเคย
ข้อสังเกต : การรับประทานกระเทียมจะมีกลิ่นปาก แต่ 
กระเทียมเจจะไม่มีกลิ่นปาก

ผักเจียวกระเทียมเจ
เราใช้ผักแห้งนำมาเจียวในน้ำมันร้อน ๆ และเติม 

อร่อยมั่นใจด้วยวิธีง่าย ๆ รวดเร็ว ทันใจ

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัว

ไม่รู้เรื่องครัวไม่เคยทำอาหาร
ไม่เคยทำอาหาร

แค่มีแค่มี

ก็ทำอ
ร่อยไ

ด้

ก็ทำอ
ร่อยไ

ด้

ผัด ต้ม ตุ๋น

ใช้น้อย...อร่อยมาก


