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Daus de vedella de Kobe
amb vegetals i salsa teriyaki
S'anomena bou de Kobe o vedella de Kobe la carn de
vedella dels exemplars de la raça Tajima-ushi de boví
Wagyū, animals que han estat criats d'acord amb
una estricta tradició en la prefectura de Hyōgo
(Japó). Aquesta carn sol considerar-se una delícia,
famosa pel seu sabor, tendresa i textura.
Per millorar la qualitat de la carn, els fan massatges
al lloms i, segons la creença popular, els alimenten
amb cervesa i sake temperat.
El bou de Kobe pot preparar-se com a filets, sukiyaki,
shabu-shabu, sashimi, i teppanyaki. El bou de Kobe
també s'anomena Kobe-niku, mot que vol dir
literalment carn de Kobe, o Kobe gyu, literalment
"vaca de Kobe" en japonès.
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INGREDIENTS:
250 G DE CARN DE KOBE
100 G DE BROTS DE SOJA
10 CIREROLS
100 G DE BRÒQUIL
10 ALLS TENDRES
1 PASTANAGA
1/2 NAP
1/2 PEBROT VERMELL
1 TROS DE GINGEBRE
150 ML DE SALSA TERIYAKI
20 ML DE SAKE
20 ML DE VINAGRE D'ARRÒS
300 ML DE CERVESA
OLI D'OLIVA
SAL
PEBRE

ELABORACIÓ:
PICA LA PASTANAGA, EL NAP I EL
PEBROT EN JULIANA. PICA TAMBÉ ELS
ALLS TENDRES I EL BRÒQUIL. SALTA
TOTES LES VERDURES EN UNA PAELLA
AMB UN RAJOLÍ D'OLI. ASSAONA-HO.
UN COP CUINADES, AFEGEIX-HI ELS
BROTS DE SOJA I ELS CIREROLS.
TORNA-HO A SALTAR. ABOCA-HI UN
RAJOLÍ DE VINAGRE D'ARRÒS PER
SOBRE. RESERVA-HO.
TALLA LA CARN DE KOBE A DAUS.
SALPEBRA-HO. S'ENFILA CADA PEÇA DE
CARN EN ESCURADENTS DE CUINA.
INTRODUEIX-LOS, UN PER UN, EN UNA
CASSOLA AMB OLI CALENT ABUNDANT
DURANT UNS SEGONS. QUAN ES
MARQUIN, RETIRA'LS EN UN PLAT I
TREU-NE ELS ESCURADENTS.
POSA LA SALSA EN UNA PAELLA A FOC
MOLT LENT. INTRODUEIX-HI ELS
TROSSOS DE CARN I GLASEJA'LS.
COL·LOCA UNA BASE DE VERDURETES
AL FONS DEL PLAT I REPARTEIX LA
CARN DE KOBE PER SOBRE. GAUDIU-LO!
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Recepta de mochi
Ingredients:
450g de farina i d'arròs
400ml d'aigua
1 cullerada de sucre o edulcorant
maizena per empolvorar

Elaboració pas a pas
1) Comença barrejant bé la farina
i el sucre en un bol gran.
Remou-ho fins que quedin ben lligats.

6) Posa la massa en un morter i afegeixhi una mica de midó de patata per
evitar que la massa s'enganxi.

2) Ves afegint a poc a poc l'aigua
mentre remous la massa. Ha de
quedar ben humida, barrejant-la de
manera homogènia.

7) Segueix treballant la massa amb les mans,
girant-la i pastant fins aconseguir una
textura de mochi perfecta. Si vols, hi pots posar
colorant perquè quedi més homogènia.

3) Tapa la barreja i escalfa-la al
microones
a potència elevada durant 2 minuts.
4) Treu-la del microones i
segueix remenant bé, pastant
enèrgicament veuràs que la
massa es torna cada vegada
més dura i elàstica.
5) Torna a cobrir el bol amb i
posa'l al microones 2 minuts.
Repeteix el procés fins que la
massa quedi brillant.

Xavier Moreno i Quim Sánchez

8) Divideix la massa en 14 o 15 parts de la
mateixa mida, fent-ne boletes i aplanant-les per
posar el farciment al centre. Afegeix el teu
ingredient preferit i tanca la massa fent una bola
perfecta.

9) Treballa la massa sobre
superfície enfarinada i midó
patata o maizena, de manera
l'exterior quedi cobert per una
capa a l'acabar.
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Sashimi
PLAT JAPONÈS
Que és el sashimi?
El Sashimi és un plat de marisc cru, tallat a trossos de la
mida d'una mossegada i menjat amb una salsa de soja.

Quan és va crear el sashimi?
Sabem que ja es
consumia peix cru a la
Xina i a Corea fa uns
2.000 anys. Japó va
adoptar aquest tipus de
menjar
durant
el
període
Heian,
al
voltant del segle X.

Com se serveix el sashimi?
La forma més habitual de servir
el sashimi és acompanyat d'un
full de shiso, un bol amb salsa de
soja japonesa i una mica de
gingebre confitat.

Perquè el sashimi es menja cru?

Quant triga a fer-se malbé?

La gent en l'antiguitat tenia fàcil accés al
peix fresc. Normalment no els calia coure'l,
només tallaven les seves captures per
menjar-se'n les llesques crues.

S'ha de menjar durant les primeres 24
hores, ja que, com que és peix cru, pot
crear bactèries dolentes per a
l'organisme.

Com es prepara el sashimi?
Ingredients:

Passos:

Salmó
Gamba
Calamar
Pop
Eriçó de mar
Tonyina

良い使い方

1. Netejar i preparar els peixos.
2. Retirar la pell del peix escollit i col·locar el llom sobre
una fusta de tallar.
3. Per poder preparar el Sashimi sempre hauries de
tallar en direcció contrària de la veta, en porcions que
no tinguin mes de mig centímetre d'amplada.
4.Ara hem de posar el que tallem en un plat. Si hi volem
afegir una salsa ho hem de fer o bé individualment en
cada porció, o bé de forma general una vegada hem
posat al plat tots els trossos que hem tallat.

bon profit

Maria Mandado,Laura Martí, Sofi Zhou
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