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wprowadzenie

od kuchni
przewodnik kulinarno-kulturalny

proces projektowy

co?
praktyczny i funkcjonalny przewodnik po Japonii,
który ma na celu:
d zainteresować czytelnika Krajem Kwitnącej Wiśni
d przybliżyć kulturę japońską
d zwrócić uwagę na ważną rolę kuchni w życiu
jego mieszkańców
d zachęcić do samodzielnego podróżowania
w duchu slow travel

dlaczego?
d brak wielofunkcyjnych publikacji, które byłyby
zarazem notatnikiem z podróży, poradnikiem,
przewodnikiem oraz mapą kulinarną
d chęć zebrania najciekawszych i różnorodnych
informacji w jednej publikacji

idea
d połączenie jedzenia, podróżowania i projektowania
d pomysł powstał jako odpowiedź na osobistą
potrzebę oraz zauważoną na rynku lukę

prace badawcze
d weryfikacja dostrzeżonej potrzeby poprzez
rozmowę z często podróżującymi osobami
d analiza rozwiązań dostępnych na rynku
d gromadzenie danych poprzez zgłębianie:
• literatury naukowej dotyczącej kultury
oraz kuchni Japońskiej,
• istniejących przewodników,
• beletrystyki,
• reportaży,
• stron internetowych,
• filmów,
• blogów,
• vlogów,
• Instargama
d zaplanowanie i przygotowanie się do podróży
pod kątem stworzenia przewodnika

definicja problemu projektowego
Jak sprawić, żeby:

• czytelnik lepiej zrozumiał kulturę
i mentalność mieszkańców Japonii,

• oswoił się z prostymi nazwami potraw
w języku japońskim,

• dowiedział się co warto zobaczyć
w tym kraju poza najpopularniejszymi
zabytkami,

• zachęcić do własnych odkryć,

• poznał potrawy kuchni japońskiej,
z czego są zrobione, jak je się wytwarza
oraz jakie tradycje są z nimi związane,
• zainteresować nie tylko zabytkami,
ale również życiem codziennym
Japończyków,

• sprawić by czytelnik poczuł atmosferę
opisywanych miejsc,
• przekazać praktyczne i wartościowe porady
dotyczące podróży do Japonii.

założenia projektowe
ideowe:

funkcjonalne:

formalne:

zainteresowanie użytkownika
Japonią

przekazanie lokalizacji
ciekawych miejsc

osobne kolumny
ze słownikiem i z adresami

umożliwienie poznania kultury,
tradycji, kuchni, religii, zwyczajów
i codziennego życia Japończyków

zaprezentowanie interesujących,
zaskakujących faktów

podział i rozróżnienie działów
tematycznych za pomocą znaków
graficznych

zwrócenie uwagi na to jak ważna
jest kuchnia w Japonii

zaprezentowanie osobistych
spostrzeżeń
możliwość czytania selektywnego

zachęcenie czytelnika do poznania
życia codziennego, kultury i tradycji
przekonanie do świadomego
podróżowania

logiczna i klarowna
nawigacja po publikacji
ułatwienie przyswajania
dużej ilości informacji

praktyczny przewodnik

rozbudowana żywa pagina
objaśnienia w jakim dziale
i miejscu w Japonii się znajdujemy
czytelny krój pisma do tekstu
ciągłego ułatwiający czytanie
charakterystyczny krój pisma
do nagłówków

czytelny podział informacji
utrzymanie czytelnika
w ciekawości

duże fotografie, ilustrujące
prezentowane zagadnienia
atrakcyjny wygląd publikacji

kontekst użycia projektu
kto?
osoba zainteresowana kulturą,
kuchnią oraz obyczajami japońskimi,

kto?
odbiorca

co?

po co?

temat

cel

kiedy i gdzie?
jak?

kontekst

forama

miejsca i czasu

co?
publikacja będąca odpowiedzią na niszę
na rynku wydawniczym, która łączy
w sobie elementy:
• przewodnika,
• notatnika z podróży,
• fotoreportażu,
• mapy kulinarnej,

którędy?
kanał komunikacyjny

po co?
przybliżenie i zgłębienie kultury,
tradycji, kuchni, religii, zwyczajów
oraz życia codziennego,
zainteresowanie slow travel,
forma rozrywki,
wrażenie estetyczne,

jak?
publikacja papierowa
kiedy i gdzie?
podczas planowania lub rozważania
podróży do Japonii,
w domu, ale także w trakcie podróży,
przez osoby zaintrygowane tym krajem,
którędy?
księgarnie niszowe typu Biksa, T-Site,
Muzeum Manggha,
media społecznościowe (Instagram)

przygotowanie przed
i praca po podróży
d zaplanowanie podróży z uwzględnieniem miejsc,
potraw i doznań
d zderzenie wizji sprzed podróży z zebranymi
materiałami
d zmiany w koncepcji książki

praca z danymi
d zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych
i ich analiza
d wymyślenie sposobu ich usystematyzowania
katalogowanie, wybieranie zdjęć
d selekcja zagadnień, opracowanie tekstów,
dobór materiału ilustracyjnego

architektura informacji
Zagadnienia
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jedzenie

miejsce

codzienność

religia i tradycje

rano
Tamago

w południe
ramen

pomiędzy
tenpura
yuba

ok. 1000 znaków

wieczorem
yakitori

ok. 2500
znaków

ok. 1500
znaków

na słodko
mochi

yatai

Tsukiji

hirugohan

Ameyoko

na szybko
cup noodles

konbini
kigen

arukōru

na luzie
okonomiyaki

od ryby
sushi

takoyaki

Toyosu

shokudou

izakaya

teamLab

Shinsekai

yokocho
shokuhin
sampuru
noren

udon

kisetsu
gado shita

w drodze

w wolnym
czasie

onigiri

dango

bento

Kisoji

ume
daizu

dla ducha

dla
rozrywki
Kit Kat

matcha

Koyasan

Don Quijote

ocha
chaya

shiisaido

sake

Sizein

Nakagin

kapuseru

miso to tofu

maguro no
seri

raisu

kaitenzushi

Shichi-Go-San

Akhibara

pachinko

jihanki

o-ten no sushi

kaimono
gaesen

purikura

shika

Nakamise
hito

Oku-no-In

bejitarian

eki de
karoshi

kimono
yanaka

densha

tentou

dla
tradycji

kaiseki

azuki
kafe

retsu

od podstaw

azuki
Katsuobushi

kikai

metoro

ok. 4500
znaków

guriru

soba
asagohan

analiza treści, rozróżnienie ich w zależności od tematu,
objętości oraz przydzielenie do poszczególnych działów

obszerność podrozdziałów:
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Jizō

korekuto

genkin

d dokładnie przemyślana architektektura informacji
w dużym stopniu systematyzuje i ułatwia pracę
przy złożonym projekcie

schemat
podział na działy

rodzaje stron:

jedzenie

miejsca

jedzenie

codzieność
jedzenie

miejsca

codzieność

miejscareligia i tradycje
codzieność

religia i tradycje

strona
działowa

schemat książki
czwórka tytułowa

czwórka tytułowa
czwórka tytułowa

strona ze
zdjęciami

spis treści
spis treści

legenda

legenda

spis treści

legenda

strona ze
zdjęciami

religia i tradycje

strona
działowa

strona

strona ze podstawowa
zdjęciami

strona
podstawowa

podrozdział z potrawąpodrozdział z potrawą

strona
podstawowa

strona
działowa

alonź

alonź

podrozdział z potrawą
alonź

mapa

mapa

mapa

rozdziały

rozdziały

rozdziały

bibliografia

rozwiązania
projektowe

forma

d książka w miękkiej oprawie o wymiarach 17×23,5 cm
d kolorowy druk dwustronny w technologi Indygo,
która daje bardzo dobrą jakość reprodukcji
d papier Munken Lynx 90g
d okładka powlekana folią soft toutch
d obwoluta
d publikacja szyta

okładka

pomiędzy

co?
codzienność

gdzie?
cała Japonia

co to?
shokuhin sampuru
plastikowe repliki
potraw

gdzie znaleźć?

