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Az ezeréves japán kony-

haművészet egyedi-

ségét nem lehet túl-

hangsúlyozni. Összetéveszt- 

hetetlen, sajátos és különle-

ges. Az ország gasztronómiai 

hagyományait részint a sinto-

izmus és zen buddhizmus 

szellemisége, részint földrajzi 

fekvése és természeti viszo-

nyai határozzák meg. A japá-

nok mindent felhasználnak, 

amit a tenger kínál. Étrendjük 

egészséges: kevés zsiradékot 

és sok nyers vagy párolt zöld-

séget fogyasztanak. A legki-

sebb részletre is odafigyelnek, 

és a látvány ugyanolyan fon-

tos számukra, mint az íz és a 

minőség: az ételek elrendezé-

se és tálalása mindig rendkí-

vül harmonikus.
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Múlt és jelen harmonikus  
egysége[

Ajapán szigetcsoport Ázsia keleti partjánál a Csendes-
óceánon fekszik. Négy nagy szigetből – Hokkaidó, Hon- 
su, Shikoku és Kyushu –, a Ryukyu-szigetek tagjaiból és 

1000 kisebb szigetből áll, amelyek 4000 km hosszú ívet alkotnak. 
Hegyek tagolta felszínét gazdag vegetáció borítja. A Tűzgyűrű- 
nek nevezett területhez, a Föld egyik legkevésbé stabil zónájá-
hoz tartozik: gyakori földrengések és vulkánkitörések veszé-
lyeztetik. Egyéb súlyos természeti katasztrófák – pusztító tájfu-
nok, felhőszakadások – is rendszeresen előfordulnak ezen a 
monszun befolyásolta éghajlaton. Talán éppen ezek a kemény 
környezeti viszonyok edzették olyan erőssé a japán társadal-
mat. A természeti adottságoknak és a táplálkozási szokásoknak 
köszönhetően a várható élettartam a legmagasabbak közé tar-
tozik a világon.
Ebben a gazdasági nagyhatalomként számon tartott modern, 
fejlett államban a több mint 2000 éves kalandos nemzeti törté-
nelem, a hagyományos életelvek és a tradíciók megbecsült 
értékként élnek tovább. A család, az ősök, a természet és két 
alapvető vallás, a sintoizmus és a buddhizmus tisztelete mélyen 
áthatja a japán gondolkodást.

A Fudzsijama az ország 
legmagasabb hegye.  
A japánok számára szent 
hely, amelyhez számos 
hiedelem kapcsolódik.  
A hegy oldalára sok 
templomot építettek.

*

A sintoista 
templomhoz 

számtalan oszlopos 
kapun át vezet az út. 

Ez szimbolizálja az 
életből a halálba 

vivő átjárót.

Oszaka

  Macujama

Oita

Mijazaki
Kagosima

Szaga

Kobe

 Macue HIOGO

KAGAVA

EHIME

SIMANE

Tottori

Tokusima

  Jamagucsi

Fukuoka

Nagaszaki Kunamoto

Kocsi

Hirosima
Kiotó
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]Japán a világ egyik vezető gazdasági hatalmaként nagyon fejlett technológiával  
rendelkezik, népe ennek ellenére megőrizte ősi társadalmi és kulturális szokásait,  
évezredekre visszatekintő hagyományait és vallásait: a sintoizmust és a buddhizmust.

Jokohama
Jokohama Japán egyik leghíresebb kikö-
tője, a Honsú sziget déli részén fekszik.  
Az 1923-as földrengés teljesen lerom-
bolta. Fokozatosan építették újjá, és 
mára az ország egyik legmodernebb 
városa lett. Keihin tartomány vonzás-
körzetében Tokióval és Kavaszakival 
együtt a japán gazdasági fejlődés 
motorja.

Oszaka
A Honsú sziget déli részén fekvő Oszaka 
több mint 1000 éve Korea, Japán és 
Kína kereskedelmi és kulturális köz-
pontja. Konyhaművészete és vendéglői 
messze földön híresek. Lakói valódi 
„nagyevők”: annyit esznek, amennyi 
beléjük fér, és persze amennyit  
pénztárcájuk megenged.

Nagoja
Nagoja az ország negyedik legfonto-
sabb városa. Története 1612-ben kezdő-
dött, amikor Tokugava Legasu tábornok 
felépítette itt a kastélyát. A dinasztia-
alapító tábornok nevéhez fűződik az 
ország egyesítése és a határok lezárása. 
Nagyon híres a várkastély ötemeletes 
tornya, amelyet két aranydelfin díszít.

