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RAMEN - pochodząca z Chin, obecnie tradycyjna japońska zupa. Źródłem japońskiego „ramen” jest chińskie
określenie „lāmiàn”, oznaczające rodzaj  makaronu z mąki pszennej, jadanego w Chinach i będącego głównym 
składnikiem zupy. Pomimo braku sformalizowania (każdy kucharz lub serwujący ją lokal ma własny przepis) 
receptura zawsze obejmuje 5 elementów:

   - makaron ramen - pszenny, sprężysty, o różnej grubości i stopniu pofalowania. Wykonany tylko z mąki
     i wody alkalicznej (kansui – wodny roztwór węglanu sodu i węglanu potasu). Dzięki wysokiemu pH makaron
     ma żółty kolor, mimo braku jajek.

   - bulion - mięsny (rzadziej; rybny, z owoców morza lub grzybów), niesolony wywar, zwykle ugotowany na
     kościach drobiowych albo wieprzowych, często z dodatkami, jak: czosnek, cebula, por i innymi.

   - tare - słona płynna esencja (sos) podawana na dnie miski, która po zmieszaniu z bulionem nadaje mu słoność
     i głęboki, często morski smak. Do przygotowania tare używa się elementu słonego (sól, sos sojowy lub pasta
     miso), dodatków (małże, suszone płatki bonito, suszone krewetki, sardele itp.) oraz wodorostów kombu, które
     nadają smak umami.

   - olej smakowy - przy serwowaniu do ramenu dodawany jest aromatyczny olej (np.; na bazie chili, krewetek,
     lub palonego czosnku), który ma za zadanie jeszcze lepiej zbalansować i pogłębić smak.

   - dodatki - składnik, który ostatecznie definiuje danie a najpopularniejsze z nich to: 
                     chashu - tłuste plasterki pieczonej lub duszonej  wieprzowiny,
                     tamago - jajka na twardo, na miękko, surowe, marynowane, 
                     wakame i nori - wodorosty, 
                     negi -  rozdrobnione pory lub zielona cebula,  
                     karanegi - ostra odmiana porów z olejem chili,  
                     moyashi - surowe lub gotowane kiełki fasoli (dodają słodyczy i chrupkości), 
                     menma - słone konserwowane pędy bambusa, 
                     kamaboko - plasterki parzonego ciasta rybnego.



MAKARON RAMEN 2 (wave)
Miso Ramen, 130 g

MAKARON RAMEN 4 (straight)
Tonkotsu Ramen, 130 g

MAKARON RAMEN 3 (flat)
Tonkotsu Ramen, 130 g

MAKARON RAMEN 1 (wave)
uniwersalny, 140 g
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BAZA DO KIMCHEE
chilli, 450 g





WASABI 
NAMA OROSHI

pasta, 150 g
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CALPICO to japoński niegazowany 
koncentrat bezalkoholowy, jest bardzo 
popularny w kraju kwitnącej wiśni do 
gaszenia pragnienia.Ma orzeźwiający 
słodko-pikantny smak z wyczuwalną 
nutą cytrusów i jogurtu.Wystarczy 
dodać tyle wody lub mleka, ile chcesz, 
zgodnie z osobistymi upodobaniami, 
może być również stosowany jako 
unikalny składnik do przygotowania 
wielu smacznych, kolorowych koktajli 
i deserów. Produkowany przez Calpis 
Co., Ltd., z siedzibą w Shibuya w Tokio. 
Calpis Co. jest spółką zależną Asahi.
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