Phong cách

Washoku
Phương pháp tiếp cận ẩm thực hiếm thấy
của Nhật Bản

Lời nói đầu
Với nhiều người trên thế giới, sushi là loại hình
ẩm thực Nhật Bản quen thuộc nhất. Tuy nhiên
dù dễ dàng bắt gặp món ăn này ở trong các
thành phố lớn nhỏ trên khắp thế giới, thì vẫn có
nhiều phương diện để làm được sushi ngon mà
mọi người còn thấy hơi xa lạ. Ví dụ như là để
có phần cá đúng chuẩn ngon thì đầu bếp thích
dùng cá câu bằng cần hơn cá đánh bắt bằng
lưới. Độ sắc của dao và mức độ dùng dao khéo
léo của đầu bếp cũng có ảnh hưởng lớn đến
hương vị của sushi. Chính những sự để ý như
thế này là lý do tại sao ẩm thực Nhật Bản, với
tên gọi là washoku tại Nhật, lại lôi cuốn các
đầu bếp và những người yêu mến ẩm thực bằng
chiều sâu và bề rộng của nó.
Quyển sách này giới thiệu sự đa dạng của
các món ăn washoku từ truyền thống đến tân
tiến và từ tự nhiên bình thường đến trang
nghiêm trịnh trọng. Trong những trang sách
này bạn cũng sẽ thấy được hàng loạt lý do tại
sao phương pháp ăn uống và nấu nướng
washoku không chỉ đem lại sự ngon miệng mà
còn là một trong những điều lành mạnh nhất
mà bạn có thể chọn lựa.
Mặc dù diện tích đất liền hạn chế, nhưng
khu vực đồi núi của Nhật bản lại có lượng mưa
dồi dào, nhiều tuyết tan và một mạng lưới kênh
nước ngầm rộng lớn tưới tiêu cho ruộng đồng
và cây trồng.

Canh tác trồng trọt thanh nhàn như này đã sinh
ra một nền văn hóa ẩm thực xuất sắc trong đó
những phương thức xưa cũ vẫn có vai trò quan
trọng. Tri thức cổ đại về xử lý thực phẩm, bảo
quản và lên men thực phẩm vẫn thịnh hành đến
tận ngày nay, và là nguyên nhân chúng ta có
được nước dùng dashi, tương miso, nước
tương, và sake— những bộ phận không thể
thiếu trong nền ẩm thực Nhật Bản hiện đang
được áp dụng trên toàn thế giới.
Phương pháp washoku đề cao việc nên sử
dụng những phước lành của thiên nhiên ban
tặng bằng sự dụng tâm và lòng biết ơn. Các
nguyên liệu chúng ta sử dụng vốn chính là
nguồn cội của sự sống, vì thế không lãng phí
bất cứ thứ gì. Tôn trọng môi trường, washoku
tôn vinh việc con người chung sống với mọi
vật thể sống trên trái đất.
Và washoku làm vui con mắt người nhìn.
Sự hài hòa thị giác của nó bắt nguồn từ sự cân
đối dụng tâm trong hương vị, màu sắc và
phương pháp chế biến, cũng như là sự kết hợp
chiết trung của những loại hàng thủ công tinh
xảo dùng làm vật dụng ăn uống. Khi thưởng
thức một bữa ăn washoku, hãy dành một lúc để
nhấm nháp trải nghiệm bằng cả năm giác quan.
Một thế giới ẩm thực đủ đầy thực sự đang vẫy
đợi bạn.
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Washoku
là gì?
Không chỉ nói về ẩm thực truyền thống và hiện đại của Nhật Bản, mà còn nói đến một lĩnh
vực rộng lớn hơn bản thân nền văn hóa ẩm thực Nhật Bản, thuật ngữ “washoku” được viết
bằng ký tự wa, nghĩa là hòa hợp, và shoku, nghĩa là món ăn. Nội trong khái niệm này đã
thấy ý niệm cân bằng, một tư tưởng xuất hiện và phát triển trong các thuật ngữ dinh dưỡng
cũng như là trong các thuật ngữ bối cảnh liên quan đến các phương thức chế biến, trình bày
và thưởng thức đồ ăn. Hãy bắt đầu hành trình khám phá washoku bằng việc xem xét một
loạt các loại nông sản tươi và các nguyên liệu khác làm từ những loại nông sản đó, cũng
như là những thành tố cơ bản nhất trong một bữa ăn washoku.

Canh tác có chọn lọc đằng sau sự
đa dạng phong phú nông sản của
Nhật Bản
Trong khi về cơ bản washoku chỉ bữa

được phản ánh trong ẩm thực. Khí hậu

Edo (Tokyo), đã được trồng từ lâu kể

ăn truyền thống Nhật Bản bao gồm

thay đổi và gia tăng từ cực này đến

từ trước khi chủ động canh tác chọn

cơm, canh miso và các món ăn phụ

cực kia của đất nước tạo điều kiện cho

lọc, và người ta vẫn tiếp tục quan tâm

với dưa muối, trong ngữ cảnh văn hóa

đầu bếp chọn lựa nguyên liệu từ một

hơn đến các đặc tính độc đáo của

ẩm thực, thuật ngữ này mở rộng đến

loạt những loại nông sản theo vùng.

chúng. Như định nghĩa là loại nông

những bữa ăn ngày lễ như là các bữa

Hơn nữa, rau củ trồng trên đất Nhật có

sản được trồng tại một vùng đất qua

ăn làm vào sự kiện thường niên, cũng

được hương vị tuyệt hảo trước tiên là

hơn ba thế hệ nông dân áp dụng các

như là về các quy ước mặc nhận trong

do nguồn nước mềm chất lượng cao

phương pháp canh tác độc nhất trong

chế biến, phục vụ và nghi thức tại bàn

dồi dào tự nhiên, và thứ hai là nhờ

vùng, những giống rau củ bản địa này

ăn. Bất kể hoàn cảnh nào, washoku sẽ

canh tác chọn lọc mà nâng cao hương

tăng thêm nét hấp dẫn của nông sản

không còn là washoku nếu thiếu đi sự

vị giống như đã làm gia tăng sản

Nhật Bản. Khắp cả nước, ngày càng

đa dạng phong phú nông sản có được

lượng. Có nhiều đến tận 150 loại rau

có nhiều sáng kiến được thực hiện để

nhờ khí hậu và lãnh thổ Nhật Bản trải

củ bán ở nước Nhật, gồm cả các giống

bảo tồn các giống rau củ lâu đời cho

dài từ Bắc xuống Nam. Bốn mùa rõ

nhập khẩu được lấy rễ ở đây. Các

các thế hệ sau, một động thái mà sẽ

rệt—hay năm mùa nếu tính cả mùa

giống lâu đời (Heirloom varieties) như

chỉ tập hợp được động lực khi ngày

gió mùa đầu hạ —sản sinh ra những

là các giống biểu tượng có nguồn gốc

càng có nhiều đầu bếp đến để nếm sự

loại nông sản độc đáo, một sự đa dạng

từ Kyoto. Kaga (quận Ishikawa), và

khác-biệt.

Gạo
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Gạo hấp, giã, hay ủ, là tâm
điểm trong chế độ ăn uống
washoku
Gạo là thực phẩm tinh bột cho dân số

Ở Nhật, cơm mới hấp xong là loại

trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á.

ngon nhất, nhưng giống gạo Japonica

Trong hai phần loài giống lúa của

vẫn ngon kể cả khi ăn nguội – và đó là

châu Á, Indica và Japonica, thì giống

lý do tại sao cơm nắm vẫn có đầy

Indica tiêu biểu cho 80% lượng tiêu

trong vô vàn hộp cơm trưa hàng ngày.

thụ trên thế giới. Tuy nhiên, giống còn

Là nguyên liệu có tính đa dụng cao,

lại là loại lúa cho ra loại gạo được ăn

gạo có thể được hấp cùng hải sản và

phổ biến nhất ở Nhật Bản. Khi nấu lên

rau củ, nấu thành cơm trộn với giấm

thì dẻo, bóng và thơm, gạo Japonica

giống như làm sushi, nấu rượu sake và

làm say mê khoang miệng bằng

làm đồ ngọt wagashi của Nhật.

hương vị ngọt tinh tế của nó. Với lớp

Bánh gạo mochi được làm từ giống

cám bên ngoài đã được sàng bỏ, hạt

gạo nếp Japonica hấp, rồi đem giã và

gạo bóng gần như toàn là tinh bột và
do đó dễ tiêu hóa.

Mẫu Mochi và onigiri bởi Waketokuyama

nặn thành dạng tròn hoặc vuông bảo
quản tốt và có thể để sử dụng trong
thời gian dài. Được tin là sở hữu sức

Là nền tảng của chế độ ăn uống

mạnh thần thánh, mochi được ăn cùng

washoku, gạo đã từng có thời gian

canh zoni vào Mùng 1 Năm Mới trong

được dùng làm đơn vị tiền tệ ở Nhật,

các gia đình trên khắp nước Nhật theo

và ngày nay vẫn nhận được sự trân

những công thức khác nhau giữa các

trọng xứng đáng như là trụ cột của sự

vùng, và thực tế thì khác nhau ngay cả

sống. Nấu được cơm ngon là một quy

giữa các gia đình, để bày tỏ lòng tôn

trình rắc rối đòi hỏi các công đoạn

kính và chào đón vị thần đó. Vô số các

ngâm gạo trước, tính đúng lượng nước

loại đồ ngọt cũng được làm từ gạo

và điều chỉnh lửa, nhưng các căn bếp

nếp.

ngày nay may mắn hưởng lợi từ nồi

Bánh mochi cứng được làm mềm bằng lửa;
chúng thường được ăn kèm nước tương và rong
biển nori nướng— một món ăn vặt lành mạnh và
chắc bụng.

Khoảng 70g, hay một nắm tay cơm vừa hấp
xong nóng hổi được nắm thành hình tam giác
(phổ biến nhất) để ăn ngon lành có tên gọi là
omusubi hay onigiri, nhưng hình dáng và kích
cỡ cũng đa dạng.

cơm điện tự động hoàn toàn giúp đơn

Điều gì khiến gạo trồng

giản hóa mọi công đoạn.

ở Nhật ngon đến thế?
Nước chất lượng cao cho ra đời những hạt gạo
ngon lành—và điều đó đúng cả ở trong ruộng
đồng lẫn ở nhà bếp. May mắn có lượng mưa dồi
dào, Nhật Bản sở hữu địa hình lý tưởng để trồng
lúa. Nhiều thập kỷ chọn lựa giống cây trồng dựa
vào việc quan sát cụ thể và được hỗ trợ bởi
nghiên cứu đã cho ra đời những giống lúa năng
suất cao và có vị ngon hơn. Công nghệ xay xát
gạo tiên tiến cũng góp phần vào việc tạo ra loại
gạo ngon này. Masaaki Funakubo từ cửa hàng
gạo Funakubo Shoten trụ sở tại Tokyo nói: “Có
thể điều chỉnh độ tinh để đạt được tỉ lệ xát gạo
chuẩn nhất cho mỗi loại gạo. Khi đánh bóng bỏ
cám, chúng tôi cẩn thận hết sức để không loại bỏ
phần umami của hạt gạo. Và chúng tôi bảo quản
gạo trong kho gạo có kiểm soát độ ẩm và nhiệt
độ.” Bảo quản thóc đúng cách trước khi xay xát
gạo ảnh hưởng đến vị cơ bản của hạt gạo khi ăn
trên bàn. Cuối cùng, các nồi cơm điện ngày nay
với các chức năng tân tiến hiện đại hấp loại hạt
ngũ cốc quý giá này thành cơm cho chúng ta một
cách hoàn hảo.
Ở Funakubo Shoten, hạt gạo thô được nếm thử
trong khi sát và được bảo quản cẩn thận ở kho
chứa có kiểm soát điều kiện thời tiết.

Cá
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1. Một mẻ đánh bắt mới ở Vịnh Toyama trên Biển Nhật Bản, tràn ngập
đa dạng các loại cá. 2 & 3. Hải sản chuyển đến cảng tại Kurobe ở
Toyama bán cho nakaoroshi những thương lái trung gian vào cuộc đấu
giá buổi sáng và được gửi tới các điểm đến trong nước và nước ngoài;
nhu cầu đối với hải sản đánh bắt chất lượng hàng đầu của Nhật Bản đặc
biệt cao ở Hồng Kong. 4 & 5. Hải sản vận chuyển bằng đường hàng
không từ Chợ Cá Tsukiji của Tokyo vào buổi sáng đến Hong Kong vào
buổi chiều và tới bàn ăn tối trong cùng ngày.

2

3

Những ngón nghề để giữ cá tươi
Chừng 4.200 giống cá bơi lội trong những vùng nước của
quần đảo Nhật Bản, đất nước có đường duyên hải trải dài
từ Bắc chí Nam bao gồm những vùng khí hậu từ ôn hòa
lạnh đến cận nhiệt đới. Chỉ bởi sự dồi dào đó mà người
dân Nhật thích ăn cá, và không chỉ là các loại cá nước
mặn. Những loại cá nước ngọt như là cá ayu và cá chép
là những món mỹ vị được ưa thích trên những vùng đất
liền.

thành đủ mọi kích cỡ để phù hợp với những loại cá khác
nhau.
Masaru Harada, người đứng đầu nhà bán buôn trung
gian nakaoroshi Dairiki, nhận xét, “Các mẻ đánh bắt của
ngư dân đầu tiên được phân loại bởi các nhà thuyền chở
hàng ở mỗi cảng theo kích cỡ của cá, sau đó số cá này
được vận chuyển đến Tsukiji tới những nhà bán buôn
trung gian như chúng tôi, cá được sơ chế rồi giao cho các

Bên cạnh hệ thống kiểm soát chất lượng, giao thông

khách hàng hợp đồng, phân phối đến các nhà bán lẻ và

và bảo quản tiên tiến, hải sản ngon lành có mặt rộng rãi

nhà hàng. Phân chia lao động như này đã phát triển trong

trên khắp nước Nhật trước tiên là nhờ có kỹ thuật và

sự tinh chỉnh kéo dài vài thập kỷ và là độc nhất vô song

công cụ phát triển cao dùng để xử lý hải sản tươi mới

ở Nhật Bản.”

