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Sushi

to bardzo popularne danie na całym świecie. Ten zestaw
do robienia sushi pozwala odtworzyć unikalne i
gustowne sushi znalezione w niektórych z najwyżej
ocenianych restauracji we własnym domu, aby goście
mogli się nimi cieszyć.

Ten zestaw sushi pozwoli Ci kontrolować i decydować o
wielkości i kształcie sushi, a także o wyszukanych
smakach, które można do niego dodać.



Sprzęt w Twoim

zestawie do sushi Twój zestaw do sushi zawiera 15
podstawowych elementów:



Wyjaśnienie elementów
wyposażenia

1. Okrągła pokrywa – Służy do nadania sushi
klasycznego okrągłego kształtu

2. . robienie sushi, aby pomóc je ukształtować.

3. Mini kwadratowa pokrywka — służy do kształtowania
sushi w eleganckie kwadratowe kształty

4. Płaska pokrywka — służy do kształtowaniaI.
trójkątny i kwadratowy

5. Widelec: służy do podawania sushi na talerzu gości

6. Łopatka: służy do równomiernego rozprowadzania ryżu

7. Nóż do sushi: służy do starannie cięte Twoje
sushi na małe kawałki, aby wszyscy przyjaciele i
rodzina mogli się nimi cieszyć.

8. Posypka serca: służy do nadania sushi kształtu serca

9. Trójkątna podstawa: służy do nadania sushi kształtu
serca sushi

10. Okrągła podstawa: używana na wczesnych etapach
procesu przygotowywania sushi, aby pomóc w
kształtowaniu sushi.

11. Duża kwadratowa rama: używana w pierwszym
etapy procesu robienia sushi pomóż go
ukształtować



Jak widać na zdjęciu, różne urządzenia są używane do

robienia różnych kształtów rolek sushi. Jak to zrobić,

zostanie wyjaśnione później w przewodniku krok po kroku.



Inne elementy w Twoim
zestawie

12. Ten wyjątkowy futerał może

być używany do łatwego

transportu i

przechowywania zestawu

do sushi oraz do trzymania

go razem w miejsce.

13, 14 i 15. Te poręczne

narzędzia do czyszczenia

mogą służyć do

zestawu sushi po

użyciu. Indywidualność

Szczotki mogą dostać się do

wszystkich zakamarków, aby skutecznie czyścić!



Przygotowanie

Przed podjęciem pierwszych kroków w tworzeniu
gustownego sushi, konieczne będzie zaopatrzenie się
w niezbędne składniki.

Podstawowe składniki sushi: sushi

● ryż
● nori (płyty wodorostów)
● sos sojowy

dodatki:

● wasabi + marynowany imbir
● sezam
● nasiona chia
● sos chili sriracha

Większość tych składników znajdziesz na lokalnym
azjatyckim rynku spożywczym lub w międzynarodowej
alejce supermarket.



Świeże

produkty Oprócz podstawowych produktów do sushi,
będziesz potrzebować świeżych produktów. Ta część
zależy wyłącznie od Ciebie i możesz wybrać owoce,
warzywa i źródła białka, które chcesz. Niektóre z warzyw,
z którymi zalecamy eksperymentowanie, to ogórek,
awokado, szparagi, jalapeno, marchewka, sałata,
papryka, czerwona cebula, rzodkiewka i słodki ziemniak.
Jeśli chodzi o owoce, ananas, mango, jabłko i gruszka to
smaczne opcje. Źródła białka są ważne, a świeży łosoś,
świeży tuńczyk i krewetka w tempurze mogą być
klasycznymi opcjami. Jeśli jesteś wegetarianinem,
możesz zdecydować się na tofu.

Bądź kreatywny ze świeżymi produktami, jest to główna
część każdego przygotowania sushi i może zająć kilka
prób, zanim znajdziesz najbardziej satysfakcjonującą i
pyszną kombinację smaków.



Przewodnik krok po kroku

do robienia sushi

Krok 1: Przygotuj ryż do sushi Przygotuj

ryż do sushi na płycie kuchennej lub w urządzeniu
do gotowania ryżu. Oto prosty przepis na pyszne sushi
Ryż.

Połącz 200-300 g ryżu sushi z 2 szklankami
wody w średnim garnku i zagotuj. Gdy woda
zacznie się gotować, zmniejsz ogień i przykryj.
Gotuj ryż na wolnym ogniu przez 20 minut,
mieszając co około 5 minut. Usunąć wyłącz
ogień po 20 minutach, ale pozostaw ryż pod
przykryciem na około 10 minut, aby upewnić się,
że ryż jest w pełni ugotowany. Test smaku
zapewni, że ryż będzie idealnie puszysty i nie
chrupiący.