kanji
logograficzne
znaki pochodzenia
chińskiego

Tokio

Kappabashi
Utensils Street
3 Chome-18-2
Matsugaya
Taito City
110-0036

shokuhin sampuru
czyli plastikowe jedzenie

Jadąc do kraju w którym nie zna się języka, a już szczególnie
takiego w którym nie używa się alfabetu łacińskiego, czasem
trudno jest się odnaleźć. Jeśli chodzi o transport publiczny czy
oznaczenia na stacjach metra to w Tokio są one na tyle dobrze
zaprojektowane, że spokojnie da się poruszać po mieście bez
znajomości kanji. Jednak jeśli chodzi o zamawianie potraw w restauracjach jest już trochę gorzej.
Z pomocą przychodzą jednak plastikowe repliki potraw, które
znajdziemy w większości restauracji. W języku japońskim noszą
nazwę shokuhin sampuru od angielskiego słowa sample oznaczającego próbkę. Nie ma znaczenia czy w restauracji sprzedawane
są tylko dania z makaronu soba, czy też jest sto pięćdziesiąt
różnych potraw, odzwierciedlone są w gablocie przy wejściu
do restauracji. Czasem zobaczymy nawet plastikową wersję coli
z lodem czy kawy. Po zaledwie kilku chwilach i przejrzeniu całej
wystawy, możemy spokojnie zdecydować czy dana restauracja
nam odpowiada i czy zjemy tu to, czego szukamy.
Zjawisko to obecne jest w całej Japonii, także bez większych
problemów, nawet w mniejszych miastach i bez angielskiego
menu jesteśmy w stanie coś wybrać. Nawet budki z naleśnikami
w Harajuku praktycznie składają się z ich plastikowych wersji. Wystarczy więc tylko wskazać palcem lub podać numerek
i problem z głowy. W Taito w Tokio, jest nawet cała ulica zwana
Kappabashi Utensils Street. Możemy się na niej zaopatrzyć we
wszelkie potrzebne rzeczy do prowadzenia lokalu gastronomicznego, a w tym oczywiście w plastikowe jedzenie. Za ladą
można nawet czasem dojrzeć pracowników, którzy je tworzą.
Pomysł ten nie powstał jednak z uwagi na turystów. Dla Japończyków wygląd potraw jest równie istotny co smak. Pięknie
wykonane repliki mają pobudzić zmysły i sprawić, że na ich widok pocieknie nam ślinka. Modele te po raz pierwszy powstały
w 1917 roku. Parę lat później, w 1932 roku powstała pierwsza
tego typu firma Iwasaki, która tworzy je do dzisiaj. Początkowo
wykonywano je z nietrwałego wosku, który topił się w słońcu.
Aktualnie zastąpiono go silikonem i plastikiem. Projekty dla
restauratorów wykonuje się na zamówienie. Na gotowe danie
nakłada się silikon, dzięki czemu tworzy się forma.
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食品サンプル

d layout zaprojektowany został tak, by ułatwić
użytkownikowi poruszanie się po publikacji
oraz przyswajanie dużej ilości informacji
d strona podzielona na 5 kolumn:
3 z nich przeznaczone są na tekst główny
2 na informacje dodatkowe
67

wieczorem

co?
miejsce

co to?
yokocho
boczne uliczki
(ze skupiskiem
restauracji)
izakaya
pub

gdzie?
cała Japonia

gdzie znaleźć?
Tokio

Omoide
Yokocho
1-chōme-2
Nishishinjuku
Shinjuku City
160-0023
Ebisu Yokocho
1 Chome-7-4
Ebisu
Shibuya City
150-0013
Shibuya Nonbei
Yokocho
1 Chome-25
Shibuya
Shibuya City
150-0002
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layout

Następnie wypełnia się ją plastikiem, wypala i maluje. Początkowo firmy tworzyły jedynie plastikowe jedzenie na potrzeby restauracji, aktualnie jednak sprzedają je również jako
pamiątki. Można kupić magnesy, breloczki, otwieracze czy
etui na telefon.

yokocho
czyli najlepsze miejsce, żeby coś zjeść

Wąskie uliczki, oświetlone kolorowymi neonami, z setkami
zwisających kabli, pełne małych restauracjo-pubów, które
mieszczą czasem zaledwie po pięć osób, może nie są aktualnie
pierwszym skojarzeniem kiedy myślimy o Japonii. Jednak ich
niesamowita atmosfera i przepyszne jedzenie pozwala nam się
przenieść do tego, jak kiedyś wyglądało w wielkich miastach
kraju kwitnącej wiśni.
Kolacja w sterylnie czystej restauracji z kolekcją gwiazdek
Michelina w Ginzie, z widokiem na nocne Tokio, na pewno jest
również niesamowitym przeżyciem, jednak o wiele ciekawsze
wydaje mi się buszowanie między tymi malutkimi izakayami.
Panuje tu zupełnie inna atmosfera. Yokocho, bo tak nazywane
są te miejsca, w dosłownym tłumaczeniu to po prostu boczne
uliczki. Czasem rzeczywiście jest to boczna uliczka niedaleko ogromnej stacji metra, czasem to gąszcz wąskich zaułków
tworzących małe miasto, w którym czujemy się jakbyśmy przenieśli się w czasie do zupełnie innego Tokio, a innym razem to
pasaż pod torami. Zdarzają się również takie, które są ukryte
w zwyczajnych budynkach. Dopiero wchodząc do środka odkrywamy, że za tymi niepozornymi drzwiami kryje się nawet
paręnaście różnych restauracji. Gdybyśmy nie wiedzieli gdzie
ich szukać, spokojnie moglibyśmy je przeoczyć. Znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne neonowe tablice składające
się z różnokolorowych prostokątów, na których widnieją nazwy
poszczególnych knajpek.
Otwierają się zazwyczaj po godzinie 17, a zamykają późno w nocy, a niektóre nawet nad ranem. Należy się nastawić,
że będzie tam bardzo ciasno, tłoczno i jak na Japonię głośno.
Ilość miejsca jakie jest do dyspozycji, jest znikome, dlatego
wymyślono sposób by ograniczyć przestrzeń którą zajmujemy. Wszelkie torby i okrycia wierzchnie należy schować do
koszy, które znajdują się pod stołem. Większość izakayi jest
mikroskopijnych rozmiarów i zmieści się w nich zaledwie parę
osób, dlatego obowiązują specjalne zasady. Nie zamówimy
tam tylko piwa, zawsze należy zamówić również danie. Jeśli
jesteśmy w większym gronie, to każdy musi zamówić po napoju oraz potrawie.

よこちょう
W niektórych bardziej popularnych miejscach spotkamy się
również z limitem czasu który możemy tam spędzić lub dodatkowej opłacie serwisowej, która może wynosić od paruset do
nawet paru tysięcy jenów.
Jedzenie jest tu bardzo przystępne cenowo, oczywiście jak
na Japonię. Zdecydowanie nie najemy się tu za parę dolarów jak
w innych azjatyckich krajach, ale za paręnaście już tak. Mimo
wszystko nie jest to miejsce na sytą kolację, raczej na spotkanie
przy alkoholu, przekąskach i mniejszych daniach. W niektórych
yokocho nie spotkamy za wielu turystów, niektóre bary wręcz
mogą ich nie obsługiwać. Chodzą do nich bowiem jedynie lokalni mieszkańcy i stali klienci, a menu w języku innym niż
japoński nie mamy co szukać. Jednak takich miejsc jest coraz
mniej, a właściciele otwierają się na obcokrajowców i oferują
menu również po angielsku. Należy się przygotować, że pomimo tego, iż będziemy już w stanie przeczytać co możemy
zjeść, to kwestia dogadania się z obsługą może wciąż nie być
taka prosta. Tutaj z pomocą zawsze przychodzą gesty i nadzieja,
że trzecia kelnerka, którą przyślą do stolika może nareszcie
nas zrozumie.
Jeśli nie chcemy się głównie napić odpowiednim miejscem
będzie Golden Gai, które znajduje się w dzielnicy Kabukicho
w Shinjuku, która może zachwycać przeogromną ilością neonów, ale również przerażać. Tutaj zamiast restauracyjek znajdziemy przewagę pubów i barów. Nocne życie tętni tu dość
intensywnie. Okolica słynie również z nocnych klubów, karaoke
i tym podobnych. Golden Gai znajdziemy jednak w większości
przewodników, dlatego roi się tam od turystów a ceny są o wiele większe i praktycznie wszędzie zapłacimy dodatkową opłatę.
Nie jest tu aż tak magicznie, raczej tajemniczo, a momentami
nawet trochę mrocznie.
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d podział podział strony na części:
górną – informacyjną, ułatwiającą poruszanie się
dolną – zawierającą treści i zdjęcia
d marginesy: 1,5 cm górny, 2 cm dolny,
1,5 cm wewnętrzny, 1 cm zewnętrzny

