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Po 5 latach mieszkania w Japonii i dzielenia
się swoimi przeżyciami za pomocą bloga

 miss-gaijin.pl
postanowiłam wydać swojego pierwszego

ebooka kulinarnego. Gotowanie sprawia mi
ogromną radość, a poznawanie tajników

zupełnie nowej kuchni było dla mnie
ogromną frajdą. Dzięki codziennemu

kosztowaniu japońskich dań,
wielogodzinnym rozmowom z japońskimi

paniami domu, wspólnemu gotowaniu 
i codziennej praktyce w kuchni, udało mi się
stworzyć moją pierwszą książkę z przepisami.

 
Znajdziesz w niej podstawy japońskiej kuchni,

takie jak: sposób ugotowania ryżu, czy
przygotowania tradycyjnego wywaru
będącego podstawą wielu dań, ale też

przepisy na proste dania, które bez problemu
możesz odtworzyć w domu by poczuć Japonię

na talerzu. Starałam się dobierać je w taki
sposób, by składniki do poszczególnych dań
były stosunkowo łatwo dostępne w Polsce   

 i wykorzystywane w różnych przepisach.
 

Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Cię
do kulinarnego świata Japonii!

miss-gaijin.plmiss-gaijin.pl

https://miss-gaijin.pl/


Natalia Grębowicz - Kamińska

Od 5 lat prowadzę bloga miss-gaijin.pl
 
Z wykształcenia jestem menadżerem sportu. Uwielbiam podróże,
sport, zwierzęta, ale moją ogromną pasją jest także gotowanie. 
 
Zaraz po studiach pracowałam w dziale marketingu jednego 
z klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Wszystko zmieniło się 5 lat temu,
gdy podążając za mężem wyjechałam do Japonii. Początkowo nie
spodziewałam się, że spędzę tam aż tyle czasu. Jednak z upływem
kolejnych miesięcy zaczełam nazywać ten kraj "swoim drugim
domem". Poznawałam tamtejszą kulturę, zwyczaje, życie codzienne
 i przede wszystkim ...smaki!
Stąd pomysł na przedstawienie, w pierwszym wydanym przeze mnie
ebook'u,  przepisów na japońskie dania. 

miss-gaijin.pl

https://miss-gaijin.pl/


OBJAŚNIENIA

Ilość czasu potrzebna do przygotowania dania.

Liczba porcji z podanych w przepisie składników.

Ilość kalorii w 1 porcji.

Przepis zawiera mięso.

Jeżeli na liście składników zauważysz jakąś nazwę w kolorze
czerwonym, to znaczy, że podlinkowałam Ci przykładowy

produkt, którego możesz użyć i kupić bezpośrednio na stronie.

Pamiętaj też, że BARDZO chciałabym zobaczyć Twoje efekty
gotowania z moim ebook'iem. Może wrzucisz je na Instagrama?

Użyj do tego #missgaijin_ebook#missgaijin_ebook

https://www.instagram.com/explore/tags/missgaijin_ebook/


JAPOŃSKI WYWAR DASHI

Dashi to po prostu wywar będący od stuleci podstawą wielu
japońskich dań.  W przeciwieństwie do bulionu używanego w polskiej
kuchni nie wymaga wielogodzinnego gotowania i dużej liczby
składników. Mimo to dodaje daniom typowo japońskiego smaku
umami. Poznasz teraz 3 przepisy, według których w mniej niż 
15 minut przygotujesz ten japoński, sekretny składnik wielu potraw.



AWASE DASHI

Najbardziej popularny, używany do wszystkich dań rybnych
 i z owocami morza, ale nie tylko. Osobiście lubię go dodawać na

przykład do gyudonu. Podstawowymi składnikami są kombu
 i katsuobushi.

 
Sposób przygotowania:
Jeżeli kombu jest mocno zabrudzone oczyść je delikatnie mokrą
szmatką. Nie ścieraj jednak całego białego nalotu (mannitol), gdyż to
on dodaje smaku umami. Natnij glon delikatnie w kilku miejscach.
Pozwoli to wydobyć więcej smaku. 
 
Do rondelka wlej wodę, a następnie włóż kombu i zacznij
podgrzewać na średnim ogniu. Powoli doprowadzaj do wrzenia przez
około 8 - 10 minut. W międzyczasie możesz oczyszczać dashi sitkiem
z pojawiającej się na powierzchni piany. Chwilę przed zagotowaniem
się wody wyjmij kombu. Ważne by nie zostawiać go aż do momentu,
w którym woda zacznie się gotować, gdyż wywar stanie się gorzki 
i straci swoją konsystencję. Po zagotowaniu dodaj katsuobushi.
Następnie zmniejsz ogień i gotuj przez około 30 sekund. Następnie
wyłącz podgrzewanie i pozostaw tak na 2 - 3 minuty. Na koniec
przelej wywar przez drobne sitko do osobnego naczynia.
 
Jeżeli nie używasz dashi od razu możesz je przelać do butelki 
i przetrzymywać w lodówce maksymalnie 5 dni lub zamrozić na nie
dłużej niż 2 tygodnie.