đánh bắt. Tsukiji, chợ cá đầu mối trung tâm ở Tokyo, xử

Tsukiji thu cá đánh bắt trong các vùng nước của

lý hàng tấn cá từ mọi cảng của Nhật, ấy thế mà du khách

Nhật Bản trong vòng một ngày; các mẻ cá bắt được để tại

vẫn thường sửng sốt thích thú khi không hề ngửi thấy

các cảng gần Tokyo vào lúc bình minh, đến chợ vào

mùi cá nào ở chợ. Độ tươi mới tối đa của cá thực tế được

cùng buổi sáng trong ngày. Và khi cá đến được bàn thớt

duy trì bằng kỹ thuật giết cá ikejime (giết bằng cách đâm

của đầu bếp, không phải đơn giản thái cá ra là thành món

vật nhọn vào não cá), phá hủy não và thần kinh tủy sống

sashimi. Một con dao mài một mặt lưỡi có chất lượng tốt

của cá ngay lập tức. Phương pháp giết cá đầy tính nhân

nhất, có rìa lưỡi dao sắc, dùng để thái nhanh những lát cá

đạo và không căng thẳng này vừa làm tê liệt phản xạ cơ,

lạng mỏng mà không làm phai đi vị umami ngon của cá.

ngăn ngừa tích tụ axit lactic làm chua phần thịt cá và đẩy

Từ thuyền đến cảng đến chợ đến bàn ăn, đất nước của

máu về khoang ruột, kết quả là khúc cá ngon hơn và màu

những người yêu thích cá này đều dụng tâm trong từng

sắc hấp dẫn hơn. Chợ Tsukiji được lắp đặt cả vòi nước

công đoạn nhằm đảm bảo rằng mỗi miếng cá ngon hết

biển và nước ngọt, và các công nhân lão luyện trong việc

mức-có-thể.

dùng các khối đá bảo quản cá được định hình và cắt

Thịt bòWagyu
Bò nuôi tận tâm để có tỉ lệ nạc mỡ
tuyệt vời
Bò wagyu được hoan nghênh bởi các đầu bếp và thực
khách trên khắp thể giới nhờ độ mềm và hương thơm vô
song của thịt khi nướng. Kể cả miếng thịt dày cắt từ phần
steak bò Wagyu thượng hạng cũng mọng ngon đến nỗi
mà nó tan trong miệng của bạn theo đúng nghĩa đen. Kết
cấu đó có được là nhờ tỉ lệ thịt nạc và mỡ cân đối, gọi là
sashi trong tiếng Nhật. Nó là yếu tố không chỉ thuộc về
giống bò mà còn là của nhiều tháng trời chăn nuôi cẩn
thận ở các trang trại gia súc.
“So với những giống gia súc khác mà trưởng thành
trong khoảng 24 tháng, thì cần đến khoảng 30 tháng để bò
Wagyu cho thịt nửa nạc nửa mỡ gọi là shimofuri trưởng
thành,” Atsushi Kato nói, chủ một nhà hàng Ginza chuyên
bò Yamagata. Nước uống và thức ăn chăn nuôi chủ yếu
quyết định đến vị của thịt. Nhật có nguồn nước chất lượng
cao dồi dào; nghiên cứu và liên tục chỉnh sửa tiểu tiết đã
tạo ra loại thức ăn chăn nuôi vượt trội. “Giết mổ chính
xác và đóng gói hút chân không những phần thịt cắt đầu
tiên từ con bò (primal cuts) cũng đảm bảo chất lượng của
miếng thịt bò trên bàn ăn,” Kato nói thêm.
Với thịt bò Wagyu hảo hạng như trong hình trên, mật độ vân thịt nạc mỡ
quyết định hạng loại của mỗi phần thịt. Bên phải là món steak Yamagata
nướng tái và được phục vụ ở nhà hàng Kato Gyunikuten. Vị umami vốn có
trong thịt xộc lên chỉ với vài giọt nước tương và wasabi mới nghiền.

Rau dại và thực
vật biển
Rừng và nước dồi dào
Rau dại ăn được, gọi chung là sansai, và các loại nấm
có vị trí quan trọng trong washoku không chỉ bởi
lợi ích dinh dưỡng và hương vị, mà còn vì tính chất
mùa vụ riêng biệt của chúng. Búp cây
bơ gai nảy sớm trong năm; theo sau là
búp cây dương xỉ diều hâu, cây bạch chỉ và
măng báo hiệu mùa xuân về. Những loại rau
này thường được chần và trộn với
tương miso và giấm, hoặc được chiên
và ăn như món chiên tempura. Trong
khi có nhiều giống nấm được trồng ở
Nhật, thì các giống nấm dại tiêu biểu
cho sản vật mùa thu, loại nấm được
đánh giá cao nhất trong số đó là nấm
hương matsutake ăn nướng hoặc hấp trong
một nồi đất nhỏ. Tảo biển giàu khoáng chất
đã được ăn rộng rãi kể từ thời xa xưa ở Nhật.
Loại tảo phổ biến nhất là wakame và nori, hai
loại đều được ăn dạng tươi và dạng khô. Tảo bẹ
kombu chủ yếu được bán ở dạng khô và đặc trưng
trong nhiều món ăn, mặc dù cách dùng chủ yếu của nó
là làm nguyên liệu cho nước dùng dashi, được trình bày ở
phần sau. Vì có liên tưởng tốt lành, kombu được dùng rộng rãi
trong các món ăn dịp lễ, và dưới dạng khô thì nó là một đồ cúng điển hình
trong nghi lễ Shinto.
Rau dại ăn được như là búp cây bạch chỉ, búp dương xỉ
diều hâu và búp cỏ đuôi ngựa mang hơi thở mùa xuân
đến bàn ăn.
©Tohru Minowa/a.collectionRF/amanaimages

Bên trái là rong biển khô wakame, và bên phải là tảo bẹ khô
kombu. Cả hai loại đều giàu vitamin và khoáng chất, và đặc
trưng nổi bật trong các loại nước dùng và canh súp.
©maruk/amanaimages

Ichiju sansai
Một canh và ba món ăn
10

Sửa soạn một bữa ăn
washoku hoàn chỉnh
Công thức nấu nướng washoku ở nhà phổ biến nhất, khái
niệm ichiju sansai duy trì việc ngoài cơm và dưa muối, thì
nên có một món canh (ichiju) và ít nhất ba món khác
(sansai), lý tưởng nhất là được chế biến bằng các phương
pháp khác nhau, như là ninh nhỏ lửa, nướng và vân vân.
Món chính có thể là đồ ăn truyền thống, như là cá cam Nhật
Bản nướng với nước tương ngọt. Hoặc có thể là món lai
Nhật-Tây như là cốt-lết lợn chiên giòn tonkatsu hoặc món
nhân thịt hamburger rán rưới sốt gravy— các món ăn được

1

đưa vào chế độ ăn uống washoku sau khi Nhật Bản khai
cảng giao lưu với thế giới dưới thời Meiji (1868–1912).
Nhưng dù có hình dạng gì, thì canh và các món ăn cũng chỉ
ở địa vị phụ thuộc vào món cơm trắng, loại thức ăn được
cho là trung tâm của bữa ăn.
Bản ghi chép cũng không chỉ rõ chính xác thì công thức
ichiju sansai được tạo ra từ khi nào, nhưng chúng ta thực sự
biết rằng nó được mô tả trong cuộn tranh thời Heian có từ
thế kỉ 12. Cho đến đầu thế kỉ 20, các bữa ăn điển hình được
phục vụ trên khay cá nhân có chân, chỉ đủ lớn để đựng một
canh và ba món ăn nhỏ. Khi chiêu đãi khách, người ta dùng
hai hoặc ba khay; chúng đựng niju gosai, hay hai canh và
năm món ăn. Nói cách khác một bữa ăn ichiju sansai biểu

2

thị một bữa ăn thường ngày bình dị.
Trong thời Heian (794–1185) các bữa tiệc daikyo ryori
phung phí được chuẩn bị để đãi khách trong giới quý tộc.
Sau đó, tầng lớp chiến binh samurai tự tạo ra honzen ryori
gồm nhiều khay đồ ăn của riêng họ, trong khi đó tại các ngôi
đền Phật giáo, các nhà sư làm bữa ăn chay shojin ryori. Cuối
thế kỉ 16, chakaiseki dành cho nghi thức trà đạo đã ra đời.
Ẩm thực kaiseki mà chúng ta biết ngày nay— những bữa ăn
xa xỉ gồm nhiều phần trong bữa ăn đặc trưng với nhiều món
ăn vốn được thưởng thức cùng với rượu sake— xuất hiện từ
những ảnh hưởng này trong thời Edo (1603–1867). Vào thời
Meiji, các phong cách ngoại lai mang đến những công thức
món ăn mới lên bàn ăn washoku; những món ăn lai từ lâu đã
trở thành loại thức ăn bình thường khi nấu ở nhà. Ngày nay
như trong những thời kỳ đã đi qua kia, cơm mới hấp và sự
phối hợp cân đối của các món ăn khác không bao giờ thất
bại trong việc làm vui lòng người dự bữa ăn.

3
Đúng với công thức ichiju sansai, bữa ăn ở trên gồm có cơm, canh miso với
đậu phụ và hành lá, dưa muối và ba món ăn: cá cam Nhật Bản nướng rưới
nước tương ngọt; củ cải và cà rốt sống ngâm giấm và rắc nhụy hoa cúc; và
khoai môn ninh nhỏ lửa với thịt xay ướp ngọt. Hình 1, 2, và 3 ở trên cho
thấy những lựa chọn sansai phổ biến khác: cá bơn hầm nước dùng đậu
tương, thịt lợn quay với gừng và khoai tây hầm thịt với nước tương và
đường.

Đũa, đĩa gác đũa, bát cơm, đĩa vuông, đĩa bán nguyệt, bát nhỏ và bát bầu dục bên trái là bởi
Kurashi no Utsuwa Hanada. Bát canh là bởi Jihei Murase (Kamon
Kogei). Những bát đĩa đựng trong hình trên là bởi Kurashi no Utsuwa Hanada.
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Món ăn cho lễ hội

12

Đồ ăn lễ hội cho các dịp tụ hội đặc biệt
.

Washoku là một bộ phận không thể thiếu trong các lễ kỷ
niệm truyền thống và các dịp đặc biệt nhất ở nước Nhật.
Dịp Năm Mới—đợt lễ quan trọng nhất trong năm—và
các lễ té nước như là đám hỉ luôn xoay quanh những bữa
tiệc ăn uống cùng nhau. Như trong nhiều nền văn hóa mà
các thành viên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tụ tập với
nhau để “xé bánh” chia nhau ăn, thì washoku cũng là
một loại lực mà giúp làm sâu sắc thêm quan hệ gia đình
cũng như là quan hệ của cộng đồng rộng lớn hơn.
Ở Nhật Bản, những lễ kỷ niệm thường xuyên của mỗi
năm đều có liên quan sâu sắc đến những phương thức cổ
xưa trong đó những loại nguyên liệu thực phẩm và món ăn
mang điềm lành được dùng để xua ma trừ tà và mời đón tài
lộc may mắn. Xôi đậu đỏ thường được dùng vào những dịp
thích hợp này ngày nay; thực tế thì món ăn này vốn được
sáng tạo ra để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. Ose-chi
ryori, bữa tiệc Năm Mới, tiêu biểu sử dụng những món ăn
mang điềm lành đó, từ đậu đen thể hiện ước muốn bình an
và trường thọ, đến cá trống khô phủ siro biểu tượng cho
những nguyện cầu có được mùa màng bội thu. Và osechi
đặc trưng với những công thức món ăn để được lâu hơn đồ
ăn thường ngày, như vậy người nội trợ cũng có thể nghỉ
ngơi khỏi công việc nấu nướng trong ba ngày đầu năm mới.
Toso, một loại rượu thuốc cay, cũng được uống vào dịp
Năm Mới, để xua ma quỷ và cầu mong một cuộc sống khỏe
mạnh dài lâu. Rượu thường được thưởng thức cùng zoni,
một món canh nấu cùng nhiều loại rau củ, bánh cá và bánh
gạo mochi trong nước dùng dashi được nêm thêm nước
tương hoặc tương miso. Như hình dáng của bánh gạo thì
việc kết hợp các nguyên liệu cũng như gia giảm nước dùng

Đằng sau là zoni kiểu Kanto với bánh mochi,
vuông, thịt gà, bánh cá kamaboko, cải bó xôi
đắng komatsuna, củ cải daikon, cà rốt và quả
thanh yên yuzu trong nước dùng dashi đã nêm
gia vị. Đằng trước là zoni kiểu Kansai với
mocha tròn, khoai môn ebiimo, củ cải daikon, và
cá ngừ khô bào trong canh miso trắng.

đều khác nhau theo từng vùng, zoni là một ví dụ tuyệt vời
đại biểu cho tính đa dạng vùng miền trong một món ăn
washoku mà mọi người dân Nhật đều biết và liên tưởng đến
những ký ức món ăn thân thương nhất của họ.

Toso, ở trang bên đựng trong bình sơn mài hoa mỹ,
làm từ chiết xuất bảy loại cây có tỉ lệ bằng nhau, gồm
cây hoa chuông và hạt tiêu Nhật sansho. Hỗn hợp này
được ngâm vào rượu sake hay mirin và được uống
trong dịp lễ Năm Mới. Những món ăn osechi mang
điềm lành từ trái qua là đậu đen kuromame, cá trống
khô tazukuri, và trứng cá trích kazunoko.

Set khẩu phần ăn Toso bởi Yamada Heiando
Những chiếc đĩa mini bởi Kurashi no Utsuwa Hanada

Xôi đậu đỏ được tin là có thể xua đuổi tà ma và
mời đón hạnh phúc.
Bát canh và khay bởi Jihei Murase (Kamon Kogei)
Bát cơm bởi Kurashi no Utsuwa Hanada
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Hình thức & Phong cách

Washoku
Washoku rõ ràng là nền ẩm thực đa phương diện. Nhưng bất kể bữa ăn của bạn
có một hay nhiều món, dù đầu bếp hay người khác phục vụ món ăn cho bạn và dù
ở đâu, thì bên dưới trải nghiệm ăn uống là tinh thần đoàn kết một khối
omotenashi, hay lòng hiếu khách bắt nguồn từ cảm giác đồng cảm sẻ chia. Biểu
hiện cơ bản của nền ẩm thực này được thấy trong cha-kaiseki, bữa ăn trang trọng
được phục vụ trước nghi thức trà đạo.

Một bát đồ ăn ngon mùa thu được ninh nhỏ lửa
đặc trưng có nấm hương Matsutake, và
cá lạt hamo cuối mùa tô điểm bằng
bột mơ muối umeboshi. Vỏ cam vàng yuzu
để thêm điểm phong nhã thơm hương.
Nắp bát được trang trí bên trong có bông hoa
cúc được tạo hình xinh đẹp bằng sơn mài màu vàng makie.

14

15

Cha-kaiseki

Mùa thu dồi dào: lựu, hồng, nấm matsutake, hạt dẻ, nho dại
akebi. Kể cả những loại lá khác nhau cũng biểu thị cảm giác giàu có của mùa thu.
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Chia sẻ niềm vui được ngồi ăn chung bàn
Được hoan nghênh bởi những tính chất cân đối
dinh dưỡng, ít calo và tốt cho sức khỏe, ẩm thực
Nhật Bản, gọi là washoku ở quê hương của nó, đã
nổi tiếng vượt biên giới từ những năm 1980 trở đi,
đầu tiên là đến Mỹ và sau đó là những nơi khác.
Trong những năm gần đây sự hứng thú đối với
washoku lại tăng gấp bội; ước tính có 55.000 nhà
hàng Nhật Bản hiện đang làm ăn ở nước ngoài.
Trong khi sushi mới là món đầu tiên bước chân vào
nhận thức chung bên ngoài nước Nhật, thì những
món ăn đặc sản khác— ví dụ như tempura (cá và
rau củ nhúng sơ bột chiên giòn), yakitori (gà rau củ
xiên nướng), và ramen (mỳ trứng với nước dùng
đậm đà)—kể từ đó cũng du nhập vào và trở thành
những lựa chọn thường xuyên của thực khách trên
khắp thế giới.
Và giờ kaiseki, bữa ăn truyền thống nhiều món
liên quan đến các bữa tiệc và những dịp đặc biệt
khác, cũng đã tiếp bước vượt ra ngoài Nhật Bản.
Với sự tập trung không chỉ ở cách chế biến ổn thỏa
và các món ăn trình bày nghệ thuật mà còn trong
việc chọn lựa những bộ đồ ăn uống và cảm giác về
mùa, kaiseki mang đến trải nghiệm ăn uống trọn vẹn
chất Nhật theo cách mà sushi và các món ăn dành
cho một người không làm được. Nhưng chính xác
thì kaiseki là gì? Để đánh giá được nó, trước tiên ta
hãy giải thích cha-kaiseki, bữa ăn được phục vụ như
một phần trong nghi thức trà đạo trang trọng và từ
đó mà sinh ra kaiseki.