od podstaw

co?
jedzenie

gdzie?
cała Japonia

co to?
udon
rodzaj pszennego,
grubego makaronu

gdzie zjeść?

kake
makaron na ciepło
zaru
makaron na zimn
dashi
bulion, który jest
bazą wiely zup
i sosów
choko
sos na bazie sosu
sojowego
tsukimi udon
udon z surowym
żółtkiem
tanuki udon
udon z tonkatsu
tofu
serek sojowy
kitsune udon
udon z trójkątnym
tofu
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Nara

Mizuya Chaya
Nara Park
30 Kasuganocho
630-8212
Nikko
らんぶる

12-3 Matsubaracho
Tochigi
321-1406

udon
czyli gruby, mięsisty makaron

うどん

Dania makaronowe dzielimy w Japonii, ze względu na formę
podania, na dwa rodzaje: kake i zaru. Pierwszy z nich podawany
jest na ciepło. Może przypominać nam trochę polski rosół, ale
z dużo większą ilością dodatków. Makaron zalewamy wywarem
dashi, a następnie dobieramy dodatkowe składniki. Mogą to być
warzywa lub owoce morza w tempurze, mięso, grzyby, warzywa
a nawet surowe jajko. Zaru podawane jest zazwyczaj na zimno
i praktycznie bez żadnych dodatków. Przed włożeniem go do
ust, makaron macza się w sosie na bazie sosu sojowego, który
zwanym jest choko. Najczęściej spożywa się go w porze letniej,
a dania typu kake podczas chłodniejszych dni. Większość restauracji te same dania podaje zarówno z sobą jak i z udonem.
Udon to pszenny, gruby makaron. Ma mięsistą konsystencję
i łagodniejszy smak od gryczanej soby. Dawniej jego wyrabianiem zajmowały się głównie kobiety. Ciasto było twarde, przez
co trudne do wyrobienia. Należało użyć więcej siły niż panie
domu miały w rękach, dlatego ugniatały je stopami.
Dania do których używa się udonu mają dość oryginalne
nazwy. Tsukimi udon jest bardzo popularne w okresie jesiennym, a jego nazwa oznacza “podziwianie księżyca”. Makaron
podawany jest w zupie, a na wierzchu ozdabia się go surowym
jajkiem. Żółtko ma przywodzić na myśl pełnie księżyca, a białko
wieczorne chmury. Tanuki udon, czyli “przysmak jenota” to zupa
z dodatkiem pokrojonego w paski kotleta tonkatsu. W Japoni
istnieje przeświadczenie, że lisy uwielbiają tofu, dlatego kolejne danie nosi nazwę kitsune udon – “przysmak lisa”. Tak jak
poprzednie potrawy, ta także podawana jest na ciepło, a jej
najważniejszym składnikiem jest trójkątny kawałek sojowego
serka, który często jest wcześniej smażony w głębokim tłuszczu. Jada się go podobnie jak ramen i sobę, czyli przy użyciu
pałeczek. Pozostały bulion można wypić bezpośrednio z miski,
co eliminuje zapotrzebowanie na łyżkę. Jeśli po zakończonym
posiłku zostanie nam w naczyniu resztka zupy, nie musimy się
martwić, jej pozostawienie nie zostanie uznane za niegrzeczne.
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od podstaw

piktogram działu

co? gdzie?
informację o tym
w jakim dziale oraz
miejscu w Japonii
się znajdujemy

co?
religia
i tradycje

gdzie?
Nara

co to?
shika
jeleń

gdzie zobaczyć?
jelonki znajdziemy
na całym terenie
miasta, ale najlepiej
oglądać je:
Nara Park
630-8211
góra Wakakusa
543 Shibatsujicho
630-8211

co to?
czyli słowniczek
słów japońskich
pojawiających się
w tekście

gdzie zobaczyć,
zjeść, spróbować,
lub znaleźć?
czyli konkretne
adresy opisywanych
miejsc

shika
czyli wolne jelonki

しか

Poza licznymi, ważnymi świątyniami, jedną z głównych atrakcji w Nara są jelonki. Te z pozoru urocze zwierzęta, współżyją
z ludźmi, nie tylko na terenie parku Nara, ale w całym miasteczku.
Zostały nawet uznane za Naturalny Skarb Narodowy. Nauczyły
się wykorzystywać człowieka do zapewnienia sobie pożywienia
i nie boją się już nikogo. Przechadzają się po lesie, polankach
a także po świątyniach. By zapobiec dokarmianiu ich przez turystów ludzkim jedzeniem, co krok możemy spotkać stoiska
z jelonkowymi krakersami. Zwierzęta nauczył się nawet kłaniać
prosząc o przysmak. Robią przez to wrażenie niezwykle wychowanych, jednak, gdy nie zdecyduje się dać im wafelka szybko
zmieniają taktykę. Te bardziej natarczywe zadowolą się też próbą
zjedzenia naszej koszulki. Ma nadzieję, że moja im smakowała, chociaż mogły cieszyć się nią tylko chwilę. Należy uważać
szczególnie w okresie godowym, bo mogą być niespokojne. By
zapewnić bezpieczeństwo łanią spodziewających się potomstwa
stworzono rezerwat, w którym spokojnie mogą odpoczywać,
a później opiekować się małymi.
W mieście możemy zobaczyć informujące tabliczki, które
ostrzegają przed ich atakami. Myślę, że niejeden podróżnik
uciekał lub został pogryziony przez niezadowolone zwierzę.
Mieszkańcy pozwalają im żyć w ten sposób nie tylko dlatego,
że są świetną atrakcją turystyczną i bezbłędnie pozują do zdjęć,
ale również z ważniejszego powodu. Uznaje się je bowiem za
boskich posłańców w tradycyjnej religii Shinto. Są więc chronione i uznawane za święte.
W otaczających Park Nara sklepikach można zakupić specyficzne słodycze. Są to czekoladowe kulki, które mają przypominać nam kupy jelonków.

tytuł podrozdziału
w języku japońskim,
rōmaji
tłumaczenie
tytułu podrozdziału

tytuł podrozdziału
w języku japońskim,
kana

tekst główny
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yakitori, grill, alkohol
yokocho
gado shita
pracocholizm
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Tokyo

jedzenie

Yakitori

jedzenie

grill

negima momo
torikawa reba
nankotsu

Yakitori to szaszłyki z kurczaka. W zależności od części z której zostały zrobione mają różne nazwy. Najpopularniejsze to Negima, mięso pochodzi najczęściej
z udka i przełożone jest porem. Wersja bez pora nazywana jest momo. Występuje również tsukune, które przypominają pulpety, a zrobione są z mielonego
mięsa z jajkiem, warzywami i przyprawami. Torikawa,
która czasami zwana jest po prostu kawa, to plastry
tłustej skóry przysmażanej na chrupko. Można spotkać również reba - tu nabite na patyk są wątróbki
oraz nankotsu - który składa się z chrząstek. Ostatnie
zawierają najmniej mięsa, ale za to bogate są w kolegen. Ja zatrzymałam się na momo, gdyż wszelkie
ścięgna, skóry oraz chrząstki nie należą do moich
ulubionych i nie żałuję tej decyzji. Wszystkie rodzaje
tego typu szaszłyków grillowane są nad węglem.

