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Specialiteter fra det Japanske køkken:

Tonkatsu

Kewpie

Udon nudler

Yuzu Kosho

Nanami Togarashi

North Fish Sauce

Goma dressing og Rispapir

Opskrifter:

Tonkatsu Sandwich

Okonomiyaki

Udon nudelsalat med torsk og Yuzu kosho

Rispapir ruller med Gomadressing
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ようこそ 

Nikolaj, Niclas, Thomas, Daniel, Jonas og Jacques

ようこそ Yōkoso betyder velkommen på japansk.

I denne måned vil vi gerne byde dig velkommen til det japanske

køkken. De fleste kender soya, sushi og ris, men det japanske køkken er

meget mere end det.

Derfor er Japan også paradis for en feinschmecker, og blandt de tre

lande i verden med flest Michelin-stjerner. Med over 200 Michelin-

stjerne-restauranter i Tokyo i 2020, er det den by i verden, som har

flest.

Det japanske køkken er minimalistisk og beskrives bedst med det

japanske ord "umami", der betyder smagfuld. Råvarerne er i fokus og

de japanske kokke ved, at det kræver akkuratesse og præcision at

skabe det perfekte måltid.

Vi har været jorden rundt og tilbage igen, for at finde de allerbedste

og vigtigste japanske ingredienser, som du har brug for, når du skal

indtage det japanske køkken. I dette magasin, får du hjælp af vores

kok Jonas Franck, der giver tips, tricks og gode opskrifter, så du kan

bruge månedens produkter, til at skabe dit perfekte japanske måltid. 

Japanerne er blandt dem, der lever længst, og det kan have noget  at

gøre med japanernes ordsprog "hara hachi bu" der betyder, at du kun

bør spise dig 80% mæt. Efter vi har testet produkter og opskrifterne,

kan vi dog ikke love, at det bliver nemt, men vi ved, at det bliver

lækkert. 

På bedste japansk vis bukker vi og siger tusind tak, fordi du er taget

med os til det japanske univers.

Mange madglade hilsner





T O N K A T S U  F R A
O T A F U K U

 “Ofafuku” to the world. 

Tonkatsu er en tyk japansk sauce, der kan minde om den

engelske Worcestershire sauce. Tonkatsu saucen har med sit

miks af grøntsager, frugt og krydderier en karakteristisk

sødme, der med sin perfekte balance imellem sur, sød, salt

og umami, er den perfekte sauce til mange japanske retter. 

Firmaet bag tonkatsu saucen, blev grundlagt tilbage i 1922

i Hiroshima af Seiichi Sasaki (se billede). Firmaet er siden

vokset sig til en stor international virksomhed, der har

bibeholdt sit hovedkontor i sine rødder i Hiroshima. 

Tonkatsu betyder svinekød på japansk og er også navnet på

en japansk paneret kotelet. Saucen er dog velegnet til

mange forskellige stegte og grillede fødevarer og er

fantastisk til tempura.

Som med flere af denne slags japanske saucer, er den

vegetarisk, og med sit indhold af tomater, svesker, dadler,

æbler, citronsaft, gulerødder, løg og selleri derfor også

velegnet til veganer. 





K E W P I E

Vi kender allerede til den japansk mayonnaise fra sushi

makiruller og pokébowls, som er blevet populære i

Danmark de sidste par år. Men mayonnaisen er også

fantastisk i mere traditionelle salater og sandwiches, og så

er den uundværlig i flere japanske retter.

Kewpie er en japansk mayonnaise, der er kendt for sit

høje indhold af æggeblommer, der giver en meget mere

cremet konsistens, end de vestlige mayonnaiser, som vi

kender. Selvom den har en mere sød smag, så

produceres den helt uden sukker.

Kewpie blev opfundet af Mr. Nakashima i 1925 i Japan. I

modsætning til den amerikanske mayonnaise, som han

lærte at kende på en tur til USA, valgte Mr. Nakashima

kun at bruge æggeblommer. Han sødede mayonnaisen

med æbleeddike og så tilføjede han MSG, krydderiet der

tilfører mayonnaisen umami og som vi i vesten kalder det

tredje krydderi. 

I dag er aminosyrerne fra æggeblommens protein, en

nøglefaktor for kewpie's velsmagende, salte smag, der er

helt uden kemiske tilsætningsstoffer og er naturligt

konserveret med eddike og salt.





U D O N  N U D L E R

Udon nudler er en tyk hvidlig nudel, der ligesom den

velkendte italienske pasta, er fremstillet af hvedemel og er

meget brugt i det japanske køkken. 

Udon, der serveres i en suppe eller en sauce, nydes ved at

man bruger spisepinde til at føre nudlerne ind i munden, for

derefter at suge/slupre dem ind, ligesom japanerne gør det.

Slupring forbedrer nemlig smagene og hjælper med at

afkøle de varme nudler, når de kommer ind i munden. Hvis

der er en bouillon, drikkes den direkte fra skålen. 