Kunio Tokuoka, chủ nhân đời thứ ba kiêm đầu bếp

Cha-kaiseki bắt đầu với một khay đựng cơm và
canh và kết thúc với vài món sau đó cùng một tách
trà xanh matcha mới pha. Bậc thầy trà đạo huyền
thoại Sen no Rikyu (1522–1591) đã hoàn thiện
phong cách bữa ăn này, lấy cảm hứng từ ẩm thực
shojin, một hình thức chế biến đồ chay bắt nguồn từ
phong tục ăn uống của các nhà sư Phật giáo. Phong
cách trà đạo mộc mạc của Rikyu vẫn tiếp diễn đến
ngày nay trong các buổi tụ hội cha-kaiseki và là nền
tảng của phương thức phục vụ bữa ăn hoàn chỉnh cơ
bản “một canh, ba món” với cơm mà chính là tâm
điểm của chính washoku.

mùa vụ khác nhau của chúng: bên cạnh hương vị

Kaiseki khác với những phong cách đi trước nó
trên một số phương diện. Thứ nhất, trình tự các
phần của bữa ăn linh hoạt hơn, cởi mở đối với lý
giải của đầu bếp phụ trách bữa ăn. Thứ hai, phần
hassun trong bữa ăn thì xa xỉ hơn nhiều so với trong
nghi thức trà đạo. Thứ ba, cơm chỉ được mang lên
vào cuối bữa ăn. Hơn nữa, thưởng trà không phải là
hoạt động trọng tâm trong bữa tiệc kaiseki.
Tuy thế cả hai phong cách bữa ăn có điềm
chung là đều phản ánh được cảm giác phong phú
của mùa – trong việc chọn lựa các nguyên liệu nấu
ăn cũng như trong phần trình bày các món ăn – và
đều chứa đựng omotenashi, tinh thần hiếu khách thể
hiện qua sự chú ý hoàn mĩ đối với hoàn cảnh và chi
tiết.

trưởng của nhà hàng nổi tiếng hàng đầu Kitcho ở
Arashiyama, ngay ngoài Kyoto, lý giải bản chất của
hai phong cách như thế này: “Trong nghi thức trà
đạo, chủ và khách cùng nhau tham gia để tạo nên
cảm giác đoàn kết gọi là ichiza konryu. Tụ tập cùng
nhau trong một gian phòng nhỏ tatami, họ quỳ ngồi
trên gót chân gần với nhau, mắt cá chân gần như
chạm nhau. Chủ nhân pha trà trước mặt khách, vị
khách sau đó sẽ nhấp từ bát trà đó và truyền mỗi
phần trà mới cho người tiếp theo trong hàng. Họ
cũng dùng chung một khay đồ ngọt theo cách tương
tự, những loại đồ ngọt được chủ nhân chọn lựa cẩn
thận theo đúng dịp. Những nghi thức này có vai trò
như một loại bệ đỡ giúp bạn kết nối với những
người khác, một cách để củng cố mối quan hệ của
bạn với họ.”
“Trong khuôn khổ có cấu trúc của cha-kaiseki,
hoạt động pha và thưởng thức trà là phương tiện để
tạo nên cảm giác đoàn kết. Kaiseki ngày nay chuyển
đổi trọng tâm của buổi tụ hội sang việc thưởng thức
các món ăn một cách thong thả hơn.”
Việc chọn những nguyên liệu nấu ăn tươi mới
đại biểu cho mùa là một trong những nguyên tắc
quan trọng nhất trong washoku. Với mạng lưới
phân phối tiên tiến ngày nay, các nguyên liệu từ
mọi ngóc ngách trên nước Nhật đến căn bếp gần
như tươi y hệt như mới thu hoạch. Hơn nữa, các
nguyên liệu được đánh giá cao theo các giai đoạn
“đúng mùa”, có hương vị “cuối mùa” được dùng để
gợi lên sự qua đi của một mùa và hương vị “đầu
mùa” để chào đón mùa mới đến.
Bằng trí tưởng tượng dẫn lối, vị trù nghệ đại sư
biến nguồn nguyên liệu phong phú này thành những
màn trình diễn ẩm thực mĩ miều hấp dẫn tâm trí, thu
hút ánh nhìn và lôi cuốn khoang miệng. Vào hè,
một loại cánh hoa hoặc nhụy hoa có thể được dùng
làm món ăn; vào thu, những chiếc lá màu sắc dùng
làm đồ trang trí hoa mỹ; vào đông, lá tre hay một
nhành nam thiên trúc phủ tuyết trở thành nét thi vị
trên đĩa. Tất cả những sắc thái này tiết lộ sự dụng
tâm đối với đồ thủ công không chỉ vì bữa ăn, mà
còn vì trải nghiệm bữa ăn của bạn. Những yếu tố
này là nét hấp dẫn thực sự của kaiseki, và của chính
washoku.

Trên: Chuồn chuồn báo hiệu thu đến trong vườn nhà hàng Kitcho
hàng đầu ở Kyoto.
Giữa: Yuan, trà khách trong Kitcho ở Kyoto, được xây để kỷ niệm
sinh nhật lần thứ 88 của Kitcho, nhà sáng lập Teiichi Yuki.
Dưới: Mọi bữa ăn ở Kitcho tại Kyoto khép lại bằng usucha, hình
thức kém trang trọng hơn trong hai hình thức trà xanh matcha
được dùng trong nghi thức trà đạo.

Ichiza konryu—giao thiệp giữa chủ và khách
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Được phục vụ duy nhất như một phần của nghi thức trà đạo

Vì mỗi khách lấy phần của mình trước khi chuyển đồ ăn cho

trang trọng, không thể thưởng thức được cha-kaiseki ở bất cứ

người tiếp theo, nên chủ nhân miễn được rắc rối và mọi người

nhà hàng nào. Tuy nhiên, tinh túy của nó vẫn là tâm điểm của

tụ lại góp phần tạo tình bằng hữu trên bàn ăn — một hiện thân

nền ẩm thực kaiseki gồm nhiều phần trong bữa ăn ngày nay và

hoàn hảo cho thấy tầm nhìn của Rikyu.

của washoku nói chung. Hãy xem xét kỹ hơn về nội dung của

Dù có phụ vụ bao nhiêu phần món ăn thì, dụng tâm cuối cùng
trong bữa ăn cha-kaiseki là gợi lên được cảm nhận của mùa.
Đạt được điều này thông qua việc sử dụng nghiêm ngặt các
nguyên liệu tươi mới, chọn lọc dùng cụ ăn uống và những hình
dáng mang ý thơ và những liên tưởng đến bối cảnh được phản
ánh trong thực đơn và phần trình bày bữa ăn.

nó.
Chừng 400 năm về trước, bậc thầy trà đạo Sen no Rikyu đã
hoàn thiện phong cách tối giản wabicha của nghi thức trà đạo
để ứng đối với những bữa tiệc honzen ryori công phu trong thời
của ông. Phương thức của ông không chỉ làm rõ thiết kế phòng
trà và những đồ dụng cụ được dùng, mà còn cả phong cách bữa
ăn nữa. Trong khi những bữa tiệc được nghi thức hóa cao vào
các dịp tốt lành thường gồm ba phần riêng biệt, mỗi phần gồm
nhiều món ăn, Rikyu rời xa sự xa xỉ đế tiến đến một sự giao
thiệp gần gũi hơn giữa chủ và khách, tạo nên một bữa ăn giản
lược đựng trong một cái khay. Biện pháp ichiju sansai gồm
một canh và ba món ăn của ông đưa ra cơm và canh sau đó là
mukozuke (một món để ăn kèm rượu sake), một món hầm, và
một món nướng. Một hay hai trong số những món này được
đựng trong một đĩa lớn, cách này giúp đưa thức ăn luôn sẵn có
đến bàn ăn và cũng hỗ trợ phục vụ.
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1. Một khay sơn mài đựng bát cơm mới hấp và canh miso (lần lượt trái và phải) ở
đằng trước và một món mukozuke ở đằng sau, đặt trước vị trí ngồi của khách trên
chiếu tatami. Chỉ phục vụ bát đựng một miếng cơm; tương tự bát canh cũng chỉ
đầy một nửa. Miso được chọn để nấu canh— đỏ, trắng hay lẫn—dựa theo mùa.
Khách trước tiên ăn một phần cơm và canh, nhấp chút sake, và cuối cùng ăn
mukozuke, tên nói về vị trí trên khay của món ăn “trên” (muko) hai món kia. Món
đầu trong ba món sansai trong công thức bữa ăn ichiju sansai, mukozuke thường
là một món ngâm giấm để kích thích khẩu vị. Trong hình là cua và các nguyên
liệu khác đựng trên đồ dùng thời Raku hình hoa cúc.
2. Ngay khi khách chuẩn bị ăn xong canh và cơm, rượu sake ấm và một chồng
tách được mang vào. Vị khách danh dự lấy chiếc cốc trên cùng và truyền số còn
lại cho người bên cạnh cũng làm tương tự. Sau khi nhấp một ngụm sake, mỗi vị
khách đặt cốc của mình xuống khay và thưởng thức mukozuke.
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3. Món ninh, còn gọi là wanmori, là món thứ hai trong ba món sansai
thành phần trong ichiju sansai. Vì đây là phần chính trong nghi thức
trà đạo, người ta dụng tâm hơn trong việc chọn lựa nguyên liệu liên
quan đến mùa. Các món này được phục vụ với một muôi nước dùng
trong chan xấp phần cái. Ở đây, cá mú đốm đỏ và nấm hương
matsutake ở trên rắc vỏ quả thanh yên yuzu được trình bày trong bát
sơn mài tô điểm mẫu thiết kế makie màu vàng lộng lẫy. Sau món này
thì lượt rượu thứ hai được rót.

7. Chủ nhân mời lượt rượu sake cuối cùng với cao lương mĩ vị bày
biện trên một cái khay gỗ tuyết tùng tự nhiên không tì vết. Phần bữa
ăn này lấy tên, hassun, từ một phương thức đo lường truyền thống về
kích cỡ cái khay, xấp xỉ 24cm. Vào thời điểm thư giãn này, chủ nhân
giờ có thể sẽ di chuyển quanh phòng khi đi chúc rót rượu với từng vị
khách. Những lượt rượu qua lại ăn ý này là một khoảng khắc chung
vui của mọi người trước khi chuyển sang nghi thức trà đạo tiếp sau
được tổ chức trong sự tôn kính mặc nhiên im lặng.

4. Món nướng thường là món ăn thứ ba và cuối cùng trong phần thể
hiện ichiju sansai. Từ phần ăn này trở đi, thức ăn được đặt trên đĩa lớn
để các vị khách chia nhau, mỗi người lấy một phần ăn vào đĩa
mukozuke giờ đã trống của mình.
Vị khách chính lấy phần ăn đầu tiên và chuyển thức ăn cho người tiếp
theo; mọi người chú ý lấy nhanh để ai cũng được dùng món nướng
nóng hổi. Một khúc phi lê cá lọc xương thường là điểm đặc trưng trong
phần ăn này vì nó dễ ăn. Ở đây, người ta rắc chút muối váo cá lát và
trang trí bằng nhụy hoa cúc đựng trong bát Oribe được làm thủ công
khoảng cuối thế kỉ 16.

Phần bữa ăn hassun trong hình đặc trưng có bánh hấp nhân bạch quả
mềm và tôm được nêm một chút mắm ruột cá ngừ. Trong cha-kaiseki,
phần ăn này điển hình gồm hai món ăn—cùng với việc biểu thị sự
giàu có của đất liền và biển như trong hình, hoặc đặt thịt hoặc cá kề
bên một loại rau củ. Sự tương phản giữa những cặp đôi đó được thể
hiện rõ hơn trong phong cách nấu nướng và cách bày biện các món ăn
trên khay.

5. Tiếp đến là phần ăn azuke-bachi, được đặt tên theo phong cách
phục vụ: chủ nhân “giao phó” (azukeru) cho các vị khách một cái bát
mà mọi người sẽ tự lấy phần ăn của mình từ đó. Vì phần này trong
bữa ăn được thưởng thức với cơm trắng hấp nên mọi người thường ăn
những món đậm đà hương vị như là agemono chiên, sunomono ngâm
giấm, hay hỗn hợp takiawase gồm những loại đồ ăn nấu riêng biệt.
Trong hình là đậu phụ viên chiên takiawase, bí đỏ ninh, ớt xanh
Manganji, khoai mỡ nhỏ, và gừng thái sợi. Phần ăn này và phần sau
đặc biệt phù hợp để nhắm cùng sake.
6. Trong hoạt động trao được nghi thức hóa, chủ nhân mời dùng
cơm nhưng các vị khách từ chối, thay vào đó đề nghị tự mình ăn.
Những cử chỉ quan tâm đến nhau như vậy biểu hiện linh hồn trường
tồn của cha-kaiseki.

8. Một bình yuto và dưa muối được mang lên để khép lại bữa ăn. Yuto
là nước nóng nêm chút muối được đổ lên trên phần cơm cháy giòn còn
ở đáy nồi. (Ngày nay, nước gạo rang đôi khi được dùng thay thế).
Theo những lời răn dạy của Thiền, quan điểm không được lãng phí, vì
thế thứ nước gia vị này và món dưa muối được dùng để ăn vét kể cả
hạt cơm cuối cùng trong bát. Thông thường hai hoặc ba loại rau củ
theo mùa muối chua được phục vụ như là cà tím mizunasu, rau ăn lá,
và tảo bẹ kombu. Sau khi ăn sạch bát, các vị khách khép lại bữa ăn
bằng cách đặt đũa đồng thời trên khay, một cử chỉ bày tỏ cảm ơn mà
cũng ám chỉ cho chủ nhân biết họ đã ăn xong.
Đến lúc này, mọi vị khách sẽ rời phòng để chủ nhân có thể sửa soạn
phòng dùng cho nghi thức trà đạo.
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Trình bày

Với hoa mùa thu cắm trong lọ tre xanh và đèn lồng làm
từ những lát củ cải trắng daikon, đĩa hassun này được
làm vào tháng Mười, diễn đạt về mùa.

Tinh thần omotenashi—nên biểu thị điều gì và
bằng cách nào
.

Tao nhã và hoa lệ cùng một lúc,
phần bữa ăn hassun chưa bao giờ
thất bại trong việc khêu gợi những
lời thì thầm đầy vui thích khi món
ăn được hé mở. Các món ngon làm
theo số lượng khách tham dự được
dụng tâm bày trên khay đảm bảo
phần trình bày cũng làm hài lòng
tương tự từ bất cứ góc hoặc vị trí
ngồi nào. Với lối biểu thị mùa xuất
sắc, phần bữa ăn hassun được phục
vụ tại Kitcho ở Kyoto thực sự là
một viên ngọc quý trong vương
miện ẩm thực cao cấp Nhật Bản.
Tên gọi hassun, nghĩa là 24cm,
bắt nguồn từ kích thước của khay
hình vuông làm từ gỗ tuyết tùng tự
nhiên thường được dùng trong chakaiseki. Khi được dùng như một
phần trong kaiseki hiện đại, đĩa
hassun được thiết kế sao cho cân
đối với những phần bữa ăn còn lại
và phản ánh lòng hiếu khách của
chủ nhà thông qua hành động nhiệt tình mang tinh túy
của mùa đến bàn ăn, theo một cách rất thú vị. “Năm vị
ngọt, chua, cay, đắng và mặn; năm màu đỏ, xanh lá,
vàng, đen và trắng; năm phương pháp chế biến nướng,
hầm, chiên, hấp và ăn sống – đây là những nguyên tắc cơ

Với Tokuoka, màu sắc là bí quyết để đạt được cân bằng
trong phần trình bày món ăn. “Việc bố trí thức ăn trên
đĩa hoàn toàn là việc kiểm soát màu sắc. Màu sắc gây
kích thích thị giác, dẫn đến sinh ra năng lượng. Santen-

bản của washoku, lấy mô hình từ học thuyết âm dương và
ngũ hành trong vũ trụ học của Trung Quốc. Ở Kitcho
chúng tôi đưa thêm vào một tập hợp—năm giác quan
nhìn, nghe, nếm, sờ và ngửi,” bếp trưởng Tokuoka nói.
Trong ẩm thực Nhật Bản phải có sự cân đối được tính

mori, một phương cách trình bày ba loại món khai vị, có

toán cho toàn bộ năm vị, màu và phương pháp chế biến;
không một yếu tố nào trong tập hợp được phép lấn át
những yếu tố còn lại. Tư tưởng này áp dụng cho mọi

yếu tố gây thích thú trên đĩa thức ăn. Để có cảm hứng,

phần trong bữa ăn, nhưng thể hiện rõ nhất qua đĩa ăn lớn
hassun.
Tokuoka nhận xét: “Cách bày biện đa dạng hỗn hợp
nhiều loại thức ăn lên đĩa là lĩnh vực tạo nên khác biệt
lớn của washoku với ẩm thực phương Tây. Phương thức
cơ bản là tạo ra một loạt hình dạng tam giác ba chiều.
Điều này tạo nên một loại thẩm mĩ bình ổn thị giác.
Nhưng quá nhiều sự bình ổn thì sẽ nhàm chán, vì thế
người ta đưa vào tính không đối xứng. Hơi chệch một
chút ra khỏi các quy tắc cũng hay ho thú vị. Tất nhiên,
hoạt động phá cách này cũng có giới hạn. Bạn cần phải
biết được đoạn nào thì nên tiết chế sao cho không phá vỡ
độ cân bằng tổng thể.”