yakimono
やきもの

Wszelkie dania grillowane, smażone oraz pieczone
należą do grupy dań o nazwie yakimono. Jedną z nich
jest metoda stosowana do przyrządzania teppanyaki. Słowo teppan oznacza dosłownie żelazną płytę,
a yaki oznacza smażenie i jest używane również do
określenia japońskiego grilla. Płyta umieszczona jest
nad palnikami i osiąga bardzo wysoką temperaturę,
która umożliwia w bardzo szybkim czasie przygotowanie dań przy zachowaniu ich aromatów i wartości
odżywczych. Forma ta spotykana jest głównie w restauracjach, ze względu na dość duży rozmiar płyty.
Szefowie kuchni szkolą się latami by opanować te
skomplikowane techniki smażenia. W wykwintnych
restauracjach możemy także obserwować show, które wykonują podczas przygotowywania naszych dań.
Mniej spektakularną, ale równie smaczną, wersję
można spotkać w mniejszych restauracjach. Każdy
stolik jest tam wyposażony w swój własny palnik,
a za smażenie odpowiedzialny jest klient. Zazwyczaj
do wyboru jest wołowina, wieprzowina czy jagnięcina. W miejscu które odwiedziliśmy w menu była również pozycja o nazwie organ, która nie brzmiała zbyt
zachęcająco. Jednak “organ” za świnki prawdopodobnie okazał się być po prostu boczkiem. Dodatkami mogą być grzyby, tofu, kiełki, kapusta czy dymka.
Kelner przynosi żelazną płytę, wypełnioną wybranymi składnikami, polewa sosem i zapala palnik. Całość należy mieszać pałeczkami by się nie przypaliła.
Stopień wysmażenia każdy dostosowuje do swoich
upodobań. Po zjedzeniu wszystkiego z patelni można
też domówić makaron i usmażyć go na płycie z sosem który pozostał po całym procesie.

ね も つ と レ な
ぎ も く り バ ん
ま
ね か ー こ
わ
つ

teppan
てっぱん
teppanyaki
てっぱんやき

Yakitori
Przechadzając się wieczorem ulicami Tokio na pewno nie
umrzemy z głodu. Na naprawdę każdym kroku znajdziemy
jakąś restauracje. Wszystkie będą przyciągały nas do siebie
pysznymi zapachami i migoczącymi neonami. W tym mieście wydawać się może, że nie ma złej pory na posiłek. Nieważne o której godzinie i w jakiej dzielnicy się znajdziemy,
zawsze znajdzie się coś ciekawego do przekąszenia.

od kuchni

Tokyo

yakitori

od kuchni

yakitori

kiszone kiełki fasoli
podawane
jako kimchi

Chūhai podawane
w kuflach idealnie
pasują do tłystych
grllowanych zakąsek

yakitori

od kuchni

Tokyo

Tokyo

yakitori – momo
podawane oblane
słodkim sosem sojowym
w Yarakucho
pod torami, restauracja
cała znajduje się
na zwenątrz

dymka
kapusta

grilowane były
w tej otwartej kuchni
w całej restauracji
nie ma ani jednej ściany,
możemy obserować
cały proces w którym
nasze danie zostaje
przygotowane

wieprzowina

kiełki

wieszaki na garnitury
to normalna część
wyposażenia
restauracji, w której
po ciezkiej pracy
przychodzą odpocząć
selarymani

na tym grilu poza momo
wyzimy tskaune,
czyli coś jak pulpeciki
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niestety miejsce w którym miałam
okazje spróbować soby z przepysznymi warzywami w tenpurze
nie istnieje w google, ale restauracja obok już tak
Maguro Ichiba,
1 Chome-13-6 Shinbashi,
Minato City, Tokyo 105-0004,
Japonia

W tempurze wszystko smakuje dobrze.

warto pamiętać, że koło godziny 15
restauracje mogą być pozamykane,
na szczęście koło dworca powinniśmy
znaleźć od rana do 17.

らんぶる
12-3 Matsubaracho, Nikko,
Tochigi 321-1406, Japonia

Nikko słynie z yuby, skóry z mleka sojowego, która powstaje w procesie robienia tofu. Kożuch z mleka. Brzmi
jak koszmar z dzieciństwa, może nie dla każdego, ale
dla mnie zdecydowanie tak. Powłoka która pokrywa
wystygnięty budyń też mi to przypomina i niestety
przez to nie jestem w stanie go zjeść. Mimo wszystko
będąc już w tym górskim miasteczku i chcąc spróbować
lokalnych przysmaków trzeba się poświęcić. Wybrałam chyba nie najlepszą porę bo większość restauracji
była pozamykana, a miasteczko właściwe składało się
tak naprawdę z jednej głównej ulicy, ale postanowiłam, że muszę jej skosztować. W sklepie z pamiątkami
tuż przy dworcu nareszcie ją znalazłam. Sprzedawana
jest w plastikowych woreczkach wypełnionych cieczą.
Nie wyglądała zbyt zachęcająco. Chciałam być twarda,
ale niestety w takiej postaci nie byłabym w stanie jej
przełknąć. Myśląc, że poległam udaliśmy się do jedynej
otwartej restauracji w okolicy. Na całe szczęście okazało
się, że serwują ją tu w tempurze! Pod taką postacią nie
jest już taka straszna, a właściwie całkiem smaczna.
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niestety miejsce w którym miałam okazje
spróbować soby z przepysznymi warzywami w tenpurze nie istnieje w google, ale
restauracja obok już tak

Maguro Ichiba,
1 Chome-13-6 Shinbashi,
Minato City, Tokyo 105-0004,
Japonia

co?
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codzienność
Tokio

shokuhin
sanpuru

しょくひん
サンプル

wystawa plastikowych
naleśników w Harajuku

niestety miejsce w którym
miałam okazje spróbować
soby z przepysznymi warzywami w tenpurze nie istnieje
w google, ale restauracja
obok już tak
Maguro Ichiba,
1 Chome-13-6 Shinbashi,
Minato City, Tokyo 105-0004,
Japonia
magensy

torów wykonuje się na zamówienie. Na gotowe danie nakłada
się silikon, dzięki czemu tworzy się forma. Następnie wypełnia
się ją plastikiem, wypala i maluje. Początkowo firmy tworzyły
jedynie plastikowe jedzenie na potrzeby restauracji, aktualnie
jednak sprzedają je również jako pamiątki. Można kupić magnesy, breloczki, otwieracze czy etui na telefon.
15

14

shika
jeleń

jelonki

czyli wolne zwierzęta

12-3 Matsubaracho, Nikko,
Tochigi 321-1406, Japonia

K.Rachuba

しか

Maguro Ichiba,
1 Chome-13-6 Shinbashi,
Minato City,
Tokyo 105-0004,
Japonia

Kuchnia japońska poza wpływami z Chin czy Korei,
ma również parę potraw pochodzenia europejskiego.
Jedną z nich jest tenpura. Po japońsku czyta się ją jako
tempura i tak też zapisywana jest w języku polskim.
Są to warzywa, ryby i owoce morza, oblane ciastem
i smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa pochodzi od
portugalskiego słowa têmpora oznaczającego post
w obrządku katolickim oraz świątynie. Początkowo
dania smażone w głębokim oleju jedli jedynie portugalscy księża, gdy wstrzymywali się od pokarmów
mięsnych. W tym okresie olej kuchenny wytwarzano
z nasion sezamu. W związku z jego wysoką ceną, potrawy przygotowywane w ten sposób nie znalazły większego zastosowania. Dopiero w okresie Edo zyskały na
popularności. Tenpure sprzedawano wtedy na małych
przenośnych straganach o nazwie yatai. Było to danie
charakterystyczne dla Edo, czyli teraźniejszego Tokio.
Aktualnie natkniemy się na nią na każdym kroku. Może
być również częścią innych dań takich jak sushi, onigiri,
czy dodatkiem do ramenu, soby lub udonu. Zalicza się ją
również jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań
japońskich na świecie. Mało kto wie, że wcale stąd nie
pochodzi. Co ciekawe w Portugalii ten sposób przyrządzania nie przetrwał do dzisiaj.