Składniki:
1 l wody

10 g kombu
10 g katsuobushi (suszone płatki z tuńczyka bonito)

40 g suszonych grzybów shiitake
 
 

Do poniższych przepisów używaj proporcji powyżej.

kombu
katsuobushi

suszonych grzybów shiitake

https://www.ceneo.pl/30164811?crid=315179&pid=12062
https://www.ceneo.pl/40915449?crid=315178&pid=12062
https://www.ceneo.pl/26113751?crid=315181&pid=12062


Wersja wegetariańska i wegańska. Używana między innymi do
wegańskiej zupy miso, czy shabu - shabu.

 
Sposób przygotowania:
Jeżeli potrzebujesz wywaru "na już", zgodnie z wcześniejszym
przepisem do garnka wlej wodę, dodaj lekko oczyszczone (jeżeli
trzeba) i nacięte kombu, a następnie pozwól się wydobywać smakowi
przez około 8 - 10 minut na małym ogniu. Wyjmij glon na chwilę
przed zagotowaniem wody.
Jeżeli masz więcej czasu i chcesz zrobić napar na zimno, zalej 
w dzbanku 3 glony litrem wody i pozostaw na 2,5 - 3 godziny.
Następnie wyjmij glony i gotowe.

KOMBU DASHI

SHIITAKE DASHI

Wywar na bazie grzybów shiitake. Kolejna wersja vegan friendly.
Zazwyczaj mieszana jest z innymi wywarami. Samodzielnie może być

użyta do ryżu z warzywami, gotowanej na parze ryby,
wegetariańskiego ramenu, czy wegańskiego miso.

 
Sposób przygotowania:
Suszone grzyby zalej ciepłą, ale nie wrzącą wodą. Przyciśnij od góry
miseczką, lub innym naczyniem, by żadna część nie wystawała
ponad wodę. Po około 15 minutach wyciśnij wodę, którą
zaabsorbowały grzyby do powstałego już dashi. Przelej przez sitko do
osobnego naczynia.



RYŻ

Ryż to zdecydowanie podstawa japońskiej kuchni. Jest dodatkiem
zarówno do śniadania, obiadu, jak i kolacji. Słowo „gohan” określające
posiłek jest także słowem, którym w Japonii nazywa się ryż. Już na
samym poziomie językowym można łatwo dostrzec, jak duże ma on
znaczenie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Tradycyjny japoński ryż nieco
różni się od tego, który znamy z polskich domów. Jego ziarenka są
krótkie i zaokrąglone. Najbardziej popularna odmiana japonica po
ugotowaniu jest delikatnie lepka, a ziarenka błyszczące. 
By ułatwić sobie życie, w zasadzie każdy Japończyk ma w swojej
kuchni suihanki, czyli robota kuchennego do gotowania ryżu.
Posiadając w domu taką maszynę, jedynymi czynnościami, jakie
trzeba wykonać jest odmierzenie odpowiedniej ilości ryżu, umycie
ziarenek, wsypanie do maszyny i zalanie wodą. Po około 30 minutach
ryż jest gotowy.
W związku z tym, że maszynki do gotowania ryżu nie są jednak 
w Polsce tak popularne, zaczniemy dzisiaj od podstaw kuchni
japońskiej, czyli od tego jak odpowiednio ugotować ryż. Umiejętność
ta przyda się przy kilku przepisach, które znajdziecie w tym ebook’u.

suihanki

https://www.ceneo.pl/65100709?crid=315211&pid=12062


RYŻ PO JAPOŃSKU

Składniki
240 g ryżu (najlepiej japońskiego - krótkie, zaokrąglone ziarenka)
300 ml wody
 
Sposób przygotowania:
 
1. Odmierzoną ilość ryżu wsyp do miseczki i opłucz pod bieżącą wodą. Napełniając
miseczkę z ryżem wodą mieszaj go ręką.  Ziarenka zaczną się płukać, a woda
zacznie się robić bardzo mętna. Wylej wodę i napełnij miseczkę raz jeszcze.
Czynność powtarzaj 4 do 5 razy, aż woda po zamieszaniu będzie czysta.
2. Zalej wypłukany ryż czystą wodą i odstaw na 30 minut pozwalając się ziarenkom
nawilżyć.
3. Po odczekaniu 30 minut wylej wodę przez sitko, a ziarenka zostaw w sitku na
około 15 minut i pozwól im wyschnąć. Jeżeli pominiesz ten krok, podczas gotowania
może się okazać, że było za dużo wody i z ryżu zrobi się papka.
4. Przygotowany do gotowania ryż wsyp do garnka. Zalej wodą (wg proporcji 
u góry). Garnek koniecznie przykryj szczelną pokrywką. Po doprowadzeniu wody
do wrzenia zmniejsz ogień i pozwól się gotować przez około 12 minut. Nie podnoś
pokrywki podczas gotowania!
5. Gdy w garnku nie będzie już widać wody zdejmij go z ognia i zostaw pod
przykryciem przez kolejne 10 minut. 
6. Wyłóż ryż do miseczki, przemieszaj delikatnie drewnianą lub plastikową łyżką by
nie zniszczyć ziarenek.
7. Odstaw do ostygnięcia. Miseczkę przykryj wilgotną szmatką by ryż nie stał się
suchy i twardy.
 

*Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy ryżem po wykonaniu punktów od 1 - 3, a takim prosto z pudełka.

ryżu

https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062


Składniki:
 
400 g ryżu
500 ml wody
4 łyżki octu do sushi
5cm kombu
 
Gdy nie masz octu do sushi:
80ml octu ryżowego
3 łyżki cukru
1 ½ łyżeczki soli
 
Sposób przygotowania
 
1. Obmyj ziarenka ryżu według pierwszych 3 punktów z przepisu na ryż po
japońsku.
2. Po osuszeniu przełóż ryż do garnka i zalej wodą. Na wierzch połóż kawałek
kombu. Gotuj dalej według wcześniejszego przepisu na ryż po japońsku. 
3. Do przyprawienia ryżu użyj gotowego octu do sushi lub zrób swój. W tym celu
wlej do małego garnuszka ocet ryżowy, wsyp cukier i sól. Zagotuj i pozostaw na
średnim ogniu aż cukier całkowicie się rozpuści. Odstaw na bok i pozwól ostygnąć.
4. Gdy ryż będzie gotowy przełóż go do miski lub specjalnego bambusowego
naczynia i podziel go łyżką (nie metalową!) poprzecznymi ruchami by trochę go
ostudzić. Spryskaj ryż octem do sushi lub przygotowaną mieszanką z octem
ryżowym.
5.  Przykryj wilgotną ściereczką by nie stał się twardy i przed podaniem pozwól
ostygnąć.

RYŻ DO SUSHI

ryżu

octu do sushi

octu ryżowego

kombu

https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062
https://www.ceneo.pl/55109016?crid=315215&pid=12062
https://www.ceneo.pl/27077234?crid=315216&pid=12062
https://www.ceneo.pl/30164811?crid=315179&pid=12062


DOMOWY SOS TERYAKI

Sos teryaki stosowany może być zarówno do ryb, jak i mięsa.
Domowa mieszanka jest nie tylko bardzo prosta, ale i przydatna przy
innych przepisach zawierających podstawowe japońskie składniki
takie jak sos sojowy, mirin i sake. Domowy sos teryaki możesz
przechowywać w szklanej butelce i sięgać po niego w każdej chwili
by nadać swoim daniom typowo japońskiego aromatu.



Składniki:
250 ml sosu sojowego

200 ml sake
200 ml mirin
80 g cukru

 
Ilość cukru uzależniona jest od Twoich upodobań. Nie dodawaj

jednak więcej niż 90g przy tych proporcjach, ale też nie mniej niż 
60g. Ja lubię trochę słodszy, więc daję dokładnie 80g.

 
Najlepiej jest użyć sake do gotowania. Nie musi to być drogie sake

przeznaczone do picia. Jeżeli nie masz sake, to możesz ewentualnie
zmieszać wodę z wódką w proporcjach 50 : 50.

DOMOWY SOS TERYAKI

Sposób przygotowania:
Do rondelka wsyp cukier, a następnie wlej pozostałe składniki.
Podgrzewaj na średnim ogniu delikatnie mieszając. Sos nie musi się
zagotować. Podgrzewaj i mieszaj dopóki cukier całkowicie się
rozpuści. Następnie przelej z pomocą lejka do szklanej butelki, zakręć
i odstaw. Domowy sos teryaki nie musi być trzymany w lodówce 
i możesz go używać do wielu dań przez miesiąc od przygotowania.

sosu sojowego

mirin
sake

https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/31092575?crid=315218&pid=12062
https://delikatesyazjatyckie.pl/wino-choja-sake-500ml-al15-p-568.html


Przychodząc do typowego japońskiego domu na kolację z sushi nie zastaniecie
talerzy załadowanych różnymi rolkami, które wcześniej godzinami
przygotowywała gospodyni. Najpopularniejszą formą sushi party jest
przygotowanie ryżu do sushi oraz różnych składników, które następnie goście
będą dobierać wedle swoich smaków. 
 
Dzięki temu będziecie mieli możliwość skomponowania dziesiątek różnych
kombinacji, a przede wszystkim... dobrą zabawę. Zobacz jak wygląda typowe
sushi party w moim domu. Pamiętaj - organizując swoje przyjęcie postaw na takie
dodatki, które zasmakują każdej z zaproszonych osób!

SUSHI PARTY

30 min
+ugotowanie

ryżu

4 



SUSHI PARTY

Składniki

200g filetu z łososia 

200g filetu z tuńczyka

200g świeżych krewetek

200g filetu z serioli olbrzymiej

Sałatka z wodorostów i kalmarów

 

 

Ryż ugotuj według przepisu na ryż do sushi. Ryby pokrój w cienkie, około 0,5 cm
plasterki. Krewetki obierz i ułóż na talerzu obok ryb. Kalmary potnij w cieniutkie
paseczki. Możesz dodać do nich wodorosty i biały sezam. Mentaiko to pikantna 
w smaku ikra mintaja (bardzo popularny dodatek do wielu japońskich dań). 
W Polsce może być trudno dostępny, pamiętaj jednak, że robisz sushi party
po swojemu i tylko od Ciebie zależy jakie dodatki znajdą się na stole! Białą rzodkiew
ścierasz w paseczki, a zielony ogórek pokrój w słupki. Na stole w osobnych
pojemniczkach podaj sos sojowy, wasabi, starty imbir i oshinko. Suszone glony nori
potnij w kwadraty o wymiarach ok. 6 x 6 cm.
 