Podczas gotowania możesz zabrać się do pracy,
przygotowując lokalne produkty.

Krok 2: Przypraw swój ryż do sushi

Jeśli nie masz jeszcze octu ryżowego, możesz zdecydować
się na wcześniej sezonowany ryż, aby oszczędzić sobie
kroku. Jeśli masz już butelkę octu ryżowego lub biały ocet, po



prostu dopraw ryż solą i octem do smaku. Do powyższych
miar ryżu potrzebujesz 85 ml doprawionego octu ryżowego lub
85 ml doprawionego octu z 1 łyżeczką cukru i 1/2 łyżeczki soli.
Wylej to na ryż, roztrzep widelcem i posmakuj. Dostosuj
sól/cukier zgodnie z potrzebami. Ryż zdjąć z ognia, włożyć do
miski i przykryć papierowym ręcznikiem.

Krok 3: Przygotuj warzywa i owoce

Podczas gotowania ryżu możesz
przygotować warzywa i owoce.
Pokrój pionowo na zapałki i
odstaw na bok. Gdy ryż jest
gotowy, możesz zacząć tworzyć
swoje sushi!

Krok 4: Korzystanie ze sprzętu z Twojego
zestawu

Teraz nadszedł czas, aby zdecydować, jaki kształt chciałbyś mieć w
swoim sushi. Ten zestaw pozwala wybierać między sushi w
kształcie serca, okrągłym, kwadratowym lub trójkątnym! Sprzęt,
którego użyjesz, będzie zależeć od pożądanego kształtu.

● W przypadku sushi okrągłego, wstaw 11 do 10.
● W przypadku sushi w kształcie serca i trójkąta, wstaw

11 do 9
● W przypadku sushi kwadratowego, wstaw 2 do 4
● W przypadku sushi trójkątnego wstaw element 11 do 9



Krok 5 – dodaj swoje wodorosty

Przykryj wnętrze 10 arkuszem nori/wodorostów.

Krok 6 – Dodaj swój ryż do sushi

Używając elementu 5 z zestawu do sushi,

równomiernie napełnij go do połowy ryżem do

sushi. Użyj przedmiotu 3, aby zrobić rowek w

ryżu. UWAGA: Jeśli wybrałeś kwadratowe

sushi, użyj cienkiej strony elementu 3, aby

utworzyć miejsca.

Krok 6: Dodaj swoje

składniki!

Dodaj swoje ulubione dodatki do

szczeliny, a resztę wypełnij ryżem

do sushi.



Krok 7: Zawiń i ukształtuj swoje sushi

Owiń ryż nori/wodorostami.

W zależności od kształtu, który wybrałeś na początku,

wybierz następujące wyposażenie:

● W przypadku sushi o okrągłym kształcie użyj 1 i
naciśnij górną

● W przypadku sushi w kształcie serca użyj pozycji 8 i
naciśnij górną

● część Aby uzyskać kwadratowe sushi, użyj pozycji 3 i
naciśnij górną

● część Aby uzyskać trójkątne sushi, użyj płaskiej strony
elementu 4 i naciśnij górną część

Krok 9: Pokrój sushi

Za pomocą noża do sushi
(element 7 ) wytnij otwory.
Następnie ponownie naciśnij
okładkę o wybranym kształcie
(element 1, 8, 3 lub 4, patrz
krok 8) przed wysunięciem 10 i
11.



Krok 10: Dodaj składniki i podawaj

Następnie ułóż składniki i ubij kilka sosów do maczania.
Twoje sushi jest teraz gotowe do podania i cieszenia się!

Dodatkowe dodatki

Istnieje wiele składników, które dobrze komponują się z
sushi. Poniżej znajduje się krótka lista składników
powszechnie używanych przez kucharzy sushi.

• chia

• nasiona sezamu posiekane

• migdały

• pokruszone orzechy włoskie

• pokrojone mango

• chrupiąca

• cebula posiekana zielona cebula

• sałatka z wodorostów

• phigh



Sosy do sushi

Oczywiście domowe sushi nie byłoby takie samo,
gdyby nie było podane z bogatym sosem!

Pikantny Majonez
1 łyżka domowego
majonezu
1/2 łyżki sosu sriracha chili
Dostosuj swój idealny poziom
ciepła, od łagodnego do
nierozsądnie ostrego! W razie
potrzeby zastąp wegański
majonez lub zwykły grecki jogurt.