warto pamiętać,
że koło godziny 15:00
restauracje mogą być
pozamykane,
na szczęście koło dworca
powinniśmy znaleźć
otwartą od rana do 17:00.
らんぶる
12-3 Matsubaracho,
Nikko, Tochigi 321-1406,
Japonia
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curry karee
tonkatsu

カレー
とんカツ

miejsca
cała Japonia

malutka restauracja,
która mieści zaledwie 3 klientów,
Omoide Yokocho, Tokio

roku z 8% do 10%. Jest to jednak bardziej skomplikowane
niż może się wydawać, gdyż od podstawowych produktów
pozostaje on dalej taki sam. Problem polega na tym, że nie
wszystkie znalazły się na tej liście. Woda z kranu czy papier
toaletowy nie zostały zaliczone, ale gazety i woda butelkowana już tak.
Restauracje z daniami typu fastfood znajdziemy na całym
świecie. Nikogo więc nie dziwi, że dotarły też tutaj. Poza
dobrze nam znanymi sieciówkami jak McDonald’s czy KFC
powstały również japońskie. Jedną z nich jest Moss Burgers. By dostosować się do smaków klientów, można tu zjeść
burgera w którym zamiast bułki mamy ryż. Inną ciekawą
wersją tego dania jest burger z makaronem, który powstał
w prefekturze Fukuoka.

Poza licznymi, ważnymi świątyniami, jedną z głównych atrakcji
w Nara są jelonki. Te z pozoru urocze zwierzęta, współżyją z ludźmi, nie tylko na terenie parku Nara, ale w całym miasteczku. Zostały nawet uznane za Naturalny Skarb Narodowy. Nauczyły się
wykorzystywać człowieka do zapewnienia sobie pożywienia i nie
boją się już nikogo. Przechadzają się po lesie, polankach a także
po świątyniach. By zapobiec dokarmianiu ich przez turystów
ludzkim jedzeniem, co krok możemy spotkać stoiska z jelonkowymi krakersami. Zwierzęta nauczył się nawet kłaniać prosząc
o przysmak. Robią przez to wrażenie niezwykle wychowanych,
jednak, gdy nie zdecyduje się dać im wafelka szybko zmieniają
taktykę. Te bardziej natarczywe zadowolą się też próbą zjedzenia
naszej koszulki. Ma nadzieję, że moja im smakowała, chociaż
mogły cieszyć się nią tylko chwilę. Należy uważać szczególnie
w okresie godowym, bo mogą być niespokojne. By zapewnić
bezpieczeństwo łanią spodziewających się potomstwa stworzono rezerwat w którym spokojnie mogą opiekować odpoczywać
a później opiekować się małymi.
W mieście możemy zobaczyć informujące tabliczki, które
ostrzegają przed ich atakami. Myślę, że niejeden podróżnik
uciekał lub został pogryziony przez niezadowolone zwierzę.
Mieszkańcy pozwalają im żyć w ten sposób nie tylko dlatego,
że są świetną atrakcją turystyczną i bezbłędnie pozują do zdjęć,
ale również z ważniejszego powodu. Uznaje się je bowiem za
boskich posłańców w tradycyjnej religii Shinto. Są więc chronione i uznawane za święte.

plastik rodzaje

Tokyo, Nikko

Lokale gastronomiczne w Japonii różnią się od
tych na całym świecie. Spotkamy się tutaj z określeniem takim jak “mała gastronomia”. Są to najczęściej miejsca w których możemy szybko coś
zjeść lub zabrać jedzenie na wynos. Istnieją one
dzięki mniej rygorystycznym wymogom sanitarnym niż w europie oraz zasadami związanymi z ilością miejsca potrzebnego do obróbki produktów
spożywczych. Często to mikroskopijne pomieszczenie z miejscem na dwa stoliki lub tylko ladę
z paroma miejscami siedzącymi. Klienci przystają
tylko na chwilkę by szybko się posilić. Nie powinno
się bowiem jeść podczas chodzenia. Nawet jeśli to
tylko przekąska na patyku, ciastko czy inny drobny streetfood należy spożyć go w wyznaczonym
miejscu. Jedzenie lub picie podczas poruszania
się uważane jest za oznakę złego wychowania.
Innym rodzajem miejsc do jakich możemy się wybrać to restauracje w stylu japońskim. Obsługa
ubrana jest tu w tradycyjne stroje. Klient zobligowany jest do ściągnięcia butów, gdyż wnętrze
pokryte jest matami tatami, na które nie można
w nich wchodzić. Przy stołach siedzi się na podłodze, czyli w tradycyjny japoński sposób. Czasem spotykamy się z dziurami w podłodze, dzięki
czemu nie narazimy się na drętwienie kończyn.
Wybierając miejsce możemy wybrać takie, które
podaje różne dania lub takie które skupia się tylko na jednym. Tenpury możemy spróbować ich
w tenpura-ya, czyli restauracji która specjalizuje
się w tym daniu i serwuje jego różne wersje. Dodając do nazwy dania końcówke “ya”, czyli cząstkę która ma podobne znaczenie jak “i”, ale daje
wrażenie ciągnącej się listy podobnie jak po “etc”.
Uzyskujemy wtedy nazwę miejsca w którym możemy je zjeść np: sushi-ya, yakitori-ya, ramen-ya,
co kolejno oznacza restauracje z sushi, tenpurą
oraz ramenem. W tego typu miejscach woda i zielona herbata zazwyczaj są bezpłatne i dostępne są
bez limitu. Po zakończonym posiłku płaci się przy
kasie, która najczęściej znajduje się przy wyjściu.
Warto pamiętać, że w tym kraju nie ma zwyczaju
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pozowanie do zdjęć
opanowane mają
do perfekcji

Shichi-Go-San
jelonki
Jizō

kłaniający się jelonek,
który oczekuje w zamian jedzenia

z natury są to raczej łagodne
zwierzęta, jednak jeśli poczują
zagrożenie – mogą zaatakować