Gdy przyjdą goście ustaw wszystko na stole, ryż podaj w osobnym naczyniu,
najlepiej na bambusowym talerzu. Podczas posiłku niech każdy bierze sobie do ręki
nori, nałoży najpierw na nie trochę ryżu, a następnie dodatki, które chce mieć 
w swoim temaki sushi. Bezpośrednio na ryż połóż wasabi. Na koniec możesz polać
rybę sosem sojowym. Pamiętaj jednak, by nie lać go na ryż, który zbyt mocno
nasiąknie i nie będzie już tak smaczny. Przed zjedzeniem zawiń w rożek i gotowe! 
Przy takim sushi możecie spędzić cały wieczór!

Zielony ogórek
Marynowana rzodkiew oshinko
Biała rzodkiew
Mentaiko
Nori

Sos sojowy
Wasabi
Starty imbir
400 g ryżu do sushi

mAdd a little bit of body text

oshinko

Nori

Sos sojowy
Wasabi

ryżu do sushi

https://www.ceneo.pl/74956021?crid=315219&pid=12062
https://www.ceneo.pl/27077217?crid=315220&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/78813039https:/?crid=315221&pid=12062
https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062


Sushi poke bowl nie są tradycyjnym japońskim daniem, jednak zdecydowanie przyjęły się
w ostatnich latach w Japonii. Danie wywodzące się z Hawajów, gdzie wielu Japończyków lubi
spędzać swoje urlopy, pojawiło się też w samej Japonii. 
 
Zasada jest bardzo prosta. Na spód miski wkładasz ugotowany ryż do sushi. Na wierzch
układasz zamarynowane kawałki surowej ryby, owoców morza lub dodatków warzywnych.
Najczęściej spotykany jest oczywiście tuńczyk i łosoś, możesz też dodać awokado, ogórek,
zieloną cebulkę, sezam, czy wasabi. Tak naprawdę dajesz to, na co po prostu masz ochotę.
Ma być kolorowo, a przede wszystkim smacznie. 
 
Na kolejnych stronach znajdziesz 2 proste przepisy na poke bowl. Pamiętaj jednak, by nie
ograniczać się tylko do jej przyrządzenia. Stwórz swoją miseczkę, zrób jej zdjęcie i dodaj na
Instagrama oznaczając hasztagiem #missgaijin_ebook i mój profil
@natag_kaminska_missgaijin. Jestem bardzo ciekawa, jakie połączenie znajdzie się 
w Twoim poke bowl! :)
 
 

SUSHI POKE BOWL

#missgaijin_ebook
@natag_kaminska_missgaijin

https://www.instagram.com/natag_kaminska_missgaijin/
https://www.instagram.com/explore/tags/missgaijin_ebook/
http://instagram.com/natag_kaminska_missgaijin


Składniki
150 g filetu z łososia 

150 g filetu z tuńczyka

5 g zielonej cebulki

1 awokado  

1 cebula dymka

Wasabi (do smaku)

 

3 łyżki sosu sojowego

1 łyżka oleju sezamowego

1 łyżka octu ryżowego

½  łyżeczki białego i czarnego

sezamu

1 łyżeczka soku z limonki

 

150 g ryżu do sushi z przepisu na 

str. 10

POKE BOWL
z tuńczykiem, łososiem i awokado

 

Ryż ugotuj  według przepisu na ryż do sushi włóż do miseczki i poczekaj aż
ostygnie. Łososia i tuńczyka delikatnie pokrój w kostkę (ok 1 x 1 cm), posiekaj
zieloną cebulkę. Dymkę pokrój 
w piórka i przetnij je na pół. Pokrojone ryby przełóż do miseczki i dopraw
szczyptą soli. Dodaj zieloną cebulę i dymkę. Polej sosem sojowym i olejem
sezamowym. Następnie dodaj ocet ryżowy i posyp sezamem. Delikatnie
wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, przykryj folią i włóż do lodówki na 5 minut.
Awokado pokrój w kostkę. Dodaj do wyciągniętych z lodówki dodatków
i delikatnie wymieszaj. Na ryżu ułóż przygotowane wcześniej dodatki. W Japonii
nazwalibyśmy je po prostu toppings. Możesz podawać z wasabi. Tak podaną
miseczkę jemy łyżką.

Sposób przygotowania

2 

15 min
+ugotowanie

ryżu

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 563 kcal

Białko 100,2 g

Tłuszcze 50 g

Węglowodany 39,9 g

563 kcal

oleju sezamowego

Wasabi

sosu sojowego

octu ryżowego

białego czarnego

ryżu do sushi

https://www.ceneo.pl/72986957?crid=315329&pid=12062
https://www.ceneo.pl/78813039https:/?crid=315221&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/27077234?crid=315216&pid=12062
https://www.ceneo.pl/39990796?crid=315331&pid=12062
https://www.ceneo.pl/49938243?crid=315332&pid=12062
https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062


Składniki
120 g filetu z tuńczyka

1 łyża sake do gotowania

1 ½  łyżka sosu sojowego

½ łyżki mirin

½ łyżeczki białego sezamu

 

Do podania:

150 g ryżu do sushi przygotowanego

według przepisu ze str. 10

Wasabi (do smaku)

1 cebula dymka

1 biała rzodkiew

POKE BOWL
z marynowanym tuńczykiem

 

