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บทน�า
	 อาหารเจ	คือ	อาหารปลอดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงนมและไข่	การกินเจ
แบบเคร่งต้องตัดผักกลิ่นฉุนอีก	5	ชนิด	ได้แก่	กระเทียม	(ทั้งหัวกระเทียมและ
ต้นกระเทียม)	หัวหอม	 (ทั้งต้นหอม	หัวหอม	ทั้งหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่)		
หลักเกียว	(กระเทียมโทนจีน)	กุยช่าย	(ลักษณะต้นคล้ายๆ	ต้นหอม	แต่ใบจะ
ออกแบนๆ)	และใบยาสูบ
	 การท�าอาหารเจให้ได้สารอาหารครบ	 5	 หมู่	 ควรค�านึงถึงโปรตีน	
เป็นส�าคัญ	ได้จากถั่วเมล็ดแห้ง	งา	 เห็ดต่างๆ	 เต้าหู้	ฟองเต้าหู้	และน�้าเต้าหู้	
เป็นหลัก	นอกนั้นก็เป็นผักสารพัดชนิด	ทั้งผักหัว	ผักดอก	ผักใบ	ค�านึงถึงสีสัน
ของผัก	 ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สีสันจานอาหารเท่านั้น	หากแต่สีจากพืชผักก็คือ	
แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนั่นเอง	มีทั้งสีแดง	สีส้ม	สีเหลือง	สีเขียว	สีม่วง	และ
สีขาว
	 หลักการอาหารเจที่ท�าได้อร่อย	ต้องค�านึงถึงเครื่องปรุงทุกชนิด	ตลอด
จนน�า้ซอสปรงุรส	ต้องสดใหม่	สะอาด	รสชาตดิ	ีเท่านีอ้าหารเจจานไหนกอ็ร่อย	
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10  อร่อย ประหยัด อาหารเจจานเด็ด

เครื่องปรุงรส
	 ซีอิ๊วขาว	ซีอิ๊วด�าหวาน	น�้ามันหอยเจ	(หรือซอสเห็ดหอม)	
ซอสปรงุรสฝาเขยีว	หรอืซอสถัว่เหลอืงปรงุรส	เกลอืสมทุร	น�า้ตาล
ทราย	น�้าตาลปี๊บ	เต้าเจี้ยว	น�้ามันพืช	น�้ามันงา	น�้าจิ้มของทอด
เจ	น�า้พรกิเผาเจ	น�า้พรกิแกงเจชนดิต่างๆ	น�า้จิม้สกุีเ้จ	และน�า้จิม้
ไก่เจ	เป็นต้น

วัตถุดิบอาหารเจ
	 เต้าหู้ชนิดต่างๆ	หมี่กึง	 โปรตีนเกษตร	หู่กียอ	ลูกชิ้นเจ	
ไส้กรอกเจ	กุ้งเจ	ปลาเจ	กระเพาะปลาเจ	ฟองเต้าหู้สดและแห้ง	
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเจ	 เส้นหมี่เจ	 เส้นก๋วยเตี๋ยว	วุ้นเส้น	สาหร่าย
อบแห้ง	เยื่อไผ่อบแห้ง	เห็ดหอมแห้ง	กะปิเจ	และงาขาวคั่ว	(ใช้
แทนกระเทียมในน�้าพริกและเครื่องแกงต่างๆ)
	 ในทีน่ีข้อกล่าวอย่างละเอยีดเกีย่วกบัเต้าหูแ้ช่แขง็	 (frozen	
dried	tofu)	ซึง่คนส่วนใหญ่อาจยงัไม่คุน้เคย	เป็นการน�าเต้าหูช้นดิ
แขง็	ไปแช่แขง็ในตูเ้ยน็อย่างน้อยนานข้ามคนื	ก่อนน�ามาปรงุอาหาร
ต้องน�าออกมาวางในอณุหภมูห้ิองให้น�า้แขง็ละลายออกจนหมด	
คราวนีเ้ต้าหูจ้ะมสีภาพคล้ายฟองน�า้ชุม่น�า้	น�ามาบบีด้วยมอืเพือ่
ให้น�า้ออกจนหมด	 เมือ่คลายมอืเต้าหูจ้ะฟกูลบัคนืสูร่ปูเดมิ	 เป็น
เต้าหูแ้ห้งทีม่รีสสมัผสัใกล้เคยีงเนือ้ไก่	มคีณุสมบตัดิดูซบัรสอาหาร
ได้ดมีาก	น�าไปปรงุอาหารแทนเนือ้สตัว์ได้หลากหลาย	อนัทีจ่รงิ	
frozen	dried	tofu	นีไ้ม่น่าจะเป็นของใหม่แต่อย่างใด	เพราะใกล้
เคยีงกนัมากกบัเต้าหูแ้ห้ง	“โกยะ	โตฟ”ุ	ของญีปุ่น่	