độ bình ổn thị giác của hình tam giác. Với cách trình bày
này, ví dụ như bạn có thể đưa thêm những vệt màu vào
đĩa mà bạn chọn dùng để phục vụ thức ăn cho khách.
Phần trình bày hoàn toàn là về việc gây hứng thú, một số
tôi tìm đến thiên nhiên. Tôi suy xét về việc mình muốn
khách hàng cảm thấy như thế nào và bản thân mình
muốn truyền đạt điều gì. Tôi nghĩ nhiều về việc mỗi vị
khách sẽ mang đi theo điều gì sau trải nghiệm tại nhà
hàng. Không có gì quan trọng hơn điều đó nữa.”

Đĩa hassun lộng lẫy ngon tuyệt ở trên được mang lên bàn trước khi
khách ăn xong phần bữa ăn trước đó, giúp chiêu đãi con mắt họ bằng
phần trình bày đầy mê hoặc. Việc căn thời điểm chuẩn xác này giúp
kích thích cảm giác thèm ăn của khách và để nâng cao sự mong đợi của
khách đối với khoảnh khắc người phục vụ quay lại để chia phần cho
từng người, như trong hình trên. Năm món ngon gồm trứng cá hồi ướp
tương đậu nành, trứng cuộn tamagoyaki, tôm ninh, lưỡi bò hầm, và há
cảo bạch quả sau đó được dụng tâm bày trên đĩa của mỗi vị khách một
lần nữa đạt đến độ cân bằng không gian.
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Dụng cụ chuẩn tạo nên mọi khác biệt

Dao

Sashimi cá bơn thái lát mỏng được điểm tô bằng các sợi tỏi tây. Đưa xiên con
dao mài một mặt yanagiba về phía bạn khi cắt những lát thịt có bề mặt nhẵn,
trong láng, làm tăng kết cấu và hương vị của thịt cá.

Với khí hậu ôn hòa quanh năm, Nhật Bản may mắn có phong phú
nhiều loại nông sản tươi trong mỗi mùa. Đa dạng các loài cá và hải
sản khác cư trú sinh sống trong các vùng nước của quốc gia này.
Ngoài ra, gạo và các loại ngũ cốc khác, thực vật dại ăn được và vô
vàn các loại thực vật biển đều là những nguyên liệu thiết yếu trong
ẩm thực Nhật Bản.
Thế nhưng nếu không có tay nghề chuyên môn và công cụ
phù hợp thì muôn vàn thực phẩm này sẽ không bao giờ lên được
mặt bàn ăn. Trong căn bếp washoku, con dao không nghi ngờ gì là
công cụ quan trọng nhất. Khi được mài đến độ hoàn hảo và dùng
đúng cách, thì con dao thích hợp sẽ nêu bật và gia tăng hương vị
của mọi loại thực phẩm mà nó tiếp xúc. Có hơn 20 loại dao làm
bếp Nhật Bản được chế tạo cho những loại thực phẩm và mục đích
khác nhau, từ lưỡi deba để moi ruột và lạng cá, dao usuba để cắt
rau củ, và dao yanagiba để thái lát sashimi, đến các loại lưỡi dùng
cho mục đích đặc thù như là dùng để làm cá dưa xám hamo, lươn,
hoặc mỳ. Đa số các con dao Nhật là mài một mặt lưỡi, lưỡi dao
được mài nghiêng chỉ một mặt. Khi cắt cá, kỹ thuật cơ bản là kéo
dao về phía bạn. Kỹ thuật cắt chuẩn, cũng như là mài lưỡi dao kỹ
lưỡng, là điều trọng yếu đối với hương vị của sashimi.

Một con dao cùn làm nát những sợi thịt của các miếng cá, làm thâm
phần thịt cá và phá hỏng kết cấu thịt. Theo cách này, sashimi, một
món ăn biểu tượng trong ẩm thực Nhật Bản, là một màn trình diễn
thứ thiệt thể hiện sự lão luyện của người đầu bếp, chất lượng vượt
trội của con dao và độ sắc bén phù hợp của nó. Với bất cứ người
đầu bếp nào thì dao cũng là món đồ nghề cần thiết; trong căn bếp
washoku chuyên nghiệp, không có một vị đầu bếp nào lại thiếu đi
vũ khí cá nhân của mình được.
Một số con dao có thể là được thầy hướng dẫn truyền lại hoặc
mang tặng; số khác thì được mua riêng. Các vị đầu bếp dùng dao
lâu đến 20 hoặc 30 năm cũng không phải là điều gì hiếm thấy cả.
Điều hiển nhiên cần làm mà không phải nhắc chính là công việc
mài sắc dao như nhiệm vụ hàng ngày của vị đầu bếp washoku mẫn
cán. Mài đúng cách mỗi con dao trong số những công cụ thủ công
này giúp người đầu bếp quen thuộc với những đặc trưng độc nhất
của dao, tăng cường quan hệ sở hữu cũng như là tính năng của dao
nhằm tôn lên được hương vị tuyệt vời nhất của bất cứ nguyên liệu
nào rơi vào tay của người đầu bếp. Loại hiểu biết rằng cần có lưỡi
dao sắc bén trong căn bếp là để giúp người đầu bếp thỏa sức sáng
tạo.
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Xa bên phải: Lưỡi dao usuba được
dùng để gọt mỏng như tờ giấy. Cầm
dao bằng tay trái, từ từ xoay củ như
là củ cải daikon ngược với hướng
lưỡi dao, trong khi mắt nhìn theo
phần củ cải rơi ra đến điểm lưỡi dao
dừng lại
Phải: Tấm củ cải mỏng như tờ giấy
có thể được cuộn thành hình trụ và
thái vát để tạo thành ken, hay thái
sợi mỏng như cây kim. Những lát
củ cải trong suốt có thể dùng để
trang trí sashimi và đĩa hassun
nhằm tạo hiệu ứng nhìn trong suốt
thu hút.

2

3

4
1. 1. Hamo-kiri: lưỡi dao nặng, để khía
phần thịt phi lê của cá lạt nhằm loại bỏ
nhiều xương dăm.
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2. 2. Yanagiba: lưỡi dài, để cắt được
những lát sashimi mướt trơn dứt
khoát khi kéo lưỡi dao về phía bạn
xuyên qua phần thịt.

4. Usuba: dùng thái rau củ như thái
chỉ hay gọt.

3. 3. Dao đầu bếp đa dụng: mài hai mặt
lưỡi, để cắt thịt và rau củ.

5. Deba: lưỡi dày, để moi ruột và lạng
cá với thái thịt

4.

6

6. Dao đầu bếp cỡ nhỏ: còn gọi là
“petit knife” (dao gọt hoa quả)

Chính diện theo chiều kim đồng hồ: Bát sơn mài trang
trí bằng lớp khảm trai hình hoa đào, phỏng theo
“Meigetsuwan” của Oda Urakusai (Bát đền
Meigetsuin). Các chi tiết bằng gốm bởi Shirai
Hanshichi trong hình dạng đèn lồng giấy và chim choi
choi, cả hai chi tiết đều đại biểu cho mùa xuân. Đĩa
đựng mukozuke, vẽ hoa anh đào và lá phong đỏ Nhật
Bản và tạo hình giống chiếc nơ, phỏng theo hộp đựng
hương bởi Nonomura Ninsei.

Mùa xuân

Bộ đồ ăn
Tôn vinh mỗi mùa là một phần không thể
thiếu trong tinh thần hiếu khách
omotenashi và là một trong những điểm lôi
cuốn của truyền thống washoku. Cảm giác
mùa không chỉ được truyền tải qua phần
chuẩn bị thành thạo trong loại nguyên liệu
được chọn, mà còn bởi sự chọn lọc kỹ
lưỡng các món ăn và các đồ chứa thức ăn
khác. Những chiếc bát được trang trí bằng
các mẫu hoa anh đào có thể làm bàn ăn
thêm phần duyên dáng vào mùa xuân, các
đồ bằng thủy tinh và những chiếc đĩa
truyền cảm giác mát mẻ sáng khoái như là
sứ thanh hoa Trung Quốc, đều thịnh hành.
Vào thu, những chiếc đĩa vẽ hình hoa lá

Chính diện theo chiều kim đồng hồ: Đĩa sứ thanh hoa cỡ
vừa, được cho là làm riêng ở Trung Quốc vào thế kỷ 17
dành tặng một vị khách người Nhật. Đĩa mukozuke hình
thuyền, được làm riêng bởi Baccarat trong thời Taisho
(1912–1926) cho một vị khách hàng người Nhật. Bát sơn
mài vẽ hoa bí makie. Bát nông, đồ vùng Shigaraki có vết
đỏ, liên tưởng đến mùa hè bởi Sugimoto Sadamitsu.
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Bàn ăn thường được bày biện bằng đồ sành
tạo cảm giác ấm áp. Nhà thơ lấy ý từ mùa
không chỉ được tiết lộ qua những họa tiết
hình vẽ như là hoa, chim, và cảnh tuyết, mà
cũng còn bởi chính hình dáng của những
chiếc đĩa. Xúc giác cũng nói cho ta biết về
mùa — chẳng hạn như cảm giác lành lạnh
của thủy tinh lấp lánh, với ấn tượng ấm áp
gần gũi do bề mặt kết cấu của một chi tiết
bằng gốm không tráng men. Tokuoka nhận
xét: “Trong truyền thống ăn uống của
phương Tây, việc sử dụng một bộ đồ ăn và
dao nĩa từ cùng một dòng sản phẩm của cùng
một nhãn hiệu là chuyện bình thường.”

Kiểu dáng hỗn thể
để sử dụng & gây
hứng thú

Mùa hạ

Chính diện theo chiều kim đồng hồ: Đĩa hình cái bè, bởi
Rosanjin. Bát sơn mài với thiết kế makie về đêm thu. Cốc
trụ mukozuke, bởi Rosanjin. Bát Mukozuke vẽ thực vật mùa
thu, bởi Eiraku Shozen. Trong nghi thức trà đạo, tháng 10 là
tháng nagori, hay tháng tiễn biệt—thời điểm thưởng thức
loại trà cuối cùng còn lại của mùa thu hoạch năm ngoái và
đánh dấu thiên nhiên chuyển bước vào mùa đông. Những
cốc chén ống đựng mộc mạc thô sơ, hay những loại thể hiện
dấu hiệu hồi phục được ưa thích vì chúng phản ánh tâm
trạng u sầu trong nét đẹp khiếm khuyết của chúng. Tháng 11
đến, kuchikiri hay lễ khai ấn được tổ chức, đánh dấu mùa
chè mới bắt đầu với việc mở bình lá chè hái trong mùa xuân.

Không dựa vào một set ăn tối bình
thường hay trang trọng, chủ nhân
washoku chọn lựa cho mỗi bàn ăn kết
hợp nhiều loại đĩa phù hợp theo từng
dịp. Cảm giác mitate, thẩm mĩ nghi
thức trà đạo cũng được áp dụng.
Mitate nói về sự thay một số điểm bất
ngờ thế chỗ cho một loại dụng cụ
trang trọng. Nó là để dùng tạm thời,
theo nghĩa thanh đạm mà các bậc thầy

Thu

trà đạo như là Rikyu tuân theo, nhưng
cũng là để liên hợp trí tưởng tượng với
khả năng vận dụng nhằm làm vui lòng
những người tham gia bữa ăn.
Tokuoka nói: “Việc chọn lựa bộ đồ ăn
là một lời khẳng định về mùa cũng
như là biểu hiện tính sáng tạo cá nhân
của riêng bạn.”

Bộ đồ ăn có thể là lồng kết hợp hoặc
được vẽ theo hình dấu riêng của gia
đình chủ nhân và truyền qua các thế
hệ—thiết kế đồng nhất này trên bàn ăn
được đánh giá cao. Ngược lại, trong
truyền thống washoku ta phối kết hợp
một loạt những dụng cụ ăn uống hỗn thể
trong mỗi bữa ăn.” Trên bàn có thể là
những chi tiết làm từ các nguyên vật
liệu khác nhau—đồ sành, sứ, sơn mài,
thủy tinh, kim loại và vân vân—cũng
như là những đồ dùng làm trong những
giai đoạn và tại các vùng miền khác
nhau, và đôi khi thậm chí ở những quốc
gia khác nhau. Không có quy tắc nào
ngoài nguyên tắc bao quát để đánh dấu
mùa và tiếp đãi mọi người bằng cảm
giác thích thú.

Đông

Chính diện theo chiều kim đồng hồ:
Đĩa hình chữ nhật gợi sự ấm áp bởi Raku Tannyu.
Bát Mukozuke với thiết kế tuyết đọng trên tre bởi
Shirai Hanshichi.
Đĩa Mukozuke có hình như quả ớt Nhật mở ra, là biểu
tượng của mùa đông, bởi Rosanjin.
Bát sơn mài với trang trí makie miêu tả thuyền chở củi,
phỏng theo mẫu của Tawaraya Sotatsu.

25

Sushi

Shimofuri, chọn miếng cá ngừ béo ngậy,
nắn cùng cơm trong món nigiri-zushi cổ điển này.
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Shimofuri

Tai

Shimofuri

Sumiika

Akagai

Kue

Akami

Gari

Uni

Anago

Kohada

Hamaguri

Awabi

Anago

Edomae nigiri-zushi trong hình trên, từ phía trên
trái là cá ngừ vân (xuất hiện hai lần) shimofuri,
cá tráp tai, cá ngừ nạc akami, cá mú tảo bẹ kue,
sò huyết akagai, mực nang sumiika, nhím biển
uni, cá mòi kohada (dài khoảng 10cm-nd), trai
ninh hamaguri, bào ngư hấp awabi, cá chình
biển anago nướng muối và cá chình biển anago
phết mỡ nướng. Trên cùng bên phải là gừng
muối hay gari theo cách gọi trong sushi.

Yosuke Imada của Ginza
Kyubey đặt nigiri-zushi mới
làm lên đĩa ăn. Khi phục vụ
thực đơn omakase ông theo
dõi cẩn thận nhịp độ ăn của
mỗi thực khách.

Shari là bí quyết cho chất
lượng hương vị của sushi.
Ở Kyubey mỗi mẻ được
làm từ 4,5 l cơm mới hấp
dàn vào trong một cái chậu
gỗ handai. Chút giấm và
muối sau đó được cho vào
cơm bằng cách dùng muôi
gỗ dẹt di chuyển như đang
cắt thức ăn.