Ryż ugotuj wcześniej według przepisu na ryż do sushi. Tuńczyka potnij na cienkie
paseczki. W miseczce zmieszaj sos sojowy, mirin i sake. Do tak stworzonej
marynaty włóż tuńczyka. Upewnij się, że każdy kawałek został dokładnie
zamoczony w zalewie. Przykryj folią i włóż do lodówki na ok. 5 minut. W tym
czasie możesz cieniutko pociąć cebulę, przełożyć ją do miseczki z bardzo zimną
wodą, a następnie osuszyć.
Podając danie do miseczki przełóż ostudzony ryż. Na górze ułóż plasterki
tuńczyka i posyp sezamem. Opcjonalnie dodaj wasabi, pociętą cienko cebulę
dymkę i białą rzodkiew,

Sposób przygotowania

232 kcal

2 

15 min
+ugotowanie

ryżu

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 232 kcal

Białko 18g

Tłuszcze 3,7g

Węglowodany 53,2g

ryżu do sushi

Wasabi

białego sezamu

sosu sojowego
mirin

sake

https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062
https://www.ceneo.pl/78813039https:/?crid=315221&pid=12062
https://www.ceneo.pl/39990796?crid=315331&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/31092575?crid=315218&pid=12062
https://delikatesyazjatyckie.pl/wino-choja-sake-500ml-al15-p-568.html


Składniki
250 g wołowiny 

1 średniej wielkości cebula

150 ml wywaru awase dashi ze str.7

150 ml domowego sosu teriyaki 

z przepisu na str. 12

 

Do podania:

150 g ryżu – ugotowany na sposób

japoński według przepisu ze str. 10

1 benishouga (marynowany imbir) 

1 jajko- koniecznie świeże!

1 zielona cebulka

Shichimi togarashi- japońska,

pikantna mieszanka 7 przypraw

Szczypta białego sezamu

GYUDON

 

Wołowinę musisz bardzo cienko pokroić. Ważne też, by kawałek mięsa, który kupisz miał
także w sobie trochę tłuszczu inaczej potrawa wyjdzie zbyt twarda. W Japonii takie porcje
można kupić w każdym sklepie spożywczym. W Polsce może być z tym trudniej. 
By samemu bardzo cienko pokroić wołowinę wystarczy ją wcześniej zamrozić. Po
wyciągnięciu z zamrażarki, dużo łatwiej będzie Ci to zrobić.
 
Benishouga to nie ten sam marynowany imbir, który podaje się do sushi. Benishouga   ma
mocniejszy i ostrzejszy smak. Jest ważnym składnikiem dodającym tego specjalnego smaku
w gyudonie, więc postaraj się go nie omijać.
 
Co do wywaru- zamiast dashi, który jak najbardziej polecam, możesz też użyć wywaru 
z kury. Nie zrobi to dużej różnicy w smaku.

Wskazówki

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 462 kcal

Białko 35,7 g

Tłuszcze 44,5 g

Węglowodany 95 g

ryżu

benishouga

Shichimi togarashi

białego sezamu

https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062
https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1050-Imbir-marynowany-Beni-Shoga-cienkie-paski-1kg-KS.html
https://www.ceneo.pl/78813022?crid=315373&pid=12062
https://www.ceneo.pl/39990796?crid=315331&pid=12062


GYUDON

 

Cebulę pokrój w piórka. Do rondelka wlej wywar, sos teryaki i na koniec dodaj cebulę. Gotuj na małym ogniu.

Gdy cebula zmięknie dodaj pokrojoną w bardzo cienkie plasterki wołowinę. Dodawaj je najlepiej po kolei tak,

by nie były ze sobą sklejone. Podczas gotowania z pewnością pojawi się ta charakterystyczna biało-brązowa

piana - usuń ją za pomocą sitka. Gotuj całość  przez około 3 - 5 minut, co jakiś czas mieszając. Czas zależy od

rodzaju i grubości mięsa, którego użyjesz. Gdy wołowina będzie już delikatna i dość miękka zmniejsz trochę

ilość płynu, w którym wszystko się gotuje. Dzięki temu smak gyudonu będzie wyraźniejszy. Ważne by nie

przesadzić z redukcją. Gyudon musi mieć sos. 

 

Nazwa „gyudon” to nic innego jak wołowina w misce, w związku z tym serwujemy go właśnie w miseczkach.

Przed podaniem mięsa napełnij miskę ugotowanym wcześniej ryżem według przepisu ze str. 10. Na górę

nałóż mięso z cebulką i polej sosem. Dzięki temu dodasz daniu więcej smaku. Na górę ułóż benishouga,

posyp sezamem, pokrojoną zieloną cebulką, białym sezamem i posyp delikatnie przyprawą shimcji

togarashi. Nie przesadź- jest ostra.

 

W Japonii gyudon podaje się też zwykle z prawie surowym jajkiem. Włóż je do zimnej wody i gotuj tylko

minutę od momentu aż woda się zagotuje, a następnie po ostudzeniu pod zimną wodą rozbij na mięso.

Ważne jednak, by jajko było bardzo świeże! Jeżeli nie masz pewności, czy jajko jest naprawdę świeże lepiej z

niego zrezygnuj.