เต้าเจี้ยวด�า

หู่กียอ

เห็ดหอมแห้ง
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น�้าพริกปลาทูเจ  
ส�ำหรับ 4 คน

1. ตัง้กระทะน�ำ้มนับนไฟอ่อนพอร้อนเลก็น้อย ใส่โปรตนีเกษตรลงทอด
พอเหลืองเล็กน้อย ตักขึ้นวำงบนกระดำษซับน�้ำมัน เตรียมไว้

2. โขลกเห็ดฟำงพอหยำบๆ ตักใส่ถ้วยไว้ ตั้งกระทะน�้ำบนไฟอ่อน            
ใส่เห็ดฟำง หัวปลี และเกลือ ผัดรวนพอสุก ตักใส่ถ้วย พักไว้

3. โขลกโปรตีนเกษตรทอดให้ละเอียด ใส่เห็ดฟำงที่รวนไว้ คนให้          
เข้ำกัน ใส่พริกขี้หนู โขลกพอแตก ใส่น�้ำต้มสุก ปรุงรสด้วยกะปิเจ          
หรือเต้ำเจี้ยวด�ำ ซีอิ๊วขำว และน�้ำตำล คนให้เข้ำกัน ชิมรสให้เค็ม
กลมกล่อม 

4. ตักใส่ถ้วย เสิร์ฟกับผักสดและผักต้ม

น�า้มนัพชื 1 ถ้วย

โปรตนีเกษตรเมด็กลม ½ ถ้วย

เหด็ฟางดอกบาน 

 (150 กรมั) 13 ดอก 

น�า้ ¼ ถ้วย

หวัปลซีอย ½ ถ้วย

เกลอืสมทุร ½  ช้อนชา

พรกิขีห้นสูวนสเีขยีว 3 เมด็

น�า้ต้มสกุ ¼ ถ้วย

กะปิเจหรอืเต้าเจีย้วด�า ½  ช้อนโต๊ะ

ซอีิว๊ขาว 2  ช้อนชา

น�า้ตาลทรายชนดิไม่ฟอก 1 ช้อนชา

ผกัสดม ีมะเขอืพวง แตงไทยอ่อน

 ผกักาดเขยีวพืน้บ้าน ใบบวับก

ผกัต้มม ียอดแค ดอกแค ผกักระเฉด 

ยอดขีเ้หลก็
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ราดหน้าวุ้นเส้นกรอบ 
ส�ำหรับ 3-4 คน

1. ดึงวุ้นเส้นแห้งให้แผ่ออกโดยแบ่งเป็น 3-4 แพเตรียมไว้ จำกนั้น            
ตั้งกระทะน�้ำมัน 3 ถ้วยบนไฟกลำงจนร้อน ใส่วุ้นเส้นลงทอดทีละ
แพจนฟูขำว ตักขึ้นวำงบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำมัน ทอดจนหมด

2.  ท�ำน�้ำรำดหน้ำโดยใส่น�้ำมัน 4 ช้อนโต๊ะ ลงในกระทะใบใหม่ ใส่ขิง
ลงผัดพอหอม ใส่เห็ดฟำง ผัดจนเห็ดสุก ใส่น�้ำ 3 ถ้วย ผัดพอทั่ว             
ปรงุรสด้วยน�ำ้มนัหอยเจ ซอสปรงุรส และน�ำ้ตำล ชมิรส แล้วละลำย
แป้งมันฮ่องกงกับน�้ำที่เหลือใส่ คนพอแป้งสุกใส ใส่แครอท                 
เบบี้บรอกโคลี เต้ำหู้ทอด และน�้ำมันงำ ปิดไฟ

3. จัดวุ้นเส้นกรอบใส่จำน ตักน�้ำรำดหน้ำรำด เสิร์ฟทันที หรือเสิร์ฟ        
น�้ำรำดหน้ำใส่ถ้วยต่ำงหำก

วุน้เส้นแห้ง 50  กรมั

น�า้มนัพชื 3  ถ้วย+4 ช้อนโต๊ะ

ขงิแก่สบั 2  ช้อนโต๊ะ

เหด็ฟางดอกตมูดอกใหญ่

 หัน่สี ่ 150  กรมั

น�า้ 3½ ถ้วย

น�า้มนัหอยเจ 

 (ซอสเหด็หอม) 3-4  ช้อนโต๊ะ

ซอสปรงุรส 1  ช้อนโต๊ะ

น�า้ตาลทรายแดง 1  ช้อนชา

แป้งมนัฮ่องกง 2-3  ช้อนโต๊ะ

แครอท

 หัน่ลกูเต๋าเลก็ลวก 150  กรมั

เบบีบ้รอกโคลลีวก 150  กรมั

เต้าหูข้าวแขง็หัน่ลกูเต๋า 1 นิว้ 

 ทอดจนเหลอืง  50  กรมั

น�า้มนังา 1  ช้อนชา
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ข้าวมันไก่เจ
ส�ำหรับ 4 คน