Hirosima
Hirosima városa a Honsú sziget délnyu-
gati részén fekszik. A II. világháború 
végéig, 1945. augusztus 6-ig fontos 
kereskedelmi központ volt. Az Egyesült 
Államok ekkor dobta le az első atom-
bombát, földig rombolva a települést. 
1949-ben Hirosimát a béke nemzetközi 
szentélyévé nyilvánították.

Kiotó
Több mint 1000 évig (794–1868) Kiotó 
volt Japán fővárosa. Ma is fontos vallási 
központ. 1600 buddhista temploma és 
270 sintoista szentélye van. A császári 
palota híres kertje hűen tükrözi a nemesi 
múlt ízlését és kápráztató gazdagságát, 
emellett teljes pompájában mutatja be  
a japán kertművészetet.

Tokió
Tokió a XVII. században épült, 1868 óta 
Japán fővárosa. A legnagyobb japán 
város és a föld egyik legsűrűbben lakott 
települése. Az ország gazdasági, ipari, 
kereskedelmi és kulturális központja. 
Igazi modern metropolisz, ugyanakkor 
örzi a régi japán civilizáció emlékeit is.

Szapporo

HOKKAIDÓ

Fukusima

Jamagata

Nagano

Vakajama
Oszaka

Fukui

Kobe

Csiba
Tokió

Kofo

IVATE

TOCSIGI
GUMMA

JAMANASI
AICSI

MIE

SIGA
HIOGO

   ISIKAVA

KANAGAVA

SZAITAMA
IBARAKI

MIJAGI

Aomori

Morioka

Szendai

Tojama

Kanazava

Tottori

Tokusima

  Cu
Fudzsi

Jokohama
Gifu

Niigata

Akita

UcunomijaMaebasi

Kiotó Nagoja

Szapporo
A Hokkaidó sziget és egy-
ben a Hokkaidó prefektúra 
fővárosa Szapporo. A ké- 
pen a 2002-es futball-világ- 
bajnokság egyik helyszíne 
látható.
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Míg a nyugati konyha négy 
alapízt (édes, sós, savanyú, 
keserű) ismer, a keleti, különö-
sen a japán egy ötödiket is szá-
mon tart: az umami a csí-
pős és a fűszeres közt 
helyezkedik el. 
Mintegy 40 ada-
lékanyagot tartal-
maz, ezek közül a 
MSG betűszóval 
jelölt nátrium-glu- 
tamát a legismertebb, 
amely sóval összekeverve köz-
kedvelt ízfokozó. Az umamit 
az utóbbi években kezdi felfe-
dezni a nyugati konyha. Egyre 

Umami: a kelet íze

Művészi tálalás

A japán szakácsok számára a 
külcsín és a belbecs egyaránt 
fontos, ezért fejlesztették 
művészi tökélyre alapanyaga-
ik formázását. A pálcikával 
való étkezés miatt azonban 
praktikus okokból ugyancsak 
fontos, hogy a zöldségeket, 
halakat és gyümölcsöket meg-
felelő módon aprítsák fel. A vá- 
gás 13 eltérő stílusát fejlesz-

tették ki, köztük elképesztő-
en eredetieket is, mint a fenti 
képen látható, virágot ábrá-
zoló sakura, az ételt csigavo-
nalba tekerő sagakagi, vagy a 
fenyő tűleveleit utánozó ma- 
cuba giri. A japán ételek tálalá-
sánál fontos szempont a fo- 
gások elrendezése, hogy meg-
mutatkozhasson összetevőik 
természetes szépsége.

több séfet foglalkoztat az ötö-
dik íz bevezetése az ételekbe.

A MSG a termé- 
szetben is előfordul, 

megtalálható 
például a konbu 
algában és a zöld 

teában. 