Sposób przygotowania

2 

15 min
+ugotowanie

ryżu

462 kcal



Składniki
Ciasto

240 g mąki uniwersalnej

½ łyżeczki soli

120 ml wody

lub 

gotowe ciasto na gyozę ze sklepu

 

Farsz

280 g zmielonego mięsa (wg przepisu

wieprzowego, możesz zmienić na inne)

2 - 3 duże liście białej kapusty 

(ok 120 g)

15 g zielonej cebulki

1 duży ząbek czosnku

2 cm imbiru

1 łyżka mirin

1 łyżka oleju sezamowego

1 łyżka sosu sojowego

1 łyżeczka soli

Świeżo zmielony pieprz (do smaku)

 

Sos

2 łyżki octu ryżowego

2 łyżki sosu sojowego

2 - 3 krople oleju chilli - la-yu

 

¼ szklanki wody

1 łyżka oleju roślinnego

1 łyżka oleju sezamowego

GYOZA

 

Jeżeli nie masz gotowego ciasta na gyozę to zacznij właśnie od niego. Dokładnie
odmierz mąkę i przesiej ją do miski. Do przegotowanej, wciąż ciepłej wody dodaj sól 
i wymieszaj. Powoli dodawaj wodę do mąki mieszając szpatułką lub drewnianą łyżką
aż będziesz w stanie uformować z ciasta kulę. Jeżeli ciasto będzie zbyt twarde dodaj
jeszcze odrobinę wody. Wyrabiaj przez 10 minut (nie mniej!), aż stanie się gładkie.
Zawiń w folię i włóż do lodówki na 10 minut. Po wyciągnięciu z lodówki dobrze
rozwałkuj na posypanym skrobią ziemniaczaną blacie i wytnij szklanką cieniutkie
plasterki, jak na pierogi. Gotowe ciasto przykryj ręcznikiem by się nie wysuszyło.
 
 

Sposób przygotowania
45 min

4

470 kcal

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 469,6 kcal

Białko 20.5 g

Tłuszcze 22.2 g

Węglowodany 47,5 g

gotowe ciasto na gyozę

mirin

oleju sezamowego

sosu sojowego

octu ryżowego

sosu sojowego

oleju chilli

oleju sezamowego

https://delikatesyazjatyckie.pl/ciasto-koreanskich-pierozkow-gyoza-300g-p-698.html
https://www.ceneo.pl/31092575?crid=315218&pid=12062
https://www.ceneo.pl/72986957?crid=315329&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/27077234?crid=315216&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-329-Olej-chilli-ostry-250ml-HB.html
https://www.ceneo.pl/72986957?crid=315329&pid=12062


GYOZA

 

Do nadziewania użyj małej łyżeczki. Na jednej ręce połóż kawałek ciasta, a na jego

środku ułóż łyżeczkę farszu. Krawędzie posmaruj palcem wodą by dobrze się kleiły.

Złóż ciasto na pół nad farszem, ale nie sklejaj jeszcze do końca. Kciukiem i palcem

wskazującym zacznijcie fałdować górną część ciasta robiąc takie jakby zakładki. Po

każdej ze stron zrób 3 - 4 fałdki i sklej z dolną częścią.

Sposób przygotowania

Na  patelni rozgrzej łyżkę oleju roślinnego. Ułóż pierożki płaską stroną do  dołu. Smaż

około 3 minuty na  średnim ogniu aż spody będą złocisto - brązowe. Następnie wlej

na  patelnię ¼ szklanki wody i  szybko zakryj pokrywką. Gotuj pierożki na  parze

przez  kolejne 2 - 3 minuty. Gdy  woda wyparuje dodaj łyżkę oleju sezamowego

i poruszaj pierożkami po patelni tak by dostał się pod nie. Smaż tak długo aż od spodu

staną się chrupiące.

 

W tym czasie możesz przygotować sos. Wlej wszystkie składniki do spodeczka 

i wymieszaj zachowując podane w przepisie proporcje. Uważaj jednak z olejem chilli,

gdyż jest on bardzo ostry! 2 - 3 krople wystarczą. Gyozę podawaj na talerzu, posypaną

pietruszką lub zieloną cebulką albo z kiełkami fasoli. Obok w spodeczku ustaw sos, 

w którym macza się pierożki przed zjedzeniem. 

 

Gotową gyozę (jeszcze nieusmażoną i nieugotowaną) możesz zamrozić 

i przechowywać w lodówce do miesiąca czasu. Więcej zdjęć z przygotowywania gyozy

znajdziesz pod tym linkiem.

Białą kapustę posiekaj na drobne kawałeczki, a zieloną cebulkę w cienkie plasterki.
Ząbek czosnku oraz imbir zetrzyj. Wszystko razem włóż do miski i dodaj pozostałe
składniki farszu. Pamiętaj by dobrze doprawić wszystko solą i pieprzem, aby nadzienie
nie było mdłe w smaku. Gdy wymieszasz ze sobą składniki możesz odrobinkę
skosztować, czy jest wystarczająco słone. Mieszanie możesz zacząć szpatułką, jednak
zakończ ugniatając rękoma do czasu aż będzie kleiste.

linkiem

https://miss-gaijin.pl/gyoza-najlepszy-przepis-na-japonskie-pierozki/


Składniki
150 g kurczaka – najlepiej udka 

2 łyżki mąki kukurydzianej

150 ml domowego sosu teryaki 

z przepisu ze str. 12

 

Olej roślinny do smażenia

 

Do podania:

Majonez japoński

Przyprawa shimchi togarashi

KURCZAK TERYAKI

 

Do kurczaka teryaki najlepiej jest użyć mięsa z udek z kurczaka, gdyż mają one odrobinę tłuszczu

i skórkę dzięki czemu gotowe kawałki są delikatnie chrupkie i smaczniejsze. Jeżeli wolisz użyć

piersi z kurczaka, to oczywiście też możesz ich użyć

 

Pokrój kurczaka na mniejsze kawałki. Ważne byś nie popełnił tego błędu, gdyż kawałki nie mogą

być zbyt małe, wtedy mięso może być przesuszone i twarde. Pocięte kawałki oprósz mąką

kukurydzianą. Nie obtaczaj całych. Niech znajdzie się na nich tylko cienka warstwa mąki, którą

możesz delikatnie wklepać palcami. 