Den varme suppe med udon nudler, er den lette og sunde

løsning på et godt måltid og varierer fra region til region.

Råvarerne er altid i fokus i det japanske køkken og 

 indholdet variere også afhængig af sæsonen.

Funfact: Italienere, arabere og kinesere mener alle, at de

opfandt nudlerne, men i 2005, så det ud til, at kineserne

løb med sejren. Man fandt nemlig en krukke med nudler i

Lauja i Kina, der dateres til at være 4000 år gammel. 

Udon nudlerne er vakuumpakkede og kan holde sig mange

måneder, hvis de bliver opbevaret mørkt og tørt. 





Y U Z U  K O S H O  -  S P I C Y
C I T R U S  P A S T E

Yuzu Kosho er en japansk stærk chillipasta med citrus. Den

kan anvendes som smagsforstærker til mange forskellige

retter, og er både frisk, stærk og aromatisk. 

Den er produceret af S&B Food, der så dagens lys i 1923,

og som siden har produceret et stort udvalg af krydderier

og pastaer, der bliver solgt til hele verden. Udvikling er i

deres DNA, og de var de første, der opfandt wasabi på

tube. De er fortsat med at udvikle originale populære

produkter til fødevareindustrien.

Yuzu er en lille citrusfrugt der kommer fra en stedsegrøn

busk og olien fra dens tykke, klumpede skræl har en

uforglemmelig duft. Yuzu Kosho fremstilles, ved at blande

revet yuzu med revet rå grøn chili, det krydres med salt der

derefter fermenteres. I dag er det blevet populært, ikke kun

i Japan, men også i resten af verden, og er en af de

foretrukne japanske krydderier.

Yuzu kosho anvendes i Japan som tilsætning til retter,

såfremt man ønsker mere krydderi. Yuzu Kosho kan også

anvendes i saucer, dressinger, marinader og i flere japanske

retter. 

Kun fantasien sætter grænser. 





N A N A M I  T O G A R A S H I

Nanami Togarashi fra S&B er en traditionel japansk

krydderiblanding, der består af rød chili, revet appelsinskræl,

sort sesam, hvid sesam, japansk peber, ingefær og tang. 

Togarashi er det japanske ord for rød chilipeber. Første

gang der blev produceret en chili krydderiblanding med syv

ingredienser i Japan, var ifølge historien tilbage i 1625.

Dengang blev det solgt til datidens apoteker, da det hed sig,

at det havde medicinske egenskaber. I dag bruges det som

krydderi til mad.

Denne krydderiblanding er især velegnet til retter med udon

nudler, soba nudler, okse-, kylling-, svinekød- og fiskeretter,

og bruges i stedet for stødt peber. Derudover kan det også

bruges til topping på sushi. Det er en fantastisk

krydderiblanding, som du med fordel også kan bruge på

dine spejlæg.





N O R T H  F I S H  S A U C E

Ifølge Jacob Sørensen, der står bag den lækre fiskesovs, er

det kun fantasien der sætter grænsen for, hvad den kan

bruges til. Han anbefaler dog at gå uden om havregrød og

pandekager.

North Fish Sauce er noget så sjældent, som en dansk

produceret fiskesovs, hvor brislingen, som bliver kaldt

nordens ansjoser, er hovedingrediensen.

Fiskesovsen bliver produceret, af en familieejet virksomhed i

Thyborøn, der startede deres produktion op i 2015.

Brislingerne bliver fanget ind om eftermiddagen af lokale

fiskere og kommer til fabrikken om aftenen, hvor

produktionsprocessen går i gang. De bliver saltet og lagt på

lager, og modningsprocessen går i gang der strækker sig

over 18 måneder. Der bliver kun brugt brislinger, der er

fanget i oktober og november måned. 

Den færdige danskproduceret fiskesovs består udelukkende

af fisk og salt, og er uden nogle former for

tilsætningsstoffer. Det færdige resultat er en mild fiskesovs

uden en overvældende duft af fisk, hvilket skyldes

anvendelsen af brislingen, og den tilhørende lange

produktionstid. 

I Vesten bruger vi salt som smagsforstærker i vores

madlavning, hvorimod man i Asien gerne anvender

fiskesovs, derfor var det oplagt, at få den med i den

japanske Gastrobox. 





G O M A  D R E S S I N G  O G
R I S P A P I R

Opbevar rispapiret et tørt sted, så er der lang holdbarhed - også

efter åbning. 

Goma Dressing

Goma dressing er en cremet sesamdressing med en nøddeagtig

smag. Når den rammer tungen, smager du lidt bitterhed fra de

ristede sesamfrø samt noter af sødme, salt og surt. 

Goma betyder "sesamfrø" på japansk og er en vigtig del af det

japanske køkken. Uanset om man bruger den til nudler,

dressinger eller dip til grøntsager og stegte retter, så er den altid

et hit! En veltillavet gomadressing er uundværlig i det japanske

køkken. 