Ajapán konyhát a látványosság és az egy-
szerűség jellemzi. Az évszaknak megfe-

lelő friss alapanyagokat – leginkább halat és 
zöldségeket – használnak, és nyersen vagy 
kevéssé megfőzve készítik belőlük ételeiket, 
hogy megőrizzék természetes ízüket. A hús 
fogyasztásának hagyománya nem túl régi, 
csupán a XIX. századig vezethető vissza. 
Főleg csirke- és disznóhús szerepel az étlap-
jukon, de innen származik a világ legdrágább 
és legfinomabb marhahúsa is, a kobe marha. 
A japán étrend a húsfélék biztosította fehér-
jét szójával vagy szójaszármazékokkal helyet-
tesíti, amelyek vaszabival, gyömbérrel és 
egyéb fűszerekkel ízesítve mindennapos 
fogásoknak számítanak. A másik alapvető 
táplálék a rizs; azt a szerepet tölti be, mint 
nyugaton a kenyér.
A japán asztalon a gyümölcs nem jelent 
külön fogást. Egyszerre szolgálnak fel min-
dent, és az étkező maga választ a tálak kíná-
latából. A desszert ugyan eltűnik, de pótol-
ják azok az édes ízek, amelyek a „főételben” 
megjelennek.

Természetes 
konyha

A hosszú élet egyik titka  
a helyes táplálkozás. A japá- 
nok átlagos életkilátása 80 év,  
ami részben annak köszön- 
hető, hogy étrendjük valóban  
egészséges. }{

A teljesség birodalma[
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*
A japán ételek aromáját szószok és fűszerek adják. Noha az 
ételek ízét a fogyasztók kívánságához igazítják, mindig tiszte-
letben tartják a hagyományokat. Így a tapasztalattal egyálta-
lán nem rendelkező vendég is biztos lehet benne, hogy nem 
sérti a tradíciókat.

Alapvető kombinációk

Tempura
A tempura tojásos-lisztes keverékbe 
(koromo) panírozott, bő olajban gyengé-
den átsütött hal, rák, zöldség, amelyet 
külön tálalt gyömbérszósszal és fehérre-
tekkel tesznek pikánssá. Előzőleg nem is 
fűszerezik.

Szusi
A szusi enyhén ecetes, hideg, főtt rizs és 
nyers hal, rák, tenger gyümölcsei algával 
bevont, szójaszósszal locsolt kombináció-
ja. A különböző ízesítésű szusifogások 
között pácolt gyömbért fogyasztanak, 
hogy minden egyes étel aromáját a maga 
teljességében élvezhessék. 

Szasimi
A szasimi nyers hal. Egy kis tálat 
helyeznek mellé, amelyben ki-ki  
ízlése szerint szójaszószt és vaszabit 
vegyít – a halat ezzel a mártással 
fogyasztják.

A macuzka borjúhús a leg- 
jobb minőségű hús az ország- 
ban. Meglehetősen drága, 
mivel a szarvasmarhát rend- 
kívül gondosan nevelik. 
Évente csupán 2500 állat 
húsát fogyasztják el.

1101 kg !!

dollár

Míg Nyugaton a különböző 
fogások felsorolásából áll össze 
az étlap, Japánban a főzési eljá-
rásokat jelölik meg. A yakimono 
a roston sült ételekhez hasonlít, 
a mushimono párolást jelent, az 
agemono a sültekre vonatkozik, 
a rizsételeket gohannak hívják, 

Főzési eljárások
és a saláták neve aemono. Az 
edényben főtt ételeket nabemo- 
nónak, a leveseket shirumonónak 
nevezik. A felhasználásra szánt 
alapanyagok higiéniai, esztéti-
kai előkészítésének legalább 
akkora jelentősége van, mint a 
sütési-főzési eljárásoknak.

]A japán konyha mindig kizárólag természetes hozzávalókat használ. Fogásaiban 
harmóniában van jelen az egyszerű alapanyagok tisztelete, az esztétikus tálalás  
és a különleges ízvilág.
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h Szójaszósz
A japán konyha alapvető ízesítője szója-
babból, búzából, vízből és sóból készül. 
Erős aromája, sós íze meghatározó mind 
az ételek készítésekor, mind a felszolgált 
fogások további ízesítésekor.

1

2

x Somen
Ezt a búzalisztből készült vékony száraz-
tésztát rövid ideig főzik, majd hideg víz 
alatt leöblítik, hogy ne puhuljon tovább. 
Nyáron hideg mártással meglocsolva, 
apróra vágott, jeges vízben lehűtött 
hagymával és paradicsomszeletekkel 
tálalják.

x Soba
A japán hajdinalisztből készült tésztát 
megfőzik, majd hidegen, cseréptányérok- 
ra szedve tálalják. Kis tálakban ízesítőket 
és mártogatósként – gyakran egy csipet 
paprikával és egy kevés sarashi negivel – 
fűszerezett szószt adnak mellé.

x Tea
A rizsbor mellett a legnépszerűbb ital  
a tea. A zöld változat száraz levelekből,  
a barna pirított levelekből készül.  
Kedvelik a zöld teaport is, amelyet  
meleg vízzel öntenek fel; ezt használ- 
ják a teaceremóniákon is.