 

Na gorącą patelnię wlej olej i zagrzej, by kurczak podczas smażenia się nie przyklejał. Usmaż

kurczaka tak, aby skórka z zewnątrz zaczęła brązowieć. Pamiętaj, żeby go nie przesmażyć. Dodaj

sos teryaki. Co jakiś czas przewracaj kawałki kurczaka, pozwól im się skarmelizować w sosie. Gdy

sos stanie się lepki, a kawałki kurczaka ładnie zbrązowieją wymieszaj wszystko raz jeszcze i zdejmij 

z ognia.

 

Podawaj z łyżeczką japońskiego majonezu oprószonego shimchi togarashi.

 

Sposób przygotowania

15 min

1 

664 kcal

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 664 kcal

Białko 28.2 g

Tłuszcze 27.6 g

Węglowodany 96.1 g

shimchi togarashi
Majonez japoński

mąki kukurydzianej

https://www.ceneo.pl/78813022?crid=315373&pid=12062
https://www.ceneo.pl/74955974?crid=315856&pid=12062
https://www.ceneo.pl/72986558?crid=315381&pid=12062


Niewątpliwie Japonia nie kojarzy się z curry, ale każdy kto odwiedził ten kraj wie, że Japończycy
uwielbiają tą potrawę i mają nawet jej własną wersję. Różni się ona od tajskiej czy indyjskiej. Curry
do Japonii przywieźli brytyjscy marynarze, którzy poznali ten przepis właśnie w Indiach. Przebyło
ono więc długą drogę różnych kulinarnych wpływów, by ostatecznie przybrać postać
delikatnego, niezbyt ostrego, czasem wręcz słodkawego, aksamitnego gulaszu. Nie wszystkie
składniki gotuje się jednak razem, gdyż ważne jest, by w potrawie poza curry czuć smak każdego
elementu z osobna. 
 
Choć istnieją przepisy na klasyczne wersje tej potrawy, to prawda jest taka, że ile domów 
w Japonii, tyle przepisów. Każdy dodaje do niego takie składniki, które lubi najbardziej. Może ono
być wołowe, wieprzowe, drobiowe, warzywne, a nawet z owocami morza. Sekretnym składnikiem
curry przygotowanego przez rodzinę naszych japońskich znajomych jest na przykład czekolada.
Podstawą japońskiego curry są dziesiątki rodzajów roux (zasmażki), które można kupić w każdym
sklepie w Japonii. Zdecydowana większość gospodyń domowych używa gotowych pudełek 
z curry, do których dodaje jedynie wodę lub bulion, kawałki mięsa i warzywa. 
 
Jeżeli nie chcecie kupować gotowego curry (choć bardzo to polecam!) bądź nie macie takiej
możliwości to skorzystajcie z bardzo prostego przepisu na zasmażkę, który znajdziecie na kolejnej
stronie. 
 
W tym ebook’u znajdziesz klasyczny przepis na wołowe, japońskie curry. Ze względu na użycie 
w nim wołowiny, przygotowanie zajmie Ci około 2 godzin. Jeżeli jednak zdecydujesz się na
kurczaka lub same warzywa, to znacznie skrócisz czas gotowania, co z gotowym curry lub
przygotowaną wcześniej zasmażką pozwoli ci przygotować to danie w 20 - 30 minut.
 
Używając gotowego curry w kwestii proporcji wody i czasu gotowania sosu działaj zgodnie 
z  instrukcją na opakowaniu.

JAPOŃSKIE CURRY

gotowego  curry

https://www.ceneo.pl/51839339?crid=315385&pid=12062
https://www.ceneo.pl/51839339?crid=315385&pid=12062
https://www.ceneo.pl/51839339?crid=315385&pid=12062


Składniki
75 g masła

75 g mąki

 

3 łyżki curry

(opcjonalnie 2 łyżki curry, 1 łyżka

garam masala)

 

0,5 łyżeczki proszku chilli 

(dostosuj ostrość według własnych

preferencji - pół łyżeczki chilli 

w skali 1-5 da około 2 stopień

ostrości)

ZASMAŻKA DO CURRY

 

W rondelku lub na małej patelni rozpuść masło na średnim ogniu. Stopniowo, najlepiej na około 3

razy dodawaj mąkę, cały czas mieszając drewnianą łyżką. Mieszaj wszystko do momentu aż

zacznie delikatnie brązowieć, czyli przez około 15 minut. Po tym czasie dodaj przyprawy, jedną po

drugiej,  za każdym razem mieszając na jednolitą masę. Dostosuj ilość chilli do swojego smaku.

 

Gotową masę przełóż do zamykanego pojemniczka i pozwól jej ostygnąć. Po ostygnięciu powinna

zrobić się zwarta. Przechowuj w lodówce maksymalnie tydzień. Zamrożonej możesz używać do

3 miesięcy. Zasmażka w tych proporcjach pozwoli na zrobienie 4 dużych porcji curry.