Hướng đến sự cân
bằng
Sushi có nhiều dạng, nhưng
kiểu nổi tiếng nhất bên ngoài
nước Nhật là nigiri-zushi—
còn gọi là Edomae, liên quan
đến nó có nguồn gốc Edo
(tiền thân Tokyo). Trước đây
nó là nare-zushi, theo đó cá
lột da bỏ ruột nặn với cơm và
muối để có vị đậm đà cũng
như là thuận tiện mang đi.
Haya-zushi
hay
“sushi
nhanh,” xuất hiện giữa thời
Edo (1603– 1867). Vị chua
của nó không xuất phát từ
lên men tự nhiên mà là do
giấm được trộn cùng cơm.
Haya-zushi phát triển theo
hai cách: cơm nắm với cá
thành hình khối hako-zushi
kiểu Kansai, trong khi
Edomae nigiri-zushi của
vùng Kanto đặt cá lên miếng
cơm cỡ vừa miệng. Thế
nhưng nigiri-zushi đâu chỉ là
một lát cá sống đặt trên cơm

Phần nhân (topping) trên
cơm, gọi là neta, được phơi
khô hoặc làm theo các cách
phù hợp với từng loại, hoặc
phản ánh sự tinh tế riêng của
đầu bếp. Quan trọng tương tự
là mức độ chắc chặt của cơm
sushi, gọi là shari, khi nắm
thành hình. “Cơm phải đủ
chắc để vẫn dính thành khối
khi được cầm lên, nhưng vẫn
đủ lỏng để tan nhẹ trong
miệng” Yosuke Imada nói,
Đầu bếp-chủ nhà hàng
Kyubey, một trong những
nhà hàng sushi nổi tiếng của
Tokyo. Cũng có một mặt
nghệ thuật chuyên nghiệp
trong việc cắt neta để được
hương vị và kết cấu tối ưu;
loại sushi ngon nhất cần nhiều
năm chuyên môn. Những loại
topping trên được cắt thành
những kích cỡ và độ dày khác
nhau, tùy thuộc vào vị trí và
độ săn chắc của phần thịt.

Imada, người vận dụng con
dao được chế tạo đến độ nặng,
chiều dài và độ dày của lưỡi
đặc thù, nói: “Khi ăn sushi,
neta và shari của nó phải bùng
lên một sự cân bằng tuyệt hảo.
Đầu bếp giỏi gần như chỉ dùng
trực giác là có thể tạo ra sự cân
bằng đó.” Chất lượng sushi
cũng được quyết định bởi
chính loại hải sản: cá câu thay
vì cá bắt bằng lưới được ưa
thích hơn vì phần thịt cá sẽ ít bị
dập hơn. Trong lịch sử dài với
tư cách là biện pháp bảo quản
và thưởng thức hải sản, sushi
đã phát triển thành nghệ thuật
ẩm thực phản ánh kỹ năng của
ngư dân, những người mang
cá bắt được ra chợ trong tình
trạng tươi nguyên, các nghệ
nhân làm dao, và những vị đầu
bếp lôi cuốn chúng ta bằng sự
sáng tạo của họ.
Ginza Kyubey
www.kyubey.jp
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Tempura

Vớt ra và ghi ấn màu sắc
với hương vị

1
Từ thời Edo, khi những khối óc mạnh dạn bày bán hải sản mới
đánh bắt đem rán ở các quầy đồ ăn gần vịnh Tokyo ngày nay,
tempura được làm bằng cách nhúng hải sản và mọi kiểu rau củ vào
bột mỳ lỏng, nước và trứng gà trước khi chiên. Ngày nay nó là một
trong những loại món ăn washoku nổi bật nhất, cũng nổi tiếng như
sushi hay soba. Fumio Kondo, đầu bếp kiêm chủ của nhà hàng
Ginza Tempura Kondo, nổi với món chiên tempura tao nhã của
mình. Vào thời điểm hải sản là món ăn chính ở hầu hết các nhà
hàng tempura, ông chú trọng tương tự đến rau củ, tìm nguồn cung
cấp nông sản hữu cơ không phun thuốc trừ sâu và hoàn thiện kỹ
thuật chiên của mình để làm bùng lên màu sắc sống động và hương
vị thiết yếu của từng nguyên liệu.
Chính xác là vì nó liên quan đến một phương pháp nấu nướng
đơn giản như thế này - nhúng bột và chiên-tempura là một bài kiểm
tra thực tế về các kỹ năng của đầu bếp. Kondo chỉ sử dụng dầu mè,
pha trộn hỗn hợp của riêng mình với các loại hạt ép lạnh và các
giống hạt rang. Một trong những món ăn thương hiệu của ông là
khoai lang. Nấu chậm khoai ở 170°C trong hơn 30 phút, ông nấu
sao để khoai giòn bên ngoài mà vẫn xốp mềm ẩm bên trong. Món
cà rốt thái sợi của ông là một món chiêu đãi kép (double treat) khác
- trước tiên là vì độ giòn và sau đó là vì vị ngọt ngào lan tỏa trong
khoang miệng.
Kondo nói: “Làm được tempura ngon thì bí quyết chỉ nằm
trong việc giữ lại được độ ẩm thích hợp của thực phẩm. Độ ẩm của
thức ăn tạo nên dấu ấn trong hương vị của tempura, và để giữ được
độ ẩm thích hợp cũng là công việc cần nhiều sự tinh tế nhất”.
Kondo điều chỉnh nhiệt độ chiên và thời gian cho mỗi loại nguyên
liệu, và nghe tiếng dầu soi để đánh giá quá trình, và nói: “Mỗi phần
tempura làm xong phải giòn bên ngoài nhưng mềm và chỉ vừa đủ
ẩm bên trong."
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Điểm này ít liên quan đến việc chiên thức ăn cho đến khi chín, và
liên quan hơn đến việc đẩy bật hàm lượng nước tự nhiên của mỗi
nguyên liệu để nó tự bốc hơi bằng việc điều chỉnh nhiệt cẩn thận.
Khi tempura được làm ngon, thì hương vị tinh túy của thức ăn sẽ
xuất hiện trơn tru ngay khoảnh khắc bạn cắn xuống.

2

3

4

5

1. Nhúng sơ bột và chiên cho đến khi bên ngoài giòn, món tôm dường như đứng
không thôi cũng thu hút chú ý. 2. Với độ ẩm bên trong gần như bốc hơi, măng
tây có hương vị nổi bật phù hợp với màu sắc tươi sáng của nó. 3. Cá đục Nhật
Bản tẩm bột chiên giòn cũng là một món tempura cổ điển. 4. Đậu xanh nhanh
chóng được gộp lại vào phút cuối trước khi vớt ra khỏi dầu. 5. Khoai lang thái
miếng dày chiên xong gần như một loại bánh nướng.

Tempura Kondo
Sakaguchi Building 9F
5-5-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Tel. 03-5568-0923

Cà rốt được cắt xoay thành
những tấm mỏng như tờ giấy,
thái sợi và rắc bột. Tiếp theo thả
vào hỗn hợp bột lỏng để có lớp
vỏ trọn vẹn. Cuối cùng, thả vào
dầu 180°C, đảo và quấn các sợi
cà rốt vào với nhau ngay trước
khi vớt ra.

Sau khi giữ vị trí bếp trưởng tại
Yamanoue tempura và nhà hàng
Nhật Bản ở Khách sạn Hilltop tại
vùng Ochanomizu của Tokyo,
Fumio Kondo đã mở một
eponymous Tempura Kondo ở
Ginza. Tác phẩm xuất bản của
ông gồm có Tempura no zen
shigoto (Toàn bộ về Tempura).
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Hai cách xa xỉ để thưởng
thức Wagyu

Shabu-shabu
và sukiyaki

1

Hai món lẩu, shabu-shabu và sukiyaki,
có khả năng là những món ăn thưởng
thức thịt nổi tiếng nhất của washoku.
Món shabu-shabu nấu những miếng
thịt bò (hoặc lợn) thái mỏng như tờ
giấy trong loại nước dùng trong, làm
nổi bật hương vị tinh túy của thịt. Món
sukiyaki làm thịt bò thêm đậm đà bằng
hỗn hợp warishita gồm nước tương,
mirin, và đường. Cả hai món lẩu đều
được ăn cùng với rau củ và đậu phụ.
Với shabu-shabu, miếng thịt được lật
một hoặc hai lần trong nồi nước dùng
đang sôi, rồi chấm với các loại sốt gia
vị tùy chọn để ăn. Các nguyên liệu
khác như là rau củ, đậu phụ và mỳ nưa
shirataki cũng làm nồi lẩu thêm ngon.
Các loại nước chấm điển hình là
ponzu (làm từ trái cây-nd) và vừng.
Sukiyaki được ưa chuộng lâu dài ở
Nhật như một món ăn nâng cấp kể từ
khi xuất hiện vào cuối những năm
1800, khi việc ăn thịt được hoan
nghênh như một phần trong bước tiến
vào hiện đại hóa của đất nước. Khi
nấu kiểu Kansai, thịt bò được xào một
phần rồi đổ warishita lên trên thịt bò
đã xào đó là xong, trong khi kiểu
Kanto thì ninh thịt cùng với những
nguyên liệu khác trong nước warishita
ngay từ đầu. Ở nhà hàng sukiyaki
Echikatsu tại Tokyo, nhân viên phục
vụ làm lẩu và phục vụ bạn ăn. Cô ấy
đổ warishita vào một cái chảo, cẩn
thận xếp thịt với rau và đậu phụ vào,
vớt thịt ra ngay khi thịt vẫn còn một
phần đỏ. Ăn với nước chấm là trứng
sống được đánh đều, làm tăng vị
umami của miếng thịt bò mềm có vân
thịt có tỉ lệ nạc mỡ đồng đều.

1. Shabu-shabu là cách ăn thịt
lành mạnh vì phần mỡ thừa của
thịt chảy vào nước dùng đang sôi.
2. Ở Echikatsu, bồi bàn phục vụ
sukiyaki cho bạn trong gian
phòng kiểu Nhật nhìn ra một khu
vườn. 3. Cần có kỹ năng dùng
dao thành thạo để cắt được
những lát thịt mỏng dùng tròn
sukiya-ki. 4. Thịt bò tươi ngon
nhất là ăn tái hoặc tái vừa.
Echikatsu
2-31-23 Yushima, Bunkyo-ku,
Tokyo
Tel. 03-3811-5293
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Sashimi fugu trong suốt được bày biện khéo léo
từ rìa ngoài của đĩa theo phong cách kiku-zukuri,
theo hình dạng hoa cúc.

Fugu

Chỉ những phần ăn được, hàng trên từ trái
sang: phi lê và ba tấm da. Hàng dưới trái sang:
môi, phần dưới mang cá và quanh vây ngực cá
kama, túi tinh hoàn shirako, vây lưng, vây
ngực.

Trong vài giống cá nóc, cá nóc phồng torafugu bắt
ở Biển Nội địa Seto của Nhật giữa tháng 10 và
tháng 3 được đánh giá cao bởi hương vị thanh giản
tinh tế của nó.

Tsukiji Yamamoto 215-4 Tsukiji, Chuo-ku,
Tokyo Tel. 03-35417730

Kuniyoshi Yamamoto
là chủ sở hữu kiêm đầu
bếp thế hệ thứ ba của
nhà hàng Tsukiji
Yamamoto, chuyên gia
100 tuổi về fugu ở
Tokyo. Crepe tinh hoàn
cá và những món khác
trong những sáng tạo
nguyên bản của ông lấp
đầy thực đơn các món
fugu truyền thống của
nhà hàng.

Đầu bếp chuyên nghiệp biến cá
độc thành mỹ vị theo mùa
Torafugu là một loài cá nóc được tìm ăn vì phần thịt trắng
tinh tế của nó, nhưng gan và các bộ phận nội tạng khác của
cá có chứa một lượng độc tố gây chết người tetrodotoxin,
một loại độc tố thần kinh mạnh. Ở Nhật chỉ những đầu bếp
chuyên nghiệp có giấy phép đặc biệt mới được làm món mỹ
vị này; họ tách phần thịt ăn được với phần có độc ra, thực
hiện các quy định nghiêm ngặt được nắm vững qua một quá
trình xác nhận trong thời gian dài gồm quá trình học việc và
hệ thống các bài kiểm tra tay nghề. Đầu bếp Kuniyoshi
Yamamoto kiêm chủ sở hữu của nhà hàng Tsukiji
Yamamoto ở Tokyo là một chuyên gia chế biến cá nóc fugu.
Trong những năm gần đây, nhiều nhà hàng đã bắt đầu bán cá
nóc nuôi, nhưng Yamamoto chỉ phục vụ cá nóc tự nhiên
tora-fugu 2 tuổi nặng tối thiểu 1,5kg—loại ngon nhất có
hương vị đỉnh nhất. Ông đóng cửa nhà hàng từ tháng 4 đến
tháng 9, khi mùa đánh bắt kết thúc.

Những ngày này cá đã được loại bỏ những bộ phận có chất
độc bởi các chuyên gia được cấp phép tại cảng Haedomari ở
Quận Yamaguchi, một điểm tập trung thu gom chính. Đối
với các đầu bếp, ma thuật thực sự của việc làm fugu nằm
trong việc sáng tạo sashimi - đây là nơi họ thể hiện sự khéo
léo của mình. Thịt cá nóc vốn có sợi; cắt miếng dày thì ăn sẽ
dai. Sashimi do đó được cắt thành những miếng siêu mỏng
bằng cách sử dụng một con dao có lưỡi sắc chế tạo đặc thù
cho mục đích này. Yamamoto xếp từng miếng cá hơi nhô lên
ở phần rìa ngoài của đĩa, giống nhụy hoa, đây là hình trang
trí được tạo ra từ phần thịt cá có hàm lượng gelatin cao. Phần
trình bày của ông vừa thực tế vừa xinh đẹp khi ngắm nhìn:
mỗi lát cá nghệ thuật dễ dàng gắp lên được bằng đũa và
không có gì bị lãng phí: da được làm đông, tinh hoàn cá nấu
trong canh, và vây cá ngâm trong sake nóng. Phần trình bày
tất cả những bộ phận ăn được của cá một cách ngon miệng
cũng
là
một
phần
của
điều
kỳ
diệu.

Shojin ryori
Ẩm thực lành mạnh
cho tinh thần và thể
xác
.
Cả phong cách nấu nướng và nghi thức ăn

Một phiên bản mở rộng hơn của những thứ

uống được áp dụng tại các nhà chùa ở

mà các nhà sư ăn, các bữa ăn honzen có

Trung Quốc trong thời nhà Tống (960–

các loại thức ăn như là đậu phụ, váng đậu

1279), shojin ryori được mang vào Nhật

yuba, món namafu làm từ gluten bột mỳ,

bởi các nhà sư Phật giáo khoảng 700 năm

và đậu tương lên men natto ngoài rau củ.

trước. Tại sảnh thiền của ngôi đền

Vào các dịp như là thờ cúng tổ tiên, lãnh

Daitokuji ở Kyoto, các nhà sư phái Thiền

chúa và các vị phương trượng đôi khi tự

ăn bữa trưa ichiju issai chay gồm một món

mang nguyên liệu và để các đầu bếp ở khu

canh với một món ăn và cơm như là rau củ
ninh và cơm nấu cùng kiều mạch như
trong hình trên bên phải. Cả ba bữa ăn
hàng ngày của họ là thức ăn thanh đạm,
chỉ đủ để không đói. Ở Daitokuji, những
bữa ăn này và cách nấu chúng được xem
như một phần khổ tu của các nhà sư.
Từ cuối thời Muromachi (1336–1573) đến
thời Edo (1603– 1867), bữa ăn chay kiểu
honzen được phục vụ ở Daitokuji dành cho
các khách viếng thăm như là các lãnh
chúa, các bậc thầy trà đạo, và những lái
buôn xuất sắc đến để tập thiền.
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nấu ăn quy định của ngôi đền cho họ ăn—
giờ được gọi là nhà hàng Daitokuji Ikkyu.
Thực khách ở Ikkyu có thể thưởng
thức bữa ăn rất giống với bữa ăn vài thập
kỷ trước—một phong cách được cho là đã
ảnh hưởng đến ẩm thực cha-kaiseki sau
này được các bậc thầy trà đạo phát triển
cho nghi thức trà đạo trang trọng. Trong
khi shojin ryori kiểu honzen tinh tế hơn
kiểu được phục vụ ở sảnh thiền, cả hai đều
có cùng tinh thần ăn uống cân đối và
không lãng phí.