h Rizsbor
A 14-15% alkoholtartalmú áttetsző rizs-
bort (szaké) Japán egész területén készí-
tik. Az eljárás lényege, hogy a gőzben 
főtt rizsszemeket speciális spórákkal 
kezelik. Az erjesztés után lefejtik, meg-
szűrik, és hordóban érlelik a színtelen, 
lágy ízű rizsbort.

x Sör
Egyre többen fogyasztják éttermekben 
és otthon egyaránt; lassan a rizsbornál is 
népszerűbb ital.

x Rizs
Japánban a saját nemesítésű apró  
szemű rizst fogyasztják: egyik fajtája,  
a mocsigome (1) gluténtartalmú,  
míg a másik gluténmentes (2).

h Udon
Ez a puha, vastag tészta búzalisztből 
készül, tojás nélkül. Leggyakrabban leve-
sekben fogyasztják, és nagyon vékonyra 
szelt húst vagy sült tofut, abura agét, 
illetve tempurát tesznek bele. Párolt  
ételekhez is tálalják.

x Csukamen
A kínai stílusú, búzalisztből készült tésztá-
nak többfajta elkészítési módja ismert. 
Leggyakrabban levesestányérokban szol-
gálják fel, fekete borssal ízesített, apróra 
vágott disznósült köreteként.

Jellegzetes élelmiszerek[
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1

A   japán konyhában a halak ját-
szanak elsőrendű szerepet.  

A szárnyasok és négylábúak fo- 
gyasztásának tilalmát csak 150 
éve oldották fel. Ma már a marha, 
a csirke és a sertés is szerepel az 
alapanyagok között, számos 
finom fogás készül belőlük: ros-
ton sültek, sztékek vagy apró, 
vékony darabokra vágott húsból 
gyúrt pogácsák. Ezeknek az éte-
leknek az aromáját zöldségköre-
tekkel és szójaszósszal emelik ki.

A hús *2

x Hakusai 
Kínai kel néven ismert, noha japán ere-
detű növény. Levesekbe főzik, tofus 
fogások köreteként kínálják, illetve  
salátát készítenek belőle.

h Gomba
A shiitake (1), ez a különös ízű japán gomba-
család sok ételben szerepel. A tempurához 
frissen adják, a nabemonóhoz (japán raguféle) 
sülve, a levesekhez, rizshez, tésztákhoz szárít-
va. Az enoki (2) vagy téli gomba szintén sok 
fogásban feltűnik; leggyakrabban a nabe- 
monóban használják.

h Nashi
Ez az almára hasonlító gyümölcs, a japán 
körte, közkedvelt őszi csemege. Két fajtá-
ja van: a zöld és a barna, ez utóbbi eny-
hén karamellízű.

x Kacubusi 
A bonito fajtájú szárított és füstölt ton-
halat lereszelik vagy nagy pelyhekbe 
vágják, és levesekbe főzik, tofus ételek 
mellé adják köretnek, vagy hidegen, 
salátákban fogyasztják. A dasi (alaplé)  
fő összetevője.

h Daikon
A jégcsapretket sok ételhez felhasználják. 
Lereszelve szójaszósszal eszik, vastag sze-
letekre vágva a zöldséglevesekben főzik 
meg. Csípős és friss íze miatt nélkülözhe-
tetlen a tempura cuju szószának készíté-
sekor, és további érdeme, hogy megköny-
nyíti a sültek emésztését.

x Tofu
Ez a szójából készült tápláló és ízletes 
túró vagy sajt a japán konyha alapvető 
kelléke. Tömbökbe vágva kapható, és 
nagyon sokféleképpen készítik el.

h Datolyaszilva
Japán eredetű, nagyon népszerű gyümölcs. 
Nyersen is finom, aszalva pedig az egyik jel-
legzetes süteményük hozzávalója. Általá- 
ban édes, de egyes fajtái savanykásak.

]A japánok étrendje nagyon egészséges. Kevés zsiradékot használnak, és sok zöldséget 
fogyasztanak, amelyeket csak rövid ideig főznek. A japán konyha különleges ízvilágát 
algák, speciális fűszernövények, a gyömbér és egyedi fűszerek adják.
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Húsos burgonyakrokett[

A kínai kel lágyabb ízű és puhább textúrájú, mint a közön- 
séges káposzta, ezért tökéletesen élvezhető akár nyersen is  
a salátában. Helyettesíthetjük apró darabokra vágott  
endíviával is. 

