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MAORI MUROTA DORASTAŁA  
W TOKIO, A DO NAPISANIA TEJ KSIĄŻKI 
ZAINSPIROWAŁY JĄ WSPOMNIENIA  
Z DZIECIŃSTWA. PRACOWAŁA  
W NOWYM JORKU I INDONEZJI,  
BY OSTATECZNIE OSIĄŚĆ W PARYŻU, GDZIE 
JEST SZEFOWĄ KUCHNI  
I PROWADZI WARSZTATY GOTOWANIA 
AUTENTYCZNYCH JAPOŃSKICH 
POTRAW DOMOWYCH. DZIĘKI SWOIM 
DOŚWIADCZENIOM WIE, JAK TŁUMACZYĆ 
LUDZIOM ZACHODU KULTURĘ WSCHODU, 
CZYNIĄC JĄ ZROZUMIAŁĄ I PRZYSTĘPNĄ.



PRZEDMOWA
はじめに

Kiedy przyjechałam do Francji, zorientowałam się, że kuchnia japońska jest 

w tym europejskim kraju mało znana. Często była mylona z innymi kuch-

niami azjatyckimi lub też wyobrażenie o niej było mocno ograniczone. Lu-

dzie pytali: „Ach, zatem codziennie jesz sushi?”. Cóż, niekoniecznie. Jest 

to posiłek o raczej uroczystym charakterze, serwowany w restauracji przez 

mistrza sushi. „Nie lubię tofu, jest mdłe”. Istnieje wiele sposobów na przy-

gotowanie tofu, ale bardzo ważne jest też dobranie odpowiedniego jego ro-

dzaju do poszczególnych dań. „Zupa miso nie ma smaku. Jest zwyczajnie 
słona”. Przygotuj zupę na bazie prawdziwego bulionu dashi, a z pewnością 

zmienisz zdanie! Zaczęłam zatem prowadzić kursy kulinarne. Nie tylko z za-

kresu przygotowywania sushi czy yakitori, ale przede wszystkim tych dań, 

które się je w Japonii na co dzień. Z prawdziwą przyjemnością słuchałam 

potem stwierdzeń: „Ależ ta kuchnia japońska jest prosta! Jest tyle smaków, 

których dotąd nie znałem. To, co wydawało się tak skomplikowane, wcale 

nie jest trudne!”. Tak, to proste. Trzeba tylko przyswoić podstawy przyrzą-

dzania dań oraz używać prawdziwych i dobrych składników. Zostanie mi-

strzem sushi prawdopodobnie nie jest w zasięgu każdego, ale codzienną 

kuchnię japońską da się opanować. Urodziłam się w Tokio, a moi rodzice 

byli nie kłamanymi pasjonatami gotowania. Mój ojciec, prawdziwy i dumny z 

tego faktu tokijczyk, zabierał mnie do wszystkich swoich ulubionych restau-

racji – od luksusowych miejsc serwujących sushi począwszy, przez knajpy 

w dzielnicy Asakusa, w których podawano tradycyjny makaron soba, aż do 

yatai – drewnianych, rozklekotanych wózków, z których sprzedawano prze-

pyszne yakitori. Moja matka, również wielka fanka kuchni, codziennie przy-

gotowywała mi do szkoły bento. A raczej najlepsze bento w klasie, którego 

każdy chciał spróbować. W domu jedliśmy wspólnie, a każdy posiłek był 
tematem poważnych dyskusji! Chciałam więc zawrzeć w tej książce praw-

dziwe przepisy na potrawy z Tokio, w którym dorastałam – zarówno te, które 

przygotowuje się w domu, jak i te z restauracji. Przepisy podaję z pamięci, 

a źródłami inspiracji były podróż, jaką odbyłam po moich ulubionych dziel-

nicach, oraz powrót do rodzinnych wspomnień. Mam nadzieję, że ta książka 

pomoże ci odkryć prawdziwe smaki Tokio i Japonii. Będę szczęśliwa, jeśli  
zainspiruje cię do codziennego gotowania i sprawi, że z przyjemnością po-
dzielisz się nią z innymi.   