tenpura ebi
krewetki w tempurze,
serwowane są również
jako dodatek do udonu

stoisko z krakersami jest zawsze
oblegane przez wygłodniałych
osobników,

od kuchni
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miejsce
Tokio

Ten sam architekt zaprojektował również pierwszy hotel kapsułowy na świecie. Powstał on w 1979 roku w dzielnicy Umeda w Osace i nosił nazwę Capsule Inn Osaka. Od tego czasu
powstało ich mnóstwo. Jest to bardzo wygodny i tani sposób
na podróżowanie. Idealny na krótki okres czasu. Na dłuższy
pobyt wygodniej jest jednak zdecydować się na tradycyjny
hotel. Na lotniskach kapsuły można wynająć również na godziny, co jest dobrym rozwiązaniem by odpocząć między lub
przed wczesnymi lotami. Większość hoteli dzieli się na część
kobiecą oraz męską, co samotnie podróżującym kobietom daje
poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście istnieją również miejsca
w których przestrzeń jest koedukacyjna. W większych hotelach
można również znaleźć pokoje gier, czytania mangi, stołówki
czy też pralnie. Wielkość kapsuł oraz ich wyposażenie różni
się w zależności od miejsca. Najbardziej popularne są jednoosobowe o dwu piętrowym układzie. Wchodząc do środka,
po zameldowaniu, przechodzi się do części z szafkami. W nich
należy zostawić swoje bagaże. Na miejscu dostaje się torbę
z potrzebnymi rzeczami takimi jak ręcznik, szlafrok/piżama,
kapcie, szczoteczka do zębów oraz pasta. Właściwe jeśli nie
jesteśmy jakoś bardzo przywiązaniu do swoich kosmetyków,
to nie potrzebujemy nic wyciągać z własnego bagażu. Kolejnym krokiem jest prysznic, w którym również zapewnione są
podstawowe płyny do mycia włosów i ciała. Następnie docieramy już do miejsca docelowego, czyli kapsuły z tym samym
numerem co nasza szafka. Niektórzy mogą się obawiać tego
typu hotelu ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń.
Wbrew pozorom jest jej całkiem sporo, na tyle, że spokojnie
można usiąść, wcale nie uderzając głową o sufit. Swoja kapsułę możemy odgrodzić od innych zasuwając zasłonkę. Moja
wyposażona była również w kontakt, wentylację oraz głośnik
z muzyką ułatwiająca zasypianie. W innych spotkać też możemy telewizory. Ważne jest by w strefie sypialnej zachowywać
ciszę, a konieczne rozmowy przeprowadzać szeptem. Panuje
tam również półmrok, dzięki czemu każdy może wypocząć,
niezależnie od godziny. A co najważniejsze, śpi się naprawdę
wygodnie.

konbini
sklep spożywczy

コンビニ
コンビニエンスストア

Może nie każdy z nas się do tego przyznaje, ale większość ludzi
uwielbia zupki instant. Nie są najzdrowsze i nie produkuje się ich
z wyszukanych składników, ale w smaku są po prostu pyszne.
Nie raz uratowały głodnego studenta i gotowe są zaledwie w
3 minuty do tego dostępne są wszędzie. Wydawałoby się, że
właściwie nie mają nawet daty ważności, ale tu akurat jesteśmy
w błędzie. Powinno się je zjeść do maksymalnie roku od produkcji. Potocznie nazywamy je chińskimi zupkami, nic jednak
bardziej mylnego. Pomijając już fakt, że te najbardziej w polsce
popularne są Wietnamskiej firmy, to wymyślone zostały przez
mieszkającego w Japonii, a pochodzącego z Tajwanu, Ando
Momofuku. Założył on Nissini Foods. Pierwszą zupą była instan
wersja ramenu z kurczakiem. Gdy w 1966 roku pojechał do stanów, zaobserwował, że zamiast z misek i za pomocą pałeczek,
amerykanie zjadają makaron z kubków. Dzięki tej obserwacji
powstały Cup noodles, a Momofuku stworzył imperium z zupek
w styropianowych kubkach, ktróre po japońsku nazywane są
kappumen.
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zagadnienie tytułowe

cup noodles

spacerują bez przeszkód po całym
terenie miasta, nawet po górach

38
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カップめん

chłopczyk trzymający w ręce
torebkę z chitose ame

Park Nara

Kuchnia japońska poza wpływami z Chin czy Korei, ma również parę potraw pochodzenia europejskiego. Jedną z nich jest
tenpura. Po japońsku czyta się ją jako tempura i tak też zapisywana jest w języku polskim. Są to warzywa, ryby i owoce
morza, oblane ciastem i smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa
pochodzi od portugalskiego słowa têmpora oznaczającego
post w obrządku katolickim oraz świątynie. Początkowo dania
smażone w głębokim oleju jedli jedynie portugalscy księża,
gdy wstrzymywali się od pokarmów mięsnych. W tym okresie olej kuchenny wytwarzano z nasion sezamu. W związku
z jego wysoką ceną, potrawy przygotowywane w ten sposób
nie znalazły większego zastosowania. Dopiero w okresie Edo
zyskały na popularności. Tenpure sprzedawano wtedy na
małych przenośnych straganach o nazwie yatai. Było to danie
charakterystyczne dla Edo, czyli teraźniejszego Tokio. Aktualnie natkniemy się na nią na każdym kroku. Może być również
częścią innych dań takich jak sushi, onigiri, czy dodatkiem do
ramenu, soby lub udonu. Zalicza się ją również jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań japońskich na świecie. Mało kto
wie, że wcale stąd nie pochodzi. Co ciekawe w Portugalii ten
sposób przyrządzania nie przetrwał do dzisiaj.
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mama z córką zdejmująca buty
przed wejściem do części w stylu japońskim
w restauracji z Osace
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kakiage soba
danie składając sie z warzyw
w tenpurze, makaronu soba,
wywaru dashi oraz dymki

co?
gdzie?

właściciel restauracji
przygotowujący się na wieczór
w swojej małej gastronomii,
na zdjęciu widzimy całą restauracje

てんぷら

tenpura ebi
warzywa w tempurze,
w miseczce obok
znajduje się sól

Przechadzając się wieczorem ulicami Tokio na pewno nie umrzemy z głodu. Na naprawdę każdym kroku znajdziemy jakąś restauracje. Wszystkie będą przyciągały nas do siebie pysznymi
zapachami i migoczącymi neonami. W tym mieście wydawać
się może, że nie ma złej pory na posiłek. Nieważne o której godzinie i w jakiej dzielnicy się znajdziemy, zawsze znajdzie się
coś ciekawego do przekąszenia.
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udon

カキ揚ゲ
そば

てんぷら
えび

od kuchni

tenpura

rodzaje restauracji

małe knajpki które wyrastają
jedna z drugiej,
Shibuya Nonbei Yokocho

tenpura, pochodzenie potraw, yuba
rodzaje restauracji
plastikowe jedzenie
noren

Nikko słynie z yuby, skóry z mleka sojowego, która powstaje w procesie robienia tofu. Kożuch z mleka. Brzmi
jak koszmar z dzieciństwa, może nie dla każdego, ale
dla mnie zdecydowanie tak. Powłoka która pokrywa
wystygnięty budyń też mi to przypomina i niestety
przez to nie jestem w stanie go zjeść. Mimo wszystko
będąc już w tym górskim miasteczku i chcąc spróbować
lokalnych przysmaków trzeba się poświęcić. Wybrałam chyba nie najlepszą porę bo większość restauracji
była pozamykana, a miasteczko właściwe składało się
tak naprawdę z jednej głównej ulicy, ale postanowiłam, że muszę jej skosztować. W sklepie z pamiątkami
tuż przy dworcu nareszcie ją znalazłam. Sprzedawana
jest w plastikowych woreczkach wypełnionych cieczą.
Nie wyglądała zbyt zachęcająco. Chciałam być twarda,
ale niestety w takiej postaci nie byłabym w stanie jej
przełknąć. Myśląc, że poległam udaliśmy się do jedynej
otwartej restauracji w okolicy. Na całe szczęście okazało
się, że serwują ją tu w tempurze! Pod taką postacią nie
jest już taka straszna, a właściwie całkiem smaczna.
Ma bardzo delikatną, kremową teksturę, która idealnie
kontrastuje z chrupiącą tempura.
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miejsca
codzienność
religia i tradycje

W tempurze wszystko smakuje dobrze.
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tablica ostrzegająca, że żyjące
w Nara jelenie to dzikie
stworzenia,mogą gryźć, tratować
i przewracać, dlatego należy
zachować ostrożność,
szczególnie w sezonie godowym

shika

co?