Ponzu

Ponzu to cytrusowy sos sojowy z dodatkiem cytryny lub
limonki. Można go łatwo kupić lub naśladować, dodając
świeży sok lub skórkę do ulubionego sosu sojowego.

Sos z węgorza

• ½ szklanki bezglutenowego sosu sojowego w
razie potrzeby

• ½ szklanki cukru pudru

• ½ szklanki japońskiego słodkiego wina Mirin



1. Połącz wszystkie trzy
składniki w małym rondlu,
dobrze wymieszaj, aby
połączyć.

2. Zagotować na średnim ogniu.

3. Podgrzej, zmniejsz ciepło i gotuj na wolnym ogniu!
delikatnie, aż objętość sosu zmniejszy się do około ¾
szklanki. (Jeśli mocno zagotujesz, skończysz z
karmelem, a nie sosem!)

 
4. Zdejmij z ognia, ostudź do temperatury pokojowej.

5. Po schłodzeniu przenieść do lodówki i schłodzić
do gotowy do użycia.

6. Aby podać sos, umieść go w torebce cukierniczej
lub butelce z sosem (na zdjęciu). Odetnij
końcówkę worka do szprycowania (jeśli
dotyczy), wyciśnij sos na przygotowane sushi,
jeśli chcesz.

Sos sojowy

Zachowaj prostotę dzięki sosowi
sojowemu kupowanemu w sklepie (niska
zawartość sodu to zdrowszy wybór).
Świetnie komponuje się z sushi!



Poznaj swoje sushi

Jeśli nie dorastałeś, jedząc sushi, możesz nie wiedzieć, jak nazwać sushi, gdy
jest podawane. Przygotowaliśmy zestawienie niektórych popularnych
terminów i przepisów dotyczących sushi, abyś mógł podzielić się swoją
wiedzą na temat sushi ze swoimi gośćmi.

Nazwa rolki Więc co w niej jest? Zawiera surową
rybę?

Pikantny Tuńczyk Tuńczyk, majonez, ostry sos Tak
Roll

Oruga Węgorz, ogórek, awokado No
Roll

Pająk Roll Tempura krab miękkoskorupowy, ogórek, Bez
awokado, pikantny majonez

Krewetka , awokado, płatki No
Roll Tempura w tempurze, sos węgorz

Surf & Roll

TurfOgórek, placek rybny/imitacja kraba,
wołowina,marchewka, tuńczyk, łosoś,
awokado TakBułka

wulkaniczna
Zawartość będzie się różnić, ale czasami
będzie mieć jakiś rodzaj posypki
, która sprawi, że
bułka będzie wyglądać, jakby
eksplodowała.

Tiger Roll
Awokado, krewetka w tempurze, ogórek,
tobiko Zwykle nie -
(ikra latającej ryby - rybia ikra) Sprawdź

jeszcze

raz Philly Łosoś, awokado, serek śmietankowy tak
Roll

Chrupiąca bułka
Pikantny tuńczyk, chrupiące wodorosty,
tempura tak

Dynamite roll
Krewetka w tempurze, żółta Ogon, kiełki
fasoli, czasami
marchew, awokado, ogórek, chili,
pikantny



majonez
Tęczowa

bułka Ciasto rybne/imitacja kraba,
awokado, tak

ogórek, tuńczyk, awokado, łosoś,
krewetka, żółta bułka

smoka
, krab, ogórek/awokado na zewnątrz,
węgorz Sos California
Eel

Roll Crab lub Imitacja Kraba, Bez
Awokado, Ogórka, Sezamu



Jak jeść sushi

Sushi jest zwykle spożywane za pomocą pałeczek,
co wymaga trochę praktyki.

Czy wiesz, że pocieranie drewnianymi pałeczkami tak,
jakbyś próbował rozpalić ogień, jest uważane za
niegrzeczne i sugeruje, że uważasz, że jedzenie jest złej
jakości?

Jedzenie sushi rękami jest również całkowicie
dopuszczalne. Jeśli nie czujesz się komfortowo z
którąkolwiek opcją, nie wstydź się użyć widelca.

Powinieneś spróbować podać swoje sushi z porcją
wasabi i cienkimi plasterkami marynowanego
imbiru.

Oto kilka wskazówek krok po kroku, jak jeść sushi
w tradycyjny sposób, aby uzyskać najlepsze
doznania smakowe:

1. Wlej odrobinę sosu sojowego na talerz i zanurz
kawałek sushi, ryba w środku. Ryż to gąbka, a
kąpiel sodowa w brązowej kąpieli wszystko
psuje.

2. Jeśli lubisz ostre i odważne, przetrzyj je
wykałaczką Posyp sushi wasabi, ale nie dodawaj
za dużo, bo zamaskuje delikatną słodycz ryby.