Tại Daitokuji Ikkyu, nhà hàng cạnh sân đền có
bếp hoạt động được hơn 500 năm, du khách đến
thăm có thể thưởng thức một bữa ăn như trong
hình ở trên một khay sơn mài màu đỏ.
Daitokuji Ikkyu
20 Murasakino Shimomonzen-cho,
Kita-ku, Kyoto
Tel. 075-493-0019
www.daitokuji-ikkyu.jp

Bếp của Osamu Ueno tại Kigawa là sân khấu
nơi ông tiếp đãi khách hàng của mình. Cả thực
đơn gọi món và trọn món có thể được thưởng
thức ở quầy rộng rãi vòng xung quanh.
Naniwa-kappo Kigawa
1-7-7 Dotonbori, Chuo-ku, Osaka
Tel. 06-6211-3030

Itamae kappo
Trải nghiệm văn
hóa quầy
Một thuật ngữ tiếng Nhật, itamae có
nghĩa đen là “đứng trước thớt.” Mặt
khác, kappo, phái sinh từ Hán tự với
các tự có nghĩa là “cắt” và “nấu,” và
biểu thị hai hình thức chế biến: phục
vụ món sống như là sashimi, nấu bằng
lửa. Itamae và kappo cùng nói về loại
nhà hàng gần gũi có ở Nhật Bản ngày
nay, nơi chính đầu bếp đứng cạnh
quầy và thực khách gọi món trực tiếp
từng món một. Sự trao đổi giữa đầu
bếp và thực khách được hoan nghênh;
thường là điểm nổi bật của trải
nghiệm ăn uống này. Ví dụ nếu đầu
bếp đã lấy ra một số loại cá tráp
thượng hạng, khách hàng có thể đưu
ra yêu cầu về cách thưởng thức nó –
ví dụ như là sashimi, ninh hoặc
nướng.
Kigawa ở Osaka là một trong những
nhà hàng itamae kappo tiên phong.
Đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Osamu
Ueno nói, “Trong khi bình thường tôi
sẽ làm công việc sơ chế trước, thì sở
thích của tôi là cho thực khách thưởng
thức món gì đó mới làm xong ngay tại
chỗ để hợp với ý thích của riêng họ”.
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2

1. Bày biện sashimi cá tráp, mực và sò huyết rực
rỡ lôi cuốn thị giác và khẩu vị.
2. Củ cải Tennoji và cá tráp nướng tô thêm phần
duyên dáng cho món canh trong.
3. Osamu Ueno phục vụ món cá lát shiro-amadai
nướng với trứng cá đối khô.

Hành trình ẩm
thực vòng
quanh Nhật
Mặc dù có diện tích đất liền hạn chế, nhưng quần đảo Nhật Bản lại nằm
trong các loại khí hậu từ ôn hòa lạnh đến cận nhiệt đới. Sự đa dạng đó là
điều kiện sinh sôi của một loạt những loại thực phẩm, gia vị và phong
cách nấu nướng giữa vùng này với vùng kia – một điều may mắn thứ
thiệt đối với du khách và những người yêu thích ẩm thực.

Hộp cơm trưa Bento
Lịch sử trọn vẹn của phong cách và thức ăn theo vùng trong hộp cơm Bento
Hộp cơm trưa bento đã được áp dụng
nhanh chóng ở nước ngoài, đặc biệt là
ở Pháp. Được thúc đẩy bởi nhiều loại
phụ kiện với các mẫu thiết kế từ dễ
thương đến tinh xảo, ngày càng có
nhiều người chấp nhận cách thức sáng
tạo của một phong cách bữa ăn mang
được theo người như thế này.
Một phát minh cho sự thuận tiện,
hộp cơm trưa bắt nguồn từ thời nhà
Tống (960–1279) của Trung Quốc và
du nhập vào Kyoto ở cuối những năm
1300. Nó nhanh chóng phổ biến trên
khắp nước Nhật; ngày nay, mọi ngóc
ngách trên đất nước lấy làm tự hào về
những hộp cơm bento riêng biệt làm
từ những loại thức ăn địa phương. Ban
đầu, giỏ tre đan ba tầng jikiro được
người Nhật dùng để đi dã ngoại ngắm
hoa mùa xuân và chuyến du ngoạn
mùa thu để thưởng thức lá cây hay
nhặt nấm. Đến cuối những năm 1500,
bộ hộp gỗ, đĩa đựng thức ăn, và hũ với
cốc sake phát triển, về sau nở rộ trong

thời Edo (1603– 1867), khi nhiều
phong cách bento mới mọc lên như
nấm. Khoảng cuối những năm 1600,
những người đi xem kịch tự gói mang
theo hộp bento của họ để ăn ở các
buổi diễn kabuki; đến giữa những năm
1800, chính các rạp chiếu kịch bắt đầu
bán bento makunouchi cho các khách
quen của họ ăn vào các đoạn nghỉ giữa
vở kịch.

thầy

trà

đạo

Shokado

Shojo

(1584−1639) đầu thời Edo, người đã
thích hợp hóa một cái hộp thường được
nông dân dùng để trữ hạt giống như thế,
thành hộp bút vẽ của ông .
Trong bốn ngăn của hộp bento
Shokado, đựng gọn gàng những yếu tố
cơ bản của washoku là cơm, sashimi,
một món namasu gồm cá ngâm dấm với
rau củ, một món ninh như là takiawase,

Với sự xuất hiện của động cơ hơi

một món nướng yakimono, hoặc một

nước trong thời Meiji (1868–1912), các

món salad chín aemono—toàn bộ chỗ

bữa ăn đóng hộp ekiben bắt đầu được

thức ăn này được chiế biến sao cho ăn

bán ở các sân ga. Ngày nay có vô vàn

nguội hay ăn ở nhiệt độ phòng đều

các loại cơm trưa mang đi như vậy trên

ngon. Những nguyên liệu tươi nhất theo

khắp Nhật Bản, và du khách gần xa nay

mùa được dụng tâm sắp xếp để đạt được

tìm kiếm chúng để nếm thử các đặc sản

độ hòa hợp cân bằng dùng năm màu sắc

ngon đặc trưng của địa phương. Vào

đỏ, vàng, xanh lá, trắng và đen trong

năm 1937, một nhà hàng Nhật Bản cao

hình thức nghệ thuật ẩm thực tinh hoa

cấp ở Osaka đã cho ra mắt hộp cơm

Nhật Bản này, hình thức được những

bento Shokado nổi tiếng. Được trình bày

người yêu thích ẩm thực ở mọi nơi tự

trong hộp vuông chia làm bốn ngăn, nó

cho là của riêng họ.

được đặt tên theo họa sĩ, tu sĩ, và bậc

Hassun
Milt Tinh hoàn cá
ngâm giấm,
komatsuna cải bó
xôi Nhật, trứng cá
hồi, trứng cuộn,
tôm, lưỡi bò hầm
tương ngọt và các
món khác.

Sashimi
Cá tráp, iwatake tạo

Takiawase

thành lá vàng, mực,

Món rau củ ninh

củ mài, cải canh

gồm măng, thân

mizuna, bí đỏ, và

cây bơ gai, đậu

wasabi.

tằm, rong biển
wakame, và lá tiêu
non sansho.

Shokado bento by Kyoto Kitcho

Rice
Cơm trắng hấp rắc
vừng trắng.

Hộp bento makunouchi kiểu Edo bắt đầu là
bữa được ăn giữa các vở kịch kabuki, nhưng
kể từ đó đã trở thành một loại bữa ăn tiêu
chuẩn cho bất kì dịp nào.

Gói trong lá tre thơm, sushi cá hồi vân nén
masu-zushi từ quận Toyama là một bữa ăn
eki-ben cổ điển của địa phương này.

Bày trên cơm, trứng tráng thái sợi và gà xay
soboro nấu trong tương ngọt là bộ đôi đầy
màu sắc và chắc bụng.
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Món ăn địa phương
Khắp toàn quốc, kho tàng hương vị nằm trên bàn ăn hàng ngày
Nằm trong Thái Bình Dương cách duyên
hải đông bắc của lục địa Á Âu, quần đảo
Nhật Bản trải dài từ khu vực khí hậu ôn

Trong khi sashimi là món ăn đơn giản

aemono thường là rau củ hoặc rong

đới lạnh ở phía Bắc xuống đến cận nhiệt

nhất có thể nghĩ ra được, thì một loạt

biển trộn vừng, hạt óc chó, đậu phụ,

đới ở phía Nam. Một nét đặc trưng độc

những loại cá đánh bắt được trong

miso, hay giấm.

đáo của cung quần đảo này là sự va

những vùng khác nhau và có sẵn vào

Các loại rau củ thu hoạch ở địa

chạm giữa những dòng hải lưu ấm và

những thời điểm khác nhau trong năm

phương rồi đem muối cũng được ưa

lạnh tạo thành những xoáy nước dài ở

khiến món ăn này khó mà khiến mọi

thích. Nimon ninh, món chủ chốt trong

dải ven bờ phía đông.

người chán ngán.

số những món ăn phụ okazu, được nấu

Nhờ có vị trí địa lý như vậy cùng với

Sushi là một món ăn ưa thích khác

trong nước dùng dashi làm từ những

địa hình đồi núi, Nhật Bản may mắn có

làm ở nhà trên khắp nước Nhật để

thực phẩm khô giàu vị umami— ví dụ

bốn mùa rõ rệt, và các vùng miền khác

đánh dấu những dịp đặc biệt như là

cá ngừ khô bào, tảo bẹ khô kombu, hay

nhau của đất nước này lấy làm tự hào về

nghỉ Năm Mới, Lễ hội bé gái mùa

cá trống khô—và được gia giảm với

những kiểu khí hậu đa dạng của địa

xuân, và lễ thu hoạch mùa thu. Hình

những loại gia vị như là nước tương,

phương. Vùng nước biển do đó được bồi

thức của sushi cũng thay đổi nhiều

miso, mirin, và đường. Rễ và thực vật

đắp bởi đất phù sa của những khoảng

theo từng vùng: người ta thấy chirashi-

biển là đặc trưng rõ nhất trong hầu hết

rừng tự nhiên che phủ 67% tổng diện

zushi trộn, maki-zushi cuộn, oshi-

các công thức món ăn của vùng.

tích đất liền của quốc gia này.

zushi nắm, kiri-zushi xếp lớp, nare-

Lẩu là một món ăn nổi tiếng được nấu

Những yếu tố đó tạo điều kiện phát

zushi lên men, tsutsumi-zushi gói

ở mọi nơi trên Nhật Bản vào những tháng

triền vô vàn những loại thực vật ăn được

trong lá hồng hay lá tre, và inro-zushi

lạnh. Thường được nêm miso hay nước

và động vật sống dưới biển và trên đất

bao đậu phụ rán, thạch konnyaku hay

tương, những nồi lẩu này là một cách đặc

liền; trong hoàn cảnh giàu có đó, mỗi

măng. Như nhiều ví dụ này cho thấy,

biệt đủ cân đối và dinh dưỡng để nếm

vùng trong cả nước lại có những loại

sushi chính là ngôi sao sáng khỏi phải

thực phẩm địa phương, và trải nghiệm

thức ăn sản xuất riêng tại địa phương

bàn cãi trong số những loại thức ăn

ngồi lại với nhau quanh một nồi lẩu đang

cũng như là phát triển mau lẹ những

của vùng.

sôi không chỉ để ăn cùng với nhau mà

phong cách nấu nướng riêng biệt. Cũng

Gạo hấp cùng với các nguyên liệu

còn để nói chuyện vui vẻ cũng như là

đa dạng như khẩu vị và phong cách chế

khác tạo ra món takikomi gohan, hay

khiến phong cách ẩm thực này thêm phần

biến, mọi vùng thuộc quốc đảo này đều

như được gọi ở một số vùng là

mời gọi.

có chung một món ăn mà dường như chỉ

ajimeshi, là một món ăn khác mà thêm

Một số vùng có truyền thống ăn mỳ

thịnh không suy trong các thực đơn ngày

phần vào những phong cách địa

như lương thực tinh bột chính thay vì ăn

lễ vào các lễ hội và những dịp tốt lành

phương riêng biệt. Thường là món ăn

cơm. Các loại mỳ và phương pháp làm

khác: sashimi.

này được nêm với nước tương. Một

không giống nhau giữa từng nơi, nhưng

Với một món ăn phổ biến như thế,

nét đặc trưng chung của ẩm thực vùng

tiêu biểu là mỳ làm từ bột mỳ như là

nội dung của hiểu biết thường thức trong

miền ở Nhật là tính cân bằng. Một lần

udon kenchin, mì dẹt hoto, và mỳ sợi to

việc xử lý độ tươi mới đúng cách, vốn là

nữa, ichiju sansai là quy tắc ngón tay

bản okirikomi, toàn bộ các loại mỳ đều

sâu rộng. Người ta chỉ dùng những loại

cái để có được một bữa ăn hợp lý:

được nấu trong những loại nước dùng

cá ngon nhất, được cắt khéo léo và bày

cơm được ăn kèm với một bát canh và

thơm ngon có rau củ; và mỳ kiều mạch

biện đẹp mắt để ăn. Một hệ thống phân

nhiều món ăn phụ còn được gọi là

kate-soba, nấu với rau củ và được ăn

phối vững vàng đảm bảo cá đến chợ, và

okazu. Những món này có thể là cá;

nguội bằng cách chấm vào nước tương.

tới mỗi bàn ăn gia đình hay nhà hàng

món ninh nimono làm từ các loại rau

Những món ăn cân đối dinh dưỡng và

trong trạng thái tốt nhất.

lấy lá và lấy củ, thức ăn khô, và sản

giàu khoáng chất như thế cùng với

phẩm đậu nành như là đậu phụ chiên

phương pháp nấu “chậm” cũng như là

và đậu phụ đông rán; và salad chín

việc thưởng thức những món ăn đó chính
là tâm điểm của washoku.
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2

3

1

4
1. chirashi-zushi trộn, món ăn ngày
lễ ưa thích kiểu gia đình. 2.
Chikuzenni gà và rau củ nướng. 3.
Kiritanpo cơm nướng. 4. Sabazushi cá thu ngâm giấm đặt trên
cơm. 5. Mì dẹt hoto. 6. Nấm nướng
kiều hoba-miso trên lá hoa mộc lan.