KÍNAI KEL

HOZZÁVALÓK ESZKÖZÖK

4 nagy burgonya

1 csipet só

3 evőkanál tej

1 nagy fej hagyma

1 evőkanál vaj 

30 dkg darált marha- vagy sertéshús

20 dkg liszt

2 tojás

20 dkg zsemlemorzsa

1/2 l olaj a sütéshez

A SALÁTÁHOZ 

1/2 kínai kel

só

bors

2 evőkanál szójaszósz

5 evőkanál rizsecet

2 evőkanál mirin

vágódeszka

kés

tál

krumplinyomó vagy villa

serpenyő

fakanál

tálkák a panírozáshoz

szűrő
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]A krokett tökéletes előétel. A burgonyakrokett íze és textúrája nagyon lágy.  
Frissen a legfinomabb. Kínai kelből készített salátával tálaljuk, amely az öntettől 
édesebb és puhább állagú lesz.
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Apránként hozzáadunk egy 
kevés tejet. Akkor jó, ha jól 
formázható pürét kapunk. 

A hagymát megtisztít-
juk, és felaprítjuk. 

Bő, sós vízben kb. 25 percig főzzük. A burgonyát meghámozzuk, és egyforma darabokra vágjuk. 

Megformázzuk a kroketteket, és egy tálra tesszük. 

Amikor kész, 
levesszük a tűzről, 
és a krumplipüré-
hez keverjük. Sóval 
ízesítjük.

»6 A KROKETT»5

»9

»2»1 A BURGONYA

»10

Burgonyakrokett salátával  lépésről lépésre[
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Serpenyőben 1 evőkanál vajat olvasztunk. Beletesszük  
a hagymát, és lassú tűzön megpároljuk. 

Krumplinyomóval vagy villával összetörjük. 

Amikor kész, 
leszűrjük és lecse-
pegtetjük. 

Beletesszük a 
darált húst, és 
5–10 percig 
közepes lángon 
sütjük, közben 
fakanállal 
kevergetjük. 

»4»3

»8»7

»11

A panír hozzávalóit (liszt, tojás,  
zsemlemorzsa) tálkákba tesszük.  
A kroketteket először lisztbe forgatjuk, 
majd a felvert tojásba mártjuk, végül 
zsemlemorzsába hempergetjük. [ ]

Burgonya, krokett»
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Hosszában félbevágjuk  
az uborkát, és vékonyan 
fölszeleteljük. Ugyanúgy 
besózzuk és kicsavarjuk,  
mint a kínai kelt. Az erős 
paprikát megmossuk, 
kicsumázzuk, és felaprítjuk.  
A hozzávalókat tálba tesszük, 
és összekeverjük. Tálalás  
előtt meglocsoljuk szójaszósz-
szal. A kínai kelt helyettesít-
hetjük fejes salátával is,  
de ezt nem kell besózni. 

Csípős egészség  
Hozzávalók 4 személyre:  
1 kínai kel, 1 uborka, 1 kis- 
kanál só, 1 erős paprika, 
szójaszósz.
Elkészítés: A kínai kel külső 
leveleit leszedjük, és kidobjuk. 
A többi levelet kb. 2 cm-es 
csíkokra vágjuk. Tálba tesszük, 
és besózzuk. 30-40 percig 
pihentetjük, míg levet enged. 
Vászonkendőbe tesszük,  
és alaposan kifacsarjuk. 

104

A kínai kelt 
nagyon vékony 
csíkokra vágjuk. 

2 evőkanál szójaszószt elkeverünk 5 evőkanál rizsecettel 
és 2 evőkanál mirinnel. Az öntetet a salátára locsoljuk. 

Serpenyőben 
bőséges mennyi-
ségű olajat 
hevítünk, és több 
adagban megsüt-
jük benne a 
kroketteket.

Alaposan összekeverjük. 

»12

»17»16

»13 A SALÁTA

Burgonyakrokett salátával  lépésről lépésre»

VARIÁCIÓK » Vegyes saláta
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Folyó vízben megmossuk, majd szűrőben lecsöpögtetjük. Tálba tesszük, és 1 csipet sóval, valamint frissen őrölt 
borssal ízesítjük. 

[ ]TÁLALÁS
A krokettet forrón tálal-
juk, a salátát külön kínál-
juk hozzá.

»14

»18

»15

]Krokett, saláta
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