Rispapir

Rispapir er lavet af meget tynd dej, bestående af rismel og vand.

I det japanske køkken bruges rispapir oftes til friske og stegte

forårsruller og som erstatning til tang i en sushi makirulle.

Find en dyb tallerken, og fyld den med vand. Dyb rispapiret i 10

sekunder i vandet, og den er klar til brug. Hvis de første går galt

og går i stykker, så giv ikke op. Lige så snart, at du får

fornemmelsen af det, er rispapir super nemt at bruge. 

Vi anbefaler at fylde rispapir med en masse lækre grøntsager,

rulle den sammen som en forårsrulle og servere dem med en

lækker dip og månedens goma dressing.

https://wakuwaku.dk/dressing/40-goma-dressing-500ml.html




T O N K A T S U  S A N D W I C H

Tonkatsu sandwich er en japansk sandwich bestående af et

stykke paneret og friteret gris mellem to stykker lyst brød

med Tonkatsu dressing og Kewpie mayo.

Til 2 sandwiches:

4 skiver sødmælks brød

4 store syltede drueagurker

Tonkatsu sauce

Kewpie mayo

Paneret svinefilet:

2 x 70 g. svinefilet

1 dl. hvedemel

2 dl. panko rasp

1 dl. æggehvider 

Svinefileten bankes flad indtil en tykkelse på 0,5 cm. Vend

den derefter i mel, æggehvider og til sidst panko rasp. Fritér

i en gryde ved 170 grader varm neutral olie indtil den  er

gylden. 

Fortsættes på næste side.



T O N K A T S U  S A N D W I C H

De to skiver brød ristes. Tonkatsusauce og kewpie mayo

smøres/sprøjtes på det ene brød. På bedste japansk maner,

kan man påføre den ene med lodrette striber og den anden

med vandrette, så de danner et gitter.

Fileten lægges ovenpå og afsluttes med drueagurkerne, der

er skåret i lange tynde skiver. Det andet brød lægges på til

sidst, skæres i tre ensartede stykker og vendes 90 grader, så

skærefladen vender opad.

Til sandwichen anbefaler vi at lave en kold japansk

kartoffelsalat:

Kogte kartofler knuses let og vendes med en dressing

bestående af mirin, kewpie mayo og ristede sellerifrø.  Frisk

forårsløg snittes fint og vendes i. 



O K O N O M I Y A K I

Et af kendetegnene ved okonomiyaki er anretningen. Start med 

 at lægge tonkatsu sauce på med fine lange, vandrette striber.

Herefter er det kewpie mayo i lodrette striber. Drys til sidst med

chiliflager og obnito flager, hvis du har det. 

Okonomiyaki er en japansk madpandekage, som er kendetegnet

ved sine toppings og anretning. Du kan lave flere forskellige

variationer med både med kød og fisk og rene vegetariske

variationer.

Til 2 personer:

2 dl. mel

1 tsk. bagepulver

1,5 spsk. North fishsauce

0,5 dl. vand

4 æg

1/8 fintsnittet spidskål/kinakål

2 stk. revet gulerod. 

Start med at blande alle ingredienserne, undtagen grøntsagerne,

og vend til sidst grøntsagerne i den flydende dej. Lad dejen stå

og hvile i 10 minutter.

Del dejen i to, og hæld den derefter ud på en varm pande og

steg dem på hver side.

Anretning/topping:





U D O N  N U D E L S A L A T  M E D
T O R S K  O G  Y U Z U  K O S H O

Til 2 personer:

Bagt torsk:

100 g. torskefilet smøres let med en god olivenolie. Læg en skive

citron på toppen og krydder med salt. Bag i 8 minutter ved 120

grader. 

Yuzu kosho dressing:

30 g. yuzu kosho

45 g. olivenolie

½ dl. vand

Nudelsalat:

Kogte udon nudler (1-2 min.)

1 agurk i grove tern

3 stk. fintsnittet forårsløg

1 håndfuld frisk spinat

1 håndfuld fint plukket mynte

Stykker af bagt torsk

2 spsk. Yuzukosho dressing

Vend alle ingredienserne nænsomt sammen og smag til med salt

og citronsaft. 
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R I S P A P I R R U L L E R  M E D
G O M A D R E S S I N G

Til 2 personer:

4 stk. rispapir

0,5 l. koldt vand

Rispapiret lægges i koldt vand, således det dækker i cirka

10 sekunder.

Tilbehør:

1 agurk i tynde strimler

2 gulerødder i tynde strimler

1/8 kinakål i tynde strimler

2 pak choi i tynde strimler

100 g. ristede cashewnødder

Forslag til dressinger:

Goma dressing fra Gastrobox

Hoisin sauce

Nouc cham

Nouc Cham dressing::

1 dl. varmt vand

½ dl. sukker 

1/2 dl. frisk limejuice

1/3 dl. North fishsauce fra Gastrobox

2 fed finthakket hvidløg

1 lille finthakket rød chili

Papirsrullerne samles efter præferencer. 





 