1. Trình bày đĩa và thìa cơm bởi Kurashi no
Utsuwa Hanada

5

6

2. Trình bày bát cơm bởi Kurashi no Utsuwa
Hanada
3. Trình bày nồi đất bởi Kurashi no Utsuwa
Hanada
4. Saba-zushi làm bởi Izuu của Kyoto
5. Trình bày bát bởi Kurashi no Utsuwa
Hanada
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Nước dùng Dashi
Nền tảng cho hương vị ngon lành của washoku, giàu glutamates
Yếu tố quyết định hương vị trong

nhất. Không có gì là ngạc nhiên khi

Bí quyết để làm được dashi chuẩn

washoku, nước dùng dashi được làm

một quy trình thủ công kéo dài nhiều tuần liền

ngon nhất là thao tác kiểm soát nhiệt

tự những loại thực phẩm khô như là

tham gia vào việc tạo ra loại nguyên liệu dashi

độ. Để lấy được nước dùng thuần vị

tảo bẹ khô kombu, cá ngừ khô

này: cá lạng khúc, đem ninh, lọc xương, hun

ngon mà không có dư vị đắng, bạn nên

katsuobushi và nấm shiitake. Dashi là

khói, phơi khô bằng bằng bào tử mốc, và phơi

bắt đầu bằng nước lạnh rồi từ từ tăng

không thể thiếu trong mọi món canh,

nắng để có dạng cứng như đá và có phức hợp vị

nhiên đến không quá 80°C, hay chỉ

các món ninh hoặc om và mỳ; thậm

umami. Cá trống, kombu, và nấm shiitake dạng

vừa đủ sôi. Các chất glutamates tan

chí nó còn làm gia vị cho món salad

khô là những nguyên liệu thường được dùng

được trong nước trong loại nước dùng

chín aemono. Vị ngon riêng biệt của

khác để làm dashi. Chúng có thể được dùng

dashi chuẩn có vị umami mạnh và một

loại nước dùng này được gọi là vị

riêng hoặc dùng chung, tùy vào món ăn.

mùi hương kích thích gia tăng do

umami, nổi tiếng trong giới ẩm thực

Truyền thống vùng và sở thích gia đình cũng có

những loại gia vị cơ bản của washoku

nước ngoài và được thừa nhận rộng rãi

vai trò quyết định đến cách làm dashi. Những

như là nước tương và miso. Thực tế

với tư cách là vị thứ sáu sau vị ngọt,

nguyên liệu nguồn gốc động và thực vật phối

mà vị ngon như vậy có thể chiết xuất

chua, đắng, cay và mặn. Umami phái

hợp xuất sắc với nhau, tăng cường hương vị của

trong chớp mắt ở bất kỳ căn bếp gia

sinh từ những loại amino axit và các

nhau và tạo ra một chiều sâu — tác dụng phối

đình nào, kể cả bởi những đầu bếp tay

nucleotide nhất định vốn có trong các

hợp này là nguyên nhân tại sao cá ngừ phơi khô

non, là nhờ có các công đoạn cần

sản phẩm biển và nông nghiệp. Khi

và kombu thường được dùng chung. Trái

nhiều sức lao động trong sản xuất mỗi

những nguyên liệu sống này được xử

ngược với những món ăn nấu kiểu Pháp mà

loại nguyên liệu, dù là xử lý khô hay

lý bằng cách phơi khô, vị umami trở

được tán dương, dashi nhanh và dễ làm, không

phơi nắng hay cả hai.

nên đậm đặc tập trung. Katsuobushi có

cần gì nhiều ngoài những nguyên liệu khô này,

nồng độ vị umami nhiều nhất, và có lẽ

nước và mấy phút thời gian.

là nguyên liệu dashi được dùng nhiều

Thả các miếng kombu vào chảo nước lạnh,
ngâm 30 phút. Đun trên lửa vừa đến khoảng
80°C, khi bắt đầu sủi tăm trước khi tới điểm
sôi. Thả cá ngừ khô bào vào, để 1 phút, rồi lọc
bằng vải hoặc giấy lọc.

Một dụng cụ đặc thù chả khác gì bàn bào gỗ
của thợ mộc được dùng để bào khối
katsuobushi. Với hàm lượng nước giảm nhiều
trong quá trình phơi khô lâu, katsuobushi giờ
cứng như đá và khó bào, nhưng khi những sợi
cá bào gặp nước nóng và giải phóng vị ngon
mãnh liệt thì cũng xứng đáng với công sức bỏ
ra để bào cá.

Tảo bẹ khô
kombu

Shiitake khô

Kombu khô lá dày
tạo ra một loại dashi
trong và dịu. Nó
thường được kết hợp
với cá ngừ khô bào để
được nước dùng dashi
cổ điển. Ngâm phần lá
trong nhiều nước nửa
giờ đồng hồ và nấu ở
80°C trong một phút.

Với mùi hương nồng kích
thích mũi, dashi shiitake là
không thể thiếu trong ẩm
thực shojin, cách nấu chay
của các ngôi đền Phật giáo.
Ngâm nấm shiitake khô qua
đêm để lấy lại độ ẩm cho nấm.

Katsuobushi
Cá ngừ khô
bào
Nguyên liệu trung tâm
của dashi, cá ngừ khô
bào có thể được dùng
riêng hay kết hợp. Để
được vị ngon nhất, thì
chỉ nên bào trước khi
dùng.
.

Niboshi
Cá trống khô cho ra một
loại dashi thơm hương
đậm vị. Cắt đầu cá và
bỏ ruột, rồi ngâm nhiều
nước trong 3 tiếng.
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Ở Kakukyu Hatcho Miso tại Okazaki, Quận Aichi, thợ làm
miso đổ 6 tấn miso vào các thùng khổng lồ làm từ gỗ tuyết
tùng xếp 3 tấn đá sông lên trên, và để lên men trong ít nhất
hai năm.

Miso
Tinh túy biotic có tính
đa dụng cao
1
Miso, như nước tương, là một sản phẩm
lên men lành mạnh giữ vai trò cốt lõi trong
việc gia giảm các món washoku. Cả hai
loại gia vị đều có cùng nguồn gốc từ Trung
Quốc, thế nhưng từ tận 1.300 năm trước đã
biến đổi để thích nghi với chế độ ăn uống
của người Nhật. Đến cuối những năm
1500 chúng đích thực đã trở thành những
loại gia vị của Nhật với hương vị ngon
miệng và vị umami mạnh khá khác với
nước tương hay tương của Trung Quốc.
Theo truyền thống là một nguồn đạm
quan trọng, miso có thể chia thành ba loại:
loại chỉ làm từ hạt đậu tương, loại làm với
gạo, và loại thứ ba làm với kiều mạch. Hai
loại miso sau chỉ dùng hạt đậu tương như
nguyên liệu phụ trợ.
Vì được làm từ những nguyên liệu thu
hoạch tại địa phương, miso đa dạng về
màu sắc, hương và vị tùy thuộc vào nơi
sản xuất. Theo đó có vô vàn các công thức
món ăn để dùng miso trên cả nước Nhật.
Chẳng hạn như nó thường được ninh với
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thịt hay cá và rau củ để tạo thành tương sệt

như là dầu, bơ và kem béo. Với tính đa

ăn với cơm hoặc dùng để chấm và trong

dụng cao đó, miso là một trong những nét

các loại sốt. Củ cải daikon phơi nắng một

đặc trưng lớn nhất trong washoku.

phần hay cà tím muối với những loại rau

2

3

củ khác thường được ướp với miso. Và tất
nhiên miso là gia vị thiết yếu trong món
canh được đặt tên theo nó – một món đồng
hành không thể thiếu với cơm trong chế độ
ăn uống washoku.
Miso tạo ra loại nước ướp tuyệt hảo cho
thịt và cá vì nó hỗ trợ bảo quản, loại bỏ

4

những mùi khó chịu và bổ sung hương vị
thơm ngon. Các loại cá lam nhiều dầu như
là cá thu thường được hầm với miso để
làm giảm đi mùi biển. Củ cải daikon, củ
cải tròn luộc, hay konnyaku đông thường
được ăn với các loại sốt từ miso, trong khi
món ăn gọi là dengaku nêm gia vị chủ yếu
là miso: các miếng đậu phụ được nướng,
quết sốt và nướng vừa. Thường được dùng
cho các loại sốt ăn với salad chín aemono,
miso cũng hợp với những thành phần
thông thường đó của thức ăn phương Tây

1. Miso Hatcho là một loại tương đậu cổ điển
đậm vị. 2. Miso trắng Saikyo làm bằng gạo tiêu
biểu cho phong cách vùng Kansai. 3. Miso kiều
mạch màu nâu đỏ có vị mặn. 4. Miso Kakukyu
Hatcho có lịch sử năm thế kỉ.
www.hatcho-miso.co.jp

1

Nước tương
Chất tăng vị tự nhiên
cơ bản
Một loại gia vị quanh năm không thể bỏ qua với

2

washoku, nước tương có một vài màu sắc và
hương vị —một số có màu đậm, màu nhạt, gần
như không màu và hơi ngọt. Nước tương đen
Koikuchi là loại chuẩn được dùng trên mọi nơi
trong nước Nhật, nhưng hương vị của nó lại khác
nhau giữa từng vùng. Nước tương nhạt màu
Usukuchi phổ biến ở Kyoto và các khu vực lân
cận. Nước tương “trắng” không màu được dùng ở
Nagoya và khu vực xung quanh, cùng với nước
tương vị ngọt là loại đặc trưng được dùng để nấu
nướng ở Kyushu.

màu hay nước tương “trắng” không màu kết
hợp nước dashi đậm vị umami.
Nước tương cũng được dùng để nêm bữa
ăn takikomi gohan gồm cơm hấp với các
nguyên liệu khác. Khi nêm vào cơm rang hay
cơm thập cẩm vào cuối, nước tương làm tỏa ra
một mùi hương kích thích khẩu vị. Là một loại
gia vị phải có khi làm món salad chín aemono,
nước tương này cũng tương thích hoàn hảo với
mọi loại dầu.

3

phù hợp với các loại mứt quả và sốt hoặc món ăn có

1. Các nhà sản xuất nước
tương Yugeta ở quận
Saitama dùng thùng gỗ để
lên men sản phẩm.
2. Chất lỏng (nước tương)
mới ép chưa tiệt trùng
được đóng chai ngay lập
tức sau khi lọc.
3. Ông chủ Yoichi Yugeta.
4. Nước tương cốt chưa
tiệt trùng là bộ đôi hoàn
hảo với sashimi.

nguyên liệu chính là quả mọng. Nêm vào cá hầm thì

yugeta.com

Nước tương màu tối là loại cần thiết ở Nhật để
làm sốt chấm cho các món ăn yêu thích phổ biến
như là nigiri-zushi và sashimi. Loại tương nguyên
cốt này có vị umami đậm đặc và hương đậu thoang
thoảng được cho là hỗ trợ làm thư giãn thần kinh.
Nước tương đen để ướp thịt và cá nướng thì tuyệt
hảo và thoảng chút hương vani trong mũi khiến nó

nước tương đen cải thiện mùi và tăng thành tố
umami. Với màu đậm của nước tương koikuchi thì

độ tươi sáng rõ ràng của rau củ có thể bị mất

4

đi, với một số món ăn thay bằng usukuchi nhạt
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Sake
Gạo xát kỹ được rửa để loại bỏ dư bột
nuka rồi ngâm vào nước trước khi bắt đầu quy trình hấp.
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Nấu hạt gạo đã được cấy mốc koji là trọng tâm của
quy trình ủ rượu. Gạo được hấp trong hai ngày với
nhiệt độ hấp được theo dõi chặt chẽ, rồi được đưa
vào các bào tử Aspergillus oryzae để bắt đầu lên
men.

Trong sản xuất sake, công nghệ tiên tiến song
hành với phương pháp truyền thống. Các thanh
xà gỗ vắt ngang các bể lên men trong Hãng nấu
rượu Ozawa Brewery phía tây trung tâm Tokyo.
www.sawanoi-sake.com

Ngôi sao trong danh mục sản phẩm của bất cứ
hãng rượu nào, nhãn hiệu daiginjo nấu từ gạo
đánh bóng cao và những kĩ thuật công phu
nhất.

Khuấy dịch ngâm moromi để xả khí thải là
một công đoạn quan trọng với sư phụ nấu
rượu, người chịu trách nhiệm cho sự thành
công của quá trình lên men, và đến cuối là
thuộc tính hương vị cuối cùng của sake.

Trải qua một quy trình phức tạp cần nhiều kỹ
năng chuyên môn cũng như là trực giác điều
chỉnh, từ những hạt gạo màu trắng sữa ban
đầu đã biến thành loại rượu sake tinh thuần
trong như pha lê.

Một bộ phận trọng yếu trong truyền thống ẩm thực của Nhật Bản

S

ake là loại chất lỏng nấu từ gạo.

Nguyên liệu cơ bản nhất của rượu
sake là 1,3 phần nước với 1 phần gạo,
tính theo trọng lượng, và loại mốc
Aspergillus oryzae kỳ diệu, cung cấp
các enzyme để phân giải tinh bột vốn
có trong gạo thành glucose lên men
được và các loại đường khác mà hình
thành nên vị của rượu này. Hương vị
tinh tế và cầu kỳ được tạo ra từ một
vài nguyên liệu đơn giản này lại khác
nhau giữa mỗi vùng và trong thực tế
giữa những cơ sở nấu rượu cũng
không giống nhau. Và cùng tương tự
như rượu vang làm từ những giống
nho khác nhau thì sake cũng được nấu
từ những giống gạo khác nhau. Từ
công đoạn xát gạo, đến nén và lọc mỗi
một giọt moromi quý giá ngâm trong
loại chất lỏng mà chúng ta biết và yêu
mến là một quy trình chế biến cần

nhiều sức lao động trong hai đến ba
tháng. Một yếu tố khác đứng sau tính
đa dạng hương vị sake do các nhà ủ rượu
khác nhau sản xuất là nhiều công đoạn tinh
vi trong quá trình nấu rượu. Không thể đánh
giá thấp vai trò của sư phụ nấu rượu toji
(brewmaster). Người chịu trách nhiệm chọn
lựa nguyên liệu sống và quản lý toàn bộ quy
trình sản xuất rượu. Với vốn kiến thức sâu
sắc tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm của
mình, họ theo dõi kỹ những thay đổi diễn ra
trong nhiệt độ và thành phần của dịch ngâm
moromi khi nó lên men. Tận dụng các
biotics để có lợi cho mình, họ dẫn dắt hoạt
động tự nhiên của A. oryzae để tạo ra loại
sake mà hợp với uy tín và danh mục sản
phẩm của hãng nấu rượu. Vì sake được nấu
chủ yếu vào mùa đông, có thể uống được bất
kỳ mẻ rượu nào trong các giai đoạn rượu
chín khác nhau qua chu kỳ tiêu thụ kéo dài
một năm. Từ cuối đông đến xuân, sake mới
nấu đến thị trường.

Trong những tháng tiếp theo và cả mùa hè,
rượu chín đạt được hương vị đậm và ngọt
hơn. Những biến đổi tự nhiên trong thuộc
tính hương vị này của sake là một phần
trong nét hấp dẫn của nó và cùng với việc
trân trọng sắc thái mùa, một trọng tâm của
washoku. Như thế, việc thưởng thức sake
về bản chất có ràng buộc với truyền thống
ẩm thực Nhật Bản. Kết hợp với kỹ thuật lâu
đời, các công nghệ vượt trội đã tạo nên một
loạt những loại sake lôi cuốn ngày nay. Với
nhiều đặc tính hương vị, sake bổ sung cho
không chỉ washoku, mà còn cả những nền
ẩm thực khác trên thế giới. Vì độ nổi tiếng
của nó ở nước ngoài tiếp tục gia tăng, nên
ngày càng có nhiều người hứng thú với
những phong cách và các màu sắc riêng cụ
thể của nhiều vùng nấu rượu trong nước
Nhật.
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Gia vị
Đường mía
Wasanbon

Tạo nên tập hợp hương vị ngon lành

Dấm

Dấm

Mirin

Dấm Nhật gồm có loại dấm trong hay dấm

Vài giọt dấm làm mềm thịt và tăng vị thịt

“trắng” được dùng nhiều nhất làm từ gạo

cũng như là giảm bớt bất cứ dư vị béo mỡ

đánh bóng, và một loại dấm nâu đỏ gọi là

nào. Củ cải và gừng ngâm dấm kích thích

Muối

akazu, làm từ bã thừa của rượu sake ép từ

khẩu vị; gừng ngâm giấm gọi là gari, là

Ba loại muối biển được dùng trong

dịch ngâm moromi. Akazu mất ba năm để

món ăn kèm tiêu chuẩn của sushi. Dấm

washoku: muối thô, muối tinh, và muối

chín và cho kết quả đặc trưng là hương vị

kích thích tiết nước bọt và do đó hỗ trợ tiêu

rang. Loại kém phổ biến hơn gồm moshio,

cốt đậm đà hơn so với loại dấm thông

hóa trong khi đó nó cũng hạ huyết áp và

hay muối chiết xuất từ rong biển, và muối

thường vốn có độ nhẹ. Loại dấm chín này

giảm mỡ nội tạng và giảm lipid máu. Các

núi yamajio làm trong vùng Okuaizu thuộc

thường được dùng ở những nhà hàng sushi

đặc tính kháng khuẩn và vị chua dễ chịu

quận Fukushima. Muối thô được dùng để

hảo hạng tại Tokyo. Một loại dấm khác là

của dấm đã đóng góp nhiều vào sự phát

làm héo rau củ để muối và ướp cá để

kurozu, hay dấm đen cũng được làm từ gạo

triển của văn hóa sushi Nhật Bản cũng như

nướng trong khi muối tinh và moshio được

nhưng phơi tự do dưới nắng trong quá trình

sự đóng góp của sự dồi dào của cá và gạo

dùng để gia giảm món ăn. Ở Kyoto, muối

lên men. Và có những loại dấm làm từ các

ngon.

từ sake được dùng để nêm rau củ ninh và

loại ngũ cốc và trái cây khác, mặc dù số
lượng sản xuất cũng chỉ là phần nhỏ so với
số lượng sản phẩm dấm gạo.

các món canh súp trong.