OBOK ZESZYT Z PRZEPISAMI  

MOJEJ MATKI, KTÓRY ZACZĘŁA 

UZUPEŁNIAĆ PO MOICH 

NARODZINACH.



TSUKEMONO
JAPOŃSKIE MARYNOWANE WARZYWA

漬け物

KAPUSTA PEKIŃSKA

白菜の漬け物

DLA 4 OSÓB

PRZYGOTOWANIE 10 MIN 

MARYNOWANIE 2 GODZ.

¼ główki kapusty pekińskiej
½ cytryny bio
2 łyżeczki naturalnej  
 soli gruboziarnistej
1 łyżeczka sosu sojowego
2–3 cm imbiru
4 cm kombu

Przekrój kapustę wzdłuż na 3 częś
ci, a następnie w poprzek na kawał
ki o szerokości 4 cm. Pokrój kom
bu na kawałki o szerokości 2 cm.  
Obierz i drobno posiekaj imbir. 
Zetrzyj na drobnych oczkach skór
kę z cytryny i wyciśnij z niej sok. 
Przygotuj hermetycznie zamykany 
worek do mrożenia. Włóż wszyst
kie składniki do worka, usuń po
wietrze, dokładnie zamknij wo
rek i ugnieć zawartość. Trzymaj 
w lodówce co najmniej 2 godziny 
przed podaniem. Tsukemono mo
żesz przechowywać w lodówce 
przez 2 dni.

RZEPA

蕪の漬け物

DLA 4 OSÓB

PRZYGOTOWANIE 5 MIN 

MARYNOWANIE 2 GODZ.

2–3 świeże rzepy
3 cm drobno pokrojonego  
 kombu

Solanka
5 łyżek octu ryżowego
5 łyżek cukru trzcinowego
1 łyżeczka soli gruboziarnistej

Pokrój rzepę w plasterki o gruboś
ci 1–2 mm (najlepiej użyć mando
liny) i przełóż do miski. Umieść 
wszystkie składniki solanki w nie
wielkim rondlu. Podgrzewaj na 
małym ogniu, żeby sól i cukier się 
rozpuściły. Wyłącz ogień, dorzuć 
kombu i przelej solankę do miski 
z rzepą. Dokładnie wymieszaj. Ma
rynuj przez co najmniej 2 godziny. 
Możesz przechowywać tsukemono 
w lodówce przez 4 dni.

OGÓREK  
Z MARCHEWKĄ

キュウリと人

参の漬け物

DLA 4 OSÓB

PRZYGOTOWANIE 20 MIN 

MARYNOWANIE 2 GODZ.

½ ogórka
1 marchewka
1 łyżeczka soli gruboziarnistej

Solanka
3 łyżki sosu sojowego
3 łyżki octu ryżowego
1 łyżeczka cukru
1 zmiażdżony ząbek czosnku
1 cm drobno posiekanego  
 imbiru

Ogórka pokrój na niewielkie trój
kątne kawałki (najpierw pokrój wa
rzywo w poprzek na plasterki, a nas
tępnie każdy kawałek na połowę), 
wrzuć do miski, posyp solą, wymie
szaj i zostaw na 10 minut, żeby puś  
cił sok. Marchewkę pokrój na ka
wałki o podobnej wielkości i dorzuć 
do ogórka. Wszystkie składniki so
lanki dokładnie wymieszaj w osob
nym naczyniu, dodaj warzywa. 
Wstaw pikle do lodówki, od czasu 
do czasu zamieszaj. Możesz poda
wać tsukemono po upływie 2 go
dzin, a przechowywać w lodówce 
jeszcze przez 2 dni.
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ŚWIEŻE TOFU  
Z DWOMA SOSAMI
冷や奴
SOS Z OGÓRKA I SHICHIMI
DLA 4 OSÓB