Czasem więc warto się przemóc i spróbować. No chyba,
że chodzi o jeżowca, wtedy na prawdę nie warto.

tenpura

Lokale gastronomiczne w Japonii różnią się od tych na całym
świecie. Spotkamy się tutaj z określeniem takim jak “mała
gastronomia”. Są to najczęściej miejsca w których możemy
szybko coś zjeść lub zabrać jedzenie na wynos. Istnieją one
dzięki mniej rygorystycznym wymogom sanitarnym niż w europie oraz zasadami związanymi z ilością miejsca potrzebnego
do obróbki produktów spożywczych. Często to mikroskopijne
pomieszczenie z miejscem na dwa stoliki lub tylko ladę z paroma miejscami siedzącymi. Klienci przystają tylko na chwilkę
by szybko się posilić. Nie powinno się bowiem jeść podczas
chodzenia. Nawet jeśli to tylko przekąska na patyku, ciastko
czy inny drobny streetfood należy spożyć go w wyznaczonym
miejscu. Jedzenie lub picie podczas poruszania się uważane
jest za oznakę złego wychowania.
Innym rodzajem miejsc do jakich możemy się wybrać to restauracje w stylu japońskim. Obsługa ubrana jest tu w tradycyjne stroje. Klient zobligowany jest do ściągnięcia butów,
gdyż wnętrze pokryte jest matami tatami, na które nie można
w nich wchodzić. Przy stołach siedzi się na podłodze, czyli
w tradycyjny japoński sposób. Czasem spotykamy się z dziurami w podłodze, dzięki czemu nie narazimy się na drętwienie
kończyn. Wybierając miejsce możemy wybrać takie, które
podaje różne dania lub takie które skupia się tylko na jednym. Tenpury możemy spróbować ich w tenpura-ya, czyli
restauracji która specjalizuje się w tym daniu i serwuje jego
różne wersje. Dodając do nazwy dania końcówke “ya”, czyli
cząstkę która ma podobne znaczenie jak “i”, ale daje wrażenie
ciągnącej się listy podobnie jak po “etc”. Uzyskujemy wtedy
nazwę miejsca w którym możemy je zjeść np: sushi-ya, yakitori-ya, ramen-ya, co kolejno oznacza restauracje z sushi,
tenpurą oraz ramenem. W tego typu miejscach woda i zielona
herbata zazwyczaj są bezpłatne i dostępne są bez limitu. Po
zakończonym posiłku płaci się przy kasie, która najczęściej
znajduje się przy wyjściu. Warto pamiętać, że w tym kraju
nie ma zwyczaju dawania napiwków. Czasem w menu możemy znaleźć dwie ceny tego samego dania. Pierwsza jest
bez, a druga z podatkiem. Może on być też naliczany dopiero
przy kasie. Procent podatku wzrósł od 1 października 2019

niestety miejsce
w którym miałam okazje
spróbować soby
z pysznymi warzywami
w tenpurze nie istnieje
w google, ale restauracja
obok już tak

udon

udon

gdzie?
Nara

らんぶる

rodzaje restauracji

plastikowe mięso
na targu w Tokio

giga wave,
fala plastikowego ryżu,
wystawa sklepowa Tokio

warto pamiętać, że koło godziny 15
restauracje mogą być pozamykane,
na szczęście koło dworca powinniśmy
znaleźć od rana do 17.

Nikko słynie z yuby, skóry z mleka sojowego, która powstaje w procesie robienia tofu. Kożuch z mleka. Brzmi
jak koszmar z dzieciństwa, może nie dla każdego, ale
dla mnie zdecydowanie tak. Powłoka która pokrywa
wystygnięty budyń też mi to przypomina i niestety
przez to nie jestem w stanie go zjeść. Mimo wszystko
będąc już w tym górskim miasteczku i chcąc spróbować
lokalnych przysmaków trzeba się poświęcić. Wybrałam chyba nie najlepszą porę bo większość restauracji
była pozamykana, a miasteczko właściwe składało się
tak naprawdę z jednej głównej ulicy, ale postanowiłam, że muszę jej skosztować. W sklepie z pamiątkami
tuż przy dworcu nareszcie ją znalazłam. Sprzedawana
jest w plastikowych woreczkach wypełnionych cieczą.
Nie wyglądała zbyt zachęcająco. Chciałam być twarda,
ale niestety w takiej postaci nie byłabym w stanie jej
przełknąć. Myśląc, że poległam udaliśmy się do jedynej
otwartej restauracji w okolicy. Na całe szczęście okazało
się, że serwują ją tu w tempurze! Pod taką postacią nie
jest już taka straszna, a właściwie całkiem smaczna.
Ma bardzo delikatną, kremową teksturę, która idealnie

K.Rachuba
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Tenpura

yuba

gdzie?

W tempurze wszystko smakuje dobrze.
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o jeżowca, wtedy naprawde nie warto.
Jadąc do kraju w którym nie zna się języka, a już szczególnie
takiego w którym nie używa się alfabetu łacińskiego, czasem
trudno jest się odnaleźć. Jeśli chodzi o transport publiczny czy
oznaczenia na stacjach metra to w Tokio są one na tyle dobrze
zaprojektowane, że spokojnie da się poruszać po mieście bez
znajomości kanji. Jednak jeśli chodzi o zamawianie potraw
w restauracjach jest już trochę gorzej. Z pomocą przychodzą
jednak plastikowe repliki potraw, które znajdziemy w większości restauracji. W języku japońskim noszą nazwę shokuhin
sanpuru od angielskiego słowa sample oznaczającego próbkę. Nie ma znaczenia czy w restauracji sprzedawane są tylko
dania z makaronu soba, czy też jest sto pięćdziesiąt różnych
potraw, odzwierciedlone są w gablocie przy wejściu do restauracji. Czasem zobaczymy nawet plastikową wersję coli z lodem
czy kawy. Po zaledwie kilku chwilach by przejrzeć całą wystawę, możemy spokojnie zdecydować czy dana restauracja
nam odpowiada i czy zjemy tu to, czego szukamy. Zjawisko to
obecne jest w całej Japonii, także bez większych problemów,
nawet w mniejszych miastach i bez angielskiego menu jesteśmy
w stanie coś wybrać. Nawet budki z naleśnikami w Harajuku
praktycznie składają się z ich plastikowych wersji. Wystarczy
więc tylko wskazać palcem lub podać numerek i problem z głowy. W Taito w Tokio, jest nawet cała ulica zwana Kappabashi
Utensils Street. Możemy się na niej zaopatrzyć we wszelkie
potrzebne rzeczy do prowadzenia lokalu gastronomicznego,
a w tym oczywiście w plastikowe jedzenie. Za ladą można nawet
czasem dojrzeć pracowników, którzy je tworzą. Pomysł ten nie
powstał jednak z uwagi na turystów. Dla japończyków wygląd
potraw jest równie istotny co smak. Pięknie wykonane repliki
mają pobudzić zmysły i sprawić, że na ich widok pociekne nam
ślinka. Modele te po raz pierwszy powstały w 1917 roku. Parę
lat później, w 1932 roku powstała pierwsza tego typu firma
Iwasaki, która tworzy je do dzisiaj. Początkowo wykonywano
je z nietrwałego wosku, który topił się w słońcu. Aktualnie
zastąpiono go silikonem i plastikiem. Projekty dla restaura-

co?
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i tradycje

Kuchnia japońska poza wpływami z Chin czy Korei, ma
również parę potraw pochodzenia europejskiego. Jedną
z nich jest tenpura. Po japońsku czyta się ją jako tempura i tak też zapisywana jest w języku polskim. Są to
warzywa, ryby i owoce morza, oblane ciastem i smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa pochodzi od portugalskiego słowa têmpora oznaczającego post w obrządku
katolickim oraz świątynie. Początkowo dania smażone w głębokim oleju jedli jedynie portugalscy księża,
gdy wstrzymywali się od pokarmów mięsnych. W tym
okresie olej kuchenny wytwarzano z nasion sezamu.
W związku z jego wysoką ceną, potrawy przygotowywane w ten sposób nie znalazły większego zastosowania.
Dopiero w okresie Edo zyskały na popularności. Tenpure
sprzedawano wtedy na małych przenośnych straganach o nazwie yatai. Było to danie charakterystyczne
dla Edo, czyli teraźniejszego Tokio. Aktualnie natkniemy
się na nią na każdym kroku. Może być również częścią
innych dań takich jak sushi, onigiri, czy dodatkiem do
ramenu, soby lub udonu. Zalicza się ją również jako
jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań japońskich
na świecie. Mało kto wie, że wcale stąd nie pochodzi.
Co ciekawe w Portugalii ten sposób przyrządzania nie
przetrwał do dzisiaj.
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codzienność