 

Wskazówka

Gotową zasmażkę, którą chcesz zamrozić możesz przełożyć do zamykanego
pojemniczka na kostki lodu. Pozwoli ci to na dozowanie sobie porcji w zależności od
potrzeb.

Sposób przygotowania

20 min

na ok.
1l

curry

curry

garam masala

https://www.ceneo.pl/74243099?crid=315386&pid=12062
https://www.ceneo.pl/41611500?crid=315387&pid=12062


Składniki
500 g mięsa wołowego (najlepiej

karczek)

Sól, pieprz (do smaku)

1 l wody

1 marchewka

1 średnia cebula

1 duży ziemniak

 

75 g masła

75 g mąki uniwersalnej

3 łyżki curry (opcjonalnie 2 łyżki

curry, 1 łyżka garam masala)

0,5 łyżeczki chilli

2 łyżki ketchupu

1 łyżka sosu worchester

2 łyżki sosu sojowego

1 małe, słodkie jabłko

 

lub gotowe kostki curry:

 

łagodna

medium

ostra

 

300 g ryżu

225 ml wody

 Zacznij od przygotowania wołowiny. Mięso pokrój w małe, 2 - 3 cm kostki. Przypraw solą 

i pieprzem, a następnie smaż na dużym ogniu  w garnku na rozgrzanej łyżce oleju roślinnego. Nie

pozwól jej się przypalić. Gdy mięso z zewnątrz będzie zarumienione zalej je wodą i gotuj pod

przykryciem przez około godzinę. Będziesz wiedzieć, że jest gotowe, gdy stanie się miękkie 

i będzie się rozpadać po wbiciu widelca. Podczas gotowania, tak jak w rosole, zacznie robić się

biało - brązowa piana, więc co jakiś czas po prostu oczyść bulion sitkiem.

 

W międzyczasie ugotuj ryż według przepisu na ryż japoński i pokrój warzywa. Kawałki marchewki 

i ziemniaka mogą być w różnej wielkości jednak ważne by były podobnej wielkości. Ja do ich

krojenia używam metody rolling cut. Cebulę pokrój w grube piórka. Jabłko zetrzyj na małych

oczkach.

Sposób przygotowania120 min

4 

KLASYCZNE CURRY WOŁOWE

623 kcal

Wartości odżywcze na 1 porcję 

Kalorie 622,75 kcal

Białko 24,5 g

Tłuszcze 45,4 g

Węglowodany 32,1 g

curry
garam masala

sosu worchester

sosu sojowego

ryżu

łagodna

medium

ostra

https://www.ceneo.pl/74243099?crid=315386&pid=12062
https://www.ceneo.pl/41611500?crid=315387&pid=12062
https://www.ceneo.pl/50015257?crid=315388&pid=12062
https://www.ceneo.pl/28612948?crid=315217&pid=12062
https://www.ceneo.pl/40915450?crid=315213&pid=12062
https://www.ceneo.pl/51839335?crid=315871&pid=12062
https://www.ceneo.pl/51839337?crid=315869&pid=12062
https://www.ceneo.pl/51839339?crid=315385&pid=12062


KLASYCZNE CURRY WOŁOWE

 

Gdy mięso zacznie mięknąć dodaj do garnka pokrojone kawałki ziemniaka 

i marchewki i gotuj jeszcze przez 15 minut, aż warzywa staną się miękkie. Przełóż

całość z garnka do osobnej miseczki.

 

Na patelni podgrzej przygotowaną wcześniej zasmażkę lub zacznij ją robić „na

świeżo”. Rozpuść masło, a następnie dodawaj stopniowo mąkę. Cały czas

mieszając, przez około 10-15 minut, doprowadź do momentu aż powoli zacznie

zmieniać kolor. Im zasmażka będzie ciemniejsza, tym sos później będzie miał

ciemniejszy kolor. W przypadku curry z kurczaka lub samych warzyw powinien być

jaśniejszy. Następnie dodaj przyprawy i zmieszaj aż masa stanie się jednolita.

Stopniowo, chochla po chochli dodawaj wywaru, który powstał z gotowania mięsa 

i warzyw. 

 

Gdy uzyskasz pożądaną przez siebie konsystencję (jedni lubią gęstszą inni rzadszą,

ja lubię gdy sos jest średniej gęstości, trochę gęstszy od pieczeniowego) dodaj do

niego pokrojoną cebulę, starte jabłko (opcjonalnie zamiast jabłka możesz dodać na

przykład łyżkę dżemu morelowego), ketchup, sos sojowy i sos worcestershire.

Gotuj na małym ogniu, pod przykryciem, przez 10 minut. Następnie do curry dodaj

wołowinę i ugotowane wcześniej warzywa i gotuj dalej na małym ogniu przez około

15 minut. Dalej ściągnij garnek z ognia i zostaw jeszcze na około 10 minut pod

przykryciem.

 

Do podania użyj ryżu i pikli (najlepiej benishouga, który pojawił się już w przepisie na

gyudon, ale możesz też wybrać jakieś inne, swoje ulubione, ważne żeby miało co

"chrupać").

 

 

 

Sposób przygotowania

benishouga

https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1050-Imbir-marynowany-Beni-Shoga-cienkie-paski-1kg-KS.html
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