PRZYGOTOWANIE 10 MIN

300 g jedwabistego tofu*
½ ogórka + 1 szczypta soli
3 cm pora z 2 łyżeczkami surowej  
 naturalnej soli gruboziarnistej
1 łyżka sosu nuoc-mam
1 łyżeczka cukru trzcinowego
3 łyżki oleju z prażonego sezamu
2 łyżki wina ryżowego
1 cm obranego korzenia imbiru
1 szczypta shichimi**
Ogórka pokrój w drobną kostkę (5 mm), dodaj 1 szczyptę 
soli i zostaw na 5 minut. Odsącz nadmiar wody, ściskając 
lekko kostki ogórka w dłoniach. Posiekaj drobno pora oraz 
imbir. Dokładnie wymieszaj w miseczce pora, imbir i ogórka 
z pozostałymi składnikami. Pokrój porcję tofu na 4 części 
i rozłóż na talerzach, a następnie polej 1 łyżką sosu tuż przed 
podaniem.

SOS KATSUO-SHISO
DLA 4 OSÓB

PRZYGOTOWANIE 10 MIN

300 g jedwabistego tofu*
2 listki shiso***
4 szczypty katsuobushi (płatki suszonego tuńczyka bonito)
4 łyżki sosu sojowego
Przekrój porcję tofu na 4 części, posiekaj bardzo drobno liście 
shiso. Rozłóż tofu na talerzach, oprósz liśćmi shiso i katsuo
bushi. Tuż przed podaniem polej tofu 1 łyżką sosu sojowego.

– W tym przepisie bardzo ważna jest konsystencja tofu. 
Lepiej jest użyć odmiany jedwabistej, która zawiera więcej 
wody i którą możesz kupić w sklepach ze zdrową żywnością. 
Istnieją również inne typy tofu, bardziej zwarte i twarde niż 
tofu jedwabiste. Możesz także użyć tofu chińskiego, jeśli 
w pobliżu nie ma sklepu z japońskimi produktami. Tofu 
zawiera dużo wody, więc rozpuszcza się po polaniu sosem, 
dlatego warto dodawać sos tuż przed podaniem.

Tofu to twaróg wyrabiany ze skoagulowanego mleka sojo
wego o stosunkowo neutralnym, delikatnym smaku, naj
częściej w formie bloczka.

WYTWARZANIE

Rzemieślnicy przygotowują tofu wczesnym rankiem, by móc 
je sprzedać klientom na śniadanie. Najpierw trzeba zrobić 
mleko sojowe – namoczyć ziarna soi przez noc, zmiażdżyć je 
i wymieszać z wodą. Powstały płyn należy przecedzić przez 
szmatkę – w ten sposób otrzymujemy mleko sojowe oraz 
pulpę zwaną okara. Aby powstało tofu, do mleka sojowego 
należy dodać koagulant (słony lub kwaśny), by się ścięło. Tra
dycyjnie używa się nigari (chlorku magnezu), czyli ekstraktu 
soli morskiej. Na koniec ze skoagulowanego mleka wyciska 
się serwatkę, a powstały twaróg umieszcza w formie.

ODMIANY

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje tofu. Tofu jedwabiste (kinu-
goshi dofu) – miękkie, gładkie jak jedwab i bogate w wodę – 
je się na surowo (z sosem sojowym w hiya yakko) lub w zu
pie miso. Tofu twarde (momen dofu) – bardziej zwarte – jest 
smażone z mięsem albo samo i podawane z dashi (ageda-
shi dofu). Można też serwować je z fondue albo usmażyć jak 
placki (ganmodoki).

SHICHIMI
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zawiera dużo wody  

i jest bardzo gładkie

SHISO

zioło bardzo 
popularne  
w Japonii
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