ข้าวมนั
ข้าวสาร 1 ถ้วย

น�า้มนัพชื 1  ช้อนโต๊ะ

เมด็ถัว่ลนัเตา

 ชนดิแช่แขง็ 2 ช้อนโต๊ะ

เมด็บวัต้ม  2  ช้อนโต๊ะ

ถัว่ลสิงต้ม  2  ช้อนโต๊ะ

เหด็ฟาง

 ดอกบาน 4-5  ดอก

เกลอืสมทุร ¼  ช้อนชา

ซอีิว๊ขาว 1  ช้อนชา

น�า้ตาลทราย 1  ช้อนชา

น�า้ 1  ถ้วย

แตงกวาหัน่ชิน้

ผกัสลดัส�าหรบัตกแต่ง

ไก่เจ
ฟองเต้าหูส้ด 

 (เส้นละ 80 กรมั) 2 เส้น

ซอีิว๊ขาว 2  ช้อนโต๊ะ

น�า้ตาลทราย 1  ช้อนโต๊ะ

น�า้มนัพชื 2  ช้อนชา

น�า้จิม้
เต้าเจีย้วด�า 1  ช้อนโต๊ะ

ขงิแก่หัน่ 2  ช้อนชา

ซอีิว๊ขาว 1  ช้อนโต๊ะ

น�า้ส้มสายช ู 2  ช้อนโต๊ะ

น�า้ตาลทราย 2  ช้อนชา

พรกิขีห้นสูวนสเีขยีว

 และแดงหัน่  7 เมด็

น�า้สต๊อก
น�า้ 4  ถ้วย

ฟัก

 หัน่ชิน้พอค�า 100 กรมั

หวัไช้เท้า

 หัน่ชิน้พอค�า 200  กรมั

เหด็ฟาง

 ดอกบาน 100 กรมั

ซอีิว๊ขาว 2  ช้อนโต๊ะ

1. ท�ำน�้ำจิ้มโดยโขลกเต้ำเจี้ยวกับขิงเข้ำด้วยกัน
ให้ละเอยีด ใส่ซอีิว๊ขำว น�ำ้ส้มสำยช ูและน�ำ้ตำล 
คนเข้ำด้วยกันจนน�้ำตำลละลำย ตักใส่ถ้วย     
ใส่พริกขี้หนู คนพอทั่ว พักไว้

2. ท�ำน�ำ้สต๊อกโดยตัง้หม้อน�ำ้บนไฟกลำงจนเดอืด 
ใส่ฟัก หัวไช้เท้ำ และเห็ดฟำง ลดเป็นไฟอ่อน 
เคี่ยวจนผักสุกนุ่มและน�้ำสต๊อกมีรสหวำน       
ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขำว ปิดไฟ 

3. ท�ำไก่เจโดยคลี่ฟองเต้ำหู้สดออกเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยม วำงแต่ละแผ่นซ้อนกัน ใส่จำน พักไว้ 
ผสมซีอิ๊วขำวกับน�้ำตำลและน�้ำมันเข้ำด้วยกัน
ในอ่ำงผสมจนน�ำ้ตำลละลำย ใส่แผ่นฟองเต้ำหู้
คลุกเคล้ำให้ทั่ว หมักอยำ่งน้อย 15 นำทีขึ้นไป 

4. ท�ำข้ำวมันโดยซำวข้ำวสำร ใส่พักในกระชอน 
ตัง้กระทะน�ำ้มนับนไฟกลำงจนร้อน ใส่ข้ำวสำร
ที่ซำว ผัดจนทั่ว ใส่เม็ดถั่วลันเตำ เม็ดบัว            
ถัว่ลสิง และเหด็ฟำง ปรงุรสด้วยเกลอื ซอีิว๊ขำว 
และน�้ำตำล ผัดให้ทั่ว ปิดไฟ ตักใส่ชำม ใส่น�้ำ 
คนพอทัว่ น�ำไปนึง่ในชัน้ลงัถงึบนหม้อน�ำ้เดอืด
ด้วยไฟแรงจนสุก เปิดฝำ ใส่เนื้อไก่เจนึ่งต่อ    
จนนุ่ม ยกลง

5.  ตักข้ำวอัดใส่พิมพ์คว�่ำลงในจำน หั่นไก่เจเป็น
ชิ้นพอค�ำวำงข้ำงๆ วำงแตงกวำ ตกแต่งด้วย
ผักสลัด เสิร์ฟกับน�้ำจิ้มและน�้ำสต๊อกร้อนๆ
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ต
ัว
อ
ย
่าง


	อร่อย ประหยัด อาหารเจจานเด็ด
	สารบัญ
	บทนำ
	ของว่าง
	สลัด เครื่องจิ้ม
	จานเดียว
	ผัดทอดอบ