plastikowe jedzenie

yuba

tenpura

yuba

Kuchnia japońska poza wpływami z Chin czy Korei, ma
również parę potraw pochodzenia europejskiego. Jedną
z nich jest tenpura. Po japońsku czyta się ją jako tempura i tak też zapisywana jest w języku polskim. Są to
warzywa, ryby i owoce morza, oblane ciastem i smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa pochodzi od portugalskiego słowa têmpora oznaczającego post w obrządku
katolickim oraz świątynie. Początkowo dania smażone w głębokim oleju jedli jedynie portugalscy księża,
gdy wstrzymywali się od pokarmów mięsnych. W tym
okresie olej kuchenny wytwarzano z nasion sezamu.
W związku z jego wysoką ceną, potrawy przygotowywane w ten sposób nie znalazły większego zastosowania.
Dopiero w okresie Edo zyskały na popularności. Tenpure
sprzedawano wtedy na małych przenośnych straganach o nazwie yatai. Było to danie charakterystyczne
dla Edo, czyli teraźniejszego Tokio. Aktualnie natkniemy
się na nią na każdym kroku. Może być również częścią
innych dań takich jak sushi, onigiri, czy dodatkiem do
ramenu, soby lub udonu. Zalicza się ją również jako
jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań japońskich
na świecie. Mało kto wie, że wcale stąd nie pochodzi.
Co ciekawe w Portugalii ten sposób przyrządzania nie
przetrwał do dzisiaj.
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środki i parametry typograficzne
Wybrane środki typograficzne użyte w publikacji:

spis treści

rano
Tamago to po japońsku jajko. Najpopularniejszą potrawą jaką z niego się przyrządza jest tamagoyaki, czyli
coś co przypomina omlet. Jest jednak trochę bardziej
skomplikowany niż ten którego znamy, gdyż składa
się z warstw.

co to?

gdzie zjeść?

tamago

Tokio

jajko

Yamachō

Artigo Display
45 pkt
nagłówki polskie w spisie treści,
legendzie, działach i mapie

Artigo Display
54 pkt
nazwy rozdziałów na stronach
działowych

Karmina Sans regular, italic
10 pkt interlinia 13 pkt
tekst ciągły,
numeracja stron

Karmina Sans regular, italic
Artgo Display
9 pkt interlinia 11 pkt
łamy ze słownikiem i adresami

もくじ

Heisei Maru Gothic Std W8
35 pkt
nagłówki japońskie w spisie treści,
legendzie, działach, mapie i podrozdziałach

tamago

Artigo Display
20 pkt
tytuły podrozdziałów

c
kucharz przygotowujący omlety
przy głównym straganie robi je
na pokaz, większość produktów

rano
tamago

たまご

Karmina Sans regular
9 pkt interlinia 11 pkt
podpisy do zdjęć,

Karmina Sans regular, bold
Heisei Maru Gothic Std W4
9 pkt
żywa pagina

od podstaw

Kisoji

きそじ

layout: zdjęcia
d obszerna relacja fotograficzna
d atrakcyjny układ zdjęć na siatce
mieszkańcy małych miasteczek
to w większości starsi ludzie,
młodzi uciekają do wielkich
metropolii takich jak Tokio
i Osaka

d duże zdjęcia umożliwiające analizę detali

d
Narai przez niektórych uważane
jest za najpiękniejsze górskie
miasteczko, ale po godzinie 17
wszystko jest już pozamykane,
a na ulicach wieje pustką

wioska na drodze z Magome
do Tsumago

d komentarze do zdjęć

224

225

d zdjęcia do spadów nadające dynamiki
na szybko

teamLab

チームラボ

Drawing on the Water Surface
Created by the Dance of Koi
and People – Infinity
sala wypełniona wodą do kolan,
na której animuje się taniec
ryb koi

c
Floating in the Falling Universe
of Flowers
przestrzeń o półkolistej kopule,
na której wyświetlane są
dookoła sali animacje kwiatów,
dzięki lustrom i rzutnikom,
mamy ważnie unoszenia się
w kosmosie kwiatów,
za pomocą aplikacji możemy
dołączyć się do tworzenia dzieła,
wysyłając na nie motylki

122

Soft Black Hole – Your Body
Becomes a Space that
Influences Another Body
pokój o nierównym podłożu,
które wciąga nas w swoją
miękką otchłań

123

dla tradycji

kimono

きもの

biznes wypożyczania kimon,
robienia tradycyjnych fryzur
i makijażu w Kioto kwitnie

c
Japończycy odwiedzający Kioto
bardzo chętnie przebierają się
w kimona, często robią to grupy
koleżanek oraz pary

284

w świątyni Yasaka Koshindo
zawiązuje się kolorowe kuleczki
z prośbą o znalezienie miłości

285

zdjęcia
publikacja zawiera 201 zdjęć mojego autorstwa
wykonanych iPhonem Xr
d fotografie na stronach działowych zostały dobrane
tak, by reprezentowały rozdział i zapadały w pamięć

na luzie

dla ducha

w drodze

alonże
→ alonże z otworami kadrują fotografię,
które znajdują się pod nimi, zwracając uwagę
czytelnika na istotny fragment
→ przy zdjęciu znajduje się krótki opis

podział książki:
rozdziały i podrozdziały
d książka składa się z 14 rozdziałów, których nazwy
w języku polskim ułatwiają czytelnikowi
odnalezienie interesujących go zagadnień
d każdy rozdział dzieli się na podrozdziały,
których w całej książce jest ich 82, a ich tytuły
to japońskie nazwy potraw, miejsc, zjawisk
i tradycji o których opowiadają

sposoby poruszania się po publikacji:
działy i ich oznaczenia
d by ułatwić czytelnikowi poruszanie się
po publikacji, treści zostały pogrupowane
i przydzielone do odpowiednich działów
d w legendzie znajdziemy wyjaśnienie jakie
4 działy występują w książce, co w nich
znajdziemy, a także jaki piktogram je odznacza
d spis ze stronami podrozdziałów ułożony według
działów, pomaga szybko odnaleźć interesujące
nas tematy

piktogramy
d piktogramy zostały dobrane tak,
by w charakterystyczny sposób naprowadzały
czytelnika na dział, zachowując czytelność
w małej skali
d znajdziemy je w lewym górnym rogu na każdej
lewej stronie podrozdziały

jedzenie

codzienność

miejsca

religia i tradycje

sposoby poruszania się po publikacji:
miejsca
d dzięki mapie czytelnik dowiaduje się jakie rejony
Japonii opisywane są w publikacji
d krótkie opisy wybranych miejsc
d piktogramy symbolizujące wybrane miejsca

Nara

Koyasan

Kioto

Osaka

Magome
Tsumago

Tokyo

Miyazu
Ine

Nikko

sposoby poruszania się po publikacji:
„co?” i „gdzie?”
d pytania „co?” i „gdzie?” pojawiają się w całej
publikacji i mają na celu uporządkować informacje
d wprowadzają możliwość czytania selektywnego
w zależności od interesującego nas tematu
lub miejsca
d pojawiają się równie na stronach rozdziałowych,
informując czytelnika co znajdziemy w rozdziale

schemat rozdziału

d rozkładówka otwierająca rozdział:
fotografia do spadu nadająca rytm
publikacji i wprowadzająca w temat rozdziału
co? oraz gdzie?
łososiowy kolor występuje dla stron
porządkujących

d rozkładówka podrozdziału głównego:
jasnołososiowy kolor strony dla ważnych
zagadnień, które były inspiracją do całego
rozdziału i pretekstem do opowiedzenia
reszty

d rozkładówka zwykła podrozdziałowa:
strony koloru papieru

K. Rachuba 2020

dziękuję za uwagę