3. Włóż sushi do ust i dokładnie przeżuj,
aby ciesz się wszystkimi smakami.

4. Wypij łyk sake.



5. Zjedz kawałek marynowanego imbiru. Jego
łagodny smak oczyści twoją podniebienie i
przygotuj usta do następnego kęsa, co jest
szczególnie ważne, jeśli zrobiłeś różne bułki.

6. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie
powinieneś przykryj sushi imbirem.



Etykieta sushi
❖ Chociaż rodzice mogli zabronić ci napychania ust,

sushi powinno się jeść za jednym kęsem. Pozwoli
to w pełni docenić idealne proporcje ryżu, ryby i
odrobiny wasabi w środku. Jeśli nie możesz włożyć
wszystkiego do ust, nie odkładaj na wpół
zjedzonego kawałka z powrotem na talerz przed
następnym kęsem.

❖ Gołą ręką łapać spadający ryż lub kapanie to nie-nie.
Zamiast tego trzymaj mały talerz lub pokrywkę miski,
gdy wkładasz kawałki sushi do ust.

❖ Co ciekawe, powyższe sztućce należy podnieść
obiema rękami, a następnie przenieść do lewej ręki
przed sięgnięciem po pałeczki. Odwrotna kolejność
obowiązuje przy odkładaniu rzeczy, tzn. najpierw
umieść pałeczki (w specjalnym uchwycie na
pałeczki lub na misce z sosem sojowym), a dopiero
potem talerz, trzymając go obiema rękami.

❖ Zazwyczaj sushi podajesz, umieszczając
najdroższy kawałek sushi (taki jak mięso i ryba) w
lewym górnym rogu talerza, a najtańszy (taki jak
jajko i warzywa) w prawym dolnym rogu.
Niekoniecznie odzwierciedla to kolejność
spożywania sushi. Powinieneś dążyć do
przechylenia kawałków sushi w lewo, aby ułatwić
gościom podniesienie ich prawą ręką.



Fakty

❖ o sushi Sushi zawsze było
kosmopolityczne:
wizerunek Szef kuchni
sushi na szczycie
odosobnionej góry jest
fałszywy. Sushi zawsze było
najsilniej
kojarzone z Tokio, do tego
stopnia, że   określenie na
najczęściej stosowany styl
sushi (edomai) wywodzi się od
starej nazwy Tokio (Edo).

❖ Trzęsienie ziemi z 1923 r. wyrzuciło
sushi z ulic:
wcześniej sushi było wyłącznie

jedzeniem ulicznym, ale

zniszczenia spowodowane

trzęsieniem ziemi zniszczyły tak

dużą część Tokio, że ceny

nieruchomości gwałtownie

spadły, pozwalając kucharzom

sushi pozwolić sobie na

tradycyjne restauracje.



❖ Najstarszy rodzaj sushi w Japonia smakuje jak ser: W
pobliżu jeziora Biwa na południu W Japonii nadal
stosują starodawne techniki sushi, polegające na
filetowaniu karpia, pakowaniu tych filetów w occie
ryżowym i pozwalaniu im dojrzewać nawet przez trzy
lata. Rezultatem jest lokalny sfermentowany
przysmak zwany funazushi, który według naszego
eksperta smakuje podobnie do pikantnego sera

❖ japońskich noży są
naostrzone inaczej:

w przeciwieństwie do
ostrych
przedmiotów, które
tną żywność na
Zachodzie,
większość
japońskich noży to
ostry tylko z jednej
strony. tną
podczas ciągnięcia
zamiast suwu
pchającego,
pozwalając
kucharzom
trzymać łokcie
blisko siebie.



❖ Marynowany imbir zmienia kolor na różowy:

Młode rośliny imbiru wytwarzają są lekko różowe,

ale większość tego, co zobaczysz w handlu, jest

naturalnie bladożółty, zanim zostanie poplamiony

sztucznymi barwnikami lub sokiem z buraków.



SZCZĘŚLIWE PRZYGOTOWANIE SUSHI!

Wypróbuj nasze inne

The Kit Company™
zestawy domowe

Zestaw do dekorowania ciast:
Kliknij tutaj aby zobaczyć teraz
74-częściowy zestaw do ciast

Kliknij tutaj, aby zobaczyć
74-częściowy zestaw do ciast
49 sztuk teraz

Pakiet koktajlowy: Kliknij
tutaj zobaczyć
15-częściowy zestaw
koktajlowy teraz

http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY


SZUKAJ NAS W AMAZON JUŻ DZIŚ!

The Kit Company™