Mirin

Đường

Nhận thức chung ở Nhật Bản là mọi

Làm bằng cách lên men hỗn hợp rượu

người nên ăn một món ngâm dấm khi mệt

mạnh shochu chưng cất, gạo được cấy vào

mỏi hoặc mất khẩu vị, vì thế mà vào

mốc Aspergillus oryzae và hấp, mirin là

Đường mía nâu chưa tinh của Okinawa

những ngày hè oi ả nóng nực, người ta

một chất tạo ngọt chỉ có ở Nhật Bản.

giàu các khoáng chất. Được dùng để

thường ăn món salad chín aemono. Dấm

Không ngọt đậm như đường, nó có một

làm ba chỉ nướng, loại đường này không

không nghi ngờ gì chính là một chất kích

hương vị dịu nhẹ. Vài giọt mirin khử đi

chỉ làm tươi mùi thịt, mà còn giảm lipid

mùi tanh của món trứng và làm món cá

máu. Đường Wasanbon làm ở quận

hầm tươi ngon hơn. Trong khi miso và

Tokushima có vị thoảng hấp dẫn và là

nước tương là hai loại gia vị cơ bản nhất

một nguyên liệu thiết yếu của các loại

trong washoku, thì mirin thường được

đồ ngọt wagashi.

thích khẩu vị tuyệt vời; nó cũng có tác
dụng khử mùi tanh của hải sản và ngăn
ngừa ngộ độc thực phẩm. Nêm vào món cá
nhỏ nấu nước tương, dấm làm giảm độ
mặn và khiến cá mềm đến độ phần xương
nhiều canxi cũng có thể được tiêu hóa dễ
dàng; nó cũng giúp giữ được món ăn lâu
hơn. Khi cá nhỏ được nướng hoặc chiên
nguyên con rồi ướp dấm, tương tự có thể
dễ dàng ăn nguyên con từ đầu đến đuôi cá.
Cá thịt trắng, cá thu, cá trích dày mình
kohada, và cá trích dày mình của Nhật
mamakari thường được ướp dấm để kháng
khuẩn và đạt được độ cân bằng giữa vị
mặn và chua.

dùng để tăng cường vị umami của món
ăn. Kết hợp với một trong hai loại gia vị
kia, nó tạo lên một loại sốt béo ngậy đem
lại màu bóng loáng cho món cá nướng

hay cá ninh. Lươn nướng kiểu Kabayaki
phết mirin và nước tương là một món
Nhật cổ điển làm mọi người ứa nước
bọt. Trộn mirin và nước tương với rượu
hoa quả, quả mọng, cà chua sạch hay
tương cà cho ra loại sốt ướp thịt bò, thịt
lợn và thịt gia cầm khiến mọi người
phải mút ngón tay.

Yakumi
Cảm giác cay, hăng và gắt
mạnh
Một thuật ngữ ẩm thực chỉ các cây gia vị và
những loại thực vật sống tự nhiên khác được dùng
trong washoku để làm tăng vị và trang trí món ăn,
yakumi truyền tải thi cảm về mùa khi chúng đem
lại đặc tính kháng khuẩn và tăng hương vị cho
các món ăn. Chúng cũng kích thích khẩu vị bằng
năng lượng và mùi hương sảng khoái của mình.
Quả thanh yên Yuzu là một loại quả chua
được đánh giá cao bởi mùi hương thanh tao của
nó. Cam này được dùng quanh năm nhưng trong
những dạng thức khác nhau: người ta thu hoạch lá
non, hoa, đài hoa và quả non vào mùa xuân; mùa
hè quả xanh non được đưa vào tiêu thụ trong thị
trường; khi cam chín quả chuyển thành màu vàng.
Vỏ cam Yuzu thường được dùng trong các món
canh trong và các món ninh, trong khi đó nước ép
cam thì làm bóng nước sốt chấm.
Tiêu sansho cũng làm sinh động washoku
qua các mùa. Chồi tiêu và hoa tiêu trang trí món
canh trong và các món ninh. Quả tiêu sansho non
gia tăng hương vị các món ninh trong khi bột tiêu
đen là một loại gia vị phải có trong món lươn
nướng.
Wasabi làm giảm nguy cơ khi ăn cá sống,
ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm với các đặc tính
kháng khuẩn mạnh. Washabi mới nạo là một món
ăn kèm kinh điển của sashimi, nigiri-zushi, và mỳ
soba, hương vị tinh tế của những món này được
cân bằng bởi cảm giác nhói mũi.
Tía tô Shiso có hai dạng: lá xanh và lá đỏ.
Búp non của cây tía tô thì trang trí sashimi và làm
giảm mùi tanh. Lá tía tô xanh sáng được dùng có
tác dụng tôn lên sắc hồng và sắc đỏ của sashimi.
Củ họ gừng Myoga có mùi thoang thoảng và
vị giống với gừng. Nó được dùng để gia giảm
hương vị và trang trí cho cả sashimi và mỳ. Thu
hoạch vụ đầu hè và vụ thu, myoga hiện đang
được trồng quanh năm.
Gừng, hay shoga, được nạo và ăn cùng với
sashimi, trong dạng muối chua gọi là gari, thì nó
luôn ăn cùng với sushi. Gừng làm ấm cơ thể và
cũng có tác dụng diệt khuẩn mạnh mẽ, điều này
là nguyên nhân tại sao người ta thường dùng
gừng cho các món hầm làm từ cá lam và các món
hấp vào mùa đông.
Negi thuộc họ tỏi tây, và dọc trắng và phần lá
xanh đều được dùng rộng rãi trong các món canh,
các món ninh, lẩu, món cơm donburi và mỳ. Negi
có tác dụng an thần. Giống với mọi loại yakumi,
nó đem lại mùi dịu nhẹ và hương thơm sảng
khoái cho các món washoku.
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Wagashi
Bánh kẹo cho mọi mùa
Wagashi là tên gọi dùng để phân biệt đồ ngọt

Xuân

truyền thống Nhật Bản với các loại bánh kẹo
phương Tây, hay yogashi. Wagashi có đa dạng
hình dạng và kiểu dáng đến bất ngờ và được phân
loại nhiều cách theo phương pháp chế biến như là
hấp hoặc nướng, hoặc theo hàm lượng nước trong
sản phẩm gồm namagashi hay omogashi chưa nấu
hay rất ẩm, han-namagashi kém ẩm hơn, và kẹo
đường khô higashi. Có những loại jo-namagashi

Hạ

hảo hạng để phục vụ cho khách, dùng làm quà và
có mặt trong nghi thức trà đạo, và loại dagashi
phổ thông được mọi trẻ em yêu thích và ăn loàm
quà vặt.
Chính đồ ngọt Wagashi dùng tại nghi thức trà
đạo đã là một vũ trụ với bao la kiểu dáng và
nguyên liệu. Omogashi được dùng với trà đặc

Thu

koicha, trong khi higashi được ăn cùng trà loãng
usucha. Trong omogashi có nhiều loại như là
kinton, bánh ngọt vo viên thường làm từ đậu
nghiền nhuyễn và phủ vụn nhiều màu sắc và bánh
gyuhi mềm làm từ bột gạo nếp và đường. Cả
omogashi và higashi truyền đạt các chủ đề theo
mùa trong kiểu dáng và màu sắc của mình,
omogashi thường có sắc thái trừu tượng trong

Đông

màu sắc và hình dạng và higashi miêu tả về thực
vật, hoa và các chủ đề như là hoa anh đào mùa
xuân, nước chảy mùa hè, lá mùa thu và hoa mẫu

Đồ ngọt Omogashi (trên) và bánh kẹo khô higashi (dưới) bởi Tsuruya Hachiman

đơn tươi sáng mùa đông.

Yokan, một khối đặc đậu đỏ ngọt nghiền nhuyễn, và manju,
một viên bột có nhân nhuyễn thường xuất hiện tại nghi thức
trà đạo, những chúng cũng là những loại đồ ngọt tiêu chuẩn
thường được dùng làm quà tặng hay bán cho khách.
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Hojicha

Sencha

Gyokuro

Tách trà và đĩa đựng tách bởi Tosai

Trà xanh Nhật Bản
Một liều thanh thản tức
thời
Một tách trà xua tan mệt mỏi và làm

có hàm lượng cafein cao, pha với

nhận được vị đắng nhẹ của tannin, và ấm

vơi đi cảm giác trằn trọc của chúng ta.

nước dưới điểm sôi vào khoảng 65°C.

thứ ba để tận hưởng mùi hương vương

Có nhiều loại trà xanh ở Nhật và mỗi

Nhấp ngụm nhỏ mỗi lần, đảo trà trên

vấn với tinh chất sảng khoái. Đồ ngọt

loại đều có tác dụng dưỡng thân và bình

lưỡi trước khi nuốt xuống. Với tiệc

thích hợp nhất ăn cùng với ấm trà cuối

ổn tâm tình. Mỗi loại có nhiệt độ nước

chiều, thưởng thức cùng các loại đồ

cùng, ấm thứ ba. Cũng có thể pha

tối ưu để pha được tách trà hoàn hảo.

ngọt mà không lấn át đặc tính thanh

Sencha với nước lạnh.

Nhưng dù có là loại gì thì trà xanh Nhật
được chú định là sẽ thưởng thức một
mình không cho thêm đường, sữa, chanh

nhã của trà như là bánh nerigashi ngọt
nhẹ làm từ bột gạo và nhân đậu.

Bancha làm từ lá chè và gốc chè
mọc tiếp từ trên những bụi chè sau đợt

Sencha là loại trà xanh thông dụng

thu hoạch sencha đầu tiên. Trà này giàu

nhất. Các bụi chè của loại trà này mọc

catechin và vitamin C. Để pha trà, cho

và hãy dành ra một lúc để thư giãn và

trong ánh nắng mặt trời, nhưng giống

trà vào nước đang sôi và tắt lửa trước

trân trọng hương vị thoang thoảng tinh

như gyokuro, chỉ thu hoạch những lá

khi nước bắt đầu sôi lại. Hojicha là một

tế của nước trà.

mới. Để pha trà, dùng nước từ 70°C

loại trà rừng làm từ sencha hay bancha

Gyokuro là loại trà Nhật hảo hạng

đến 75°C. Sencha có vị umami và vị

đã được sao. Ba dạng trà xanh Nhật Bản

nhất, với nhiều lớp vị ngọt và vị umami

ngọt tinh túy, mặc dù vị của nó không

này được uống hàng ngày, thường dùng

phức tạp. Lá của những bụi chè bón

rõ rệt bằng vị của gyokuro. Với trà

cùng với bữa ăn. Bancha đặc biệt hợp

phân tốt được che chắn ánh mặt trời

này, nhấp một ngụm nhỏ và đảo trong

với các đồ ăn nhiều chất béo.

trước khi thu hoạch, và chỉ hái những lá

lưỡi. Thưởng thức ấm thứ hai để cảm

hay mật ong. Làm theo những công
đoạn sau để pha được tách trà lý tưởng,

mới rồi xử lý ngay lập tức. Vì gyokuro
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Washoku
đời thường
trên khắp
thành phố
Mori-soba đựng trên khay tre
với bình tokuri để đổ nước chấm
và một cái cốc choko dùng để ăn mỳ.
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Trong những trang sách này, chúng tôi đưa bạn
vào tour ẩm thực về các món washoku ưa thích
hàng ngày, từ thức ăn truyền thống tận thời Edo
(1603–1867), đến những thích nghi với ẩm thực
phương Tây sau thời Meiji (1868–1912), khi Nhật
mở cửa các cảng của mình.

Kể cả với những món bình dị này, thì vị đầu
bếp washoku tận tụy chưa bao giờ ngừng yêu
cầu đạt đến sự hoàn mĩ. Những loại thức ăn
này có thể nhanh chóng, nhưng thứ chúng
mang lại không là gì ngoài một tinh thần được
gìn giữ qua nhiều thế kỉ.

Soba
Tài năng của thợ làm soba quyết
định vị, kết cấu và màu sắc của
món mỳ nổi tiếng này
Soba, hay kiều mạch, thuộc về họ cây chút
chít. Nội nhũ tinh bột của nhân giàu các
vitamin nhóm B, được nghiền thành bột mịn
sau đó trộn với nước, nhào, nặn thành hình dẹt,
và cắt thành mì dài. Kiều mạch được trồng ở
Nhật bắt đầu vào những năm 700. Vì có thể
thu hoạch kiều mạch trong vòng hai tháng sau
trồng kể cả trong khí hậu lạnh, loại cây trồng
này là nguồn dinh dưỡng giá trị trong những
giai đoạn khó khăn. Vào những năm 1600, kỹ
thuật làm mỳ được tạo ra; đến những năm
1800, có tới 3.700 cửa hàng mì soba đang kinh
doanh ở thành Edo, ngày nay là Tokyo. Một
món ăn nhanh được yêu thích bởi người dân
Edo, soba cũng là một món ăn ngon lành được
thưởng thức tại các buổi họp mặt theo mùa và
dịp lễ, vì các sợi mì được cho là đảm bảo một
cuộc sống lâu dài tràn đầy may mắn.
Có hai cách chính để ăn mì soba: morisoba được ăn lạnh, nhúng sơ các sợi mỳ nước
sốt đậm từ đậu nành. Kake-soba được ăn nóng,
các sợi mì được nhúng trong nước dùng ngon
miệng. Cách ăn thứ nhất thì đơn giản, và là
cách thích hợp hơn để thưởng thức hương vị
tinh tế của chính kiều mạch.
Edo-soba Hosokawa, một nhà hàng đặc sản
mì soba ở Tokyo, làm ra một trong những loại mì
soba ngon nhất tại thủ đô. Với mục đích tìm ra
loại kiều mạch đậm vị được trồng trong đất giàu
khoáng sản, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng ông
Takashi Hosokawa đã đến thăm hơn 200 trang
trại để tìm nguồn nguyên liệu chính này. Ông cho
nghiền các hạt kiều mạch bằng cối xay ở góc nhà
hàng của mình.

Ông không dùng loại bột nào khác ngoài loại
ông tự xay tại chỗ. Ông nhận xét: “Soba có giá trị
trong số những món ăn đơn giản nhất trong
truyền thống washoku. Chất lượng của nguyên
liệu chính ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của
nó”. Hosokawa làm mì soba bằng tay từ nguyên
liệu tươi, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm
mì. “Làm mì Soba khó bởi vì bột không có đủ
lượng gluten cần thiết để liên kết với nhau. Đó là
lý do tại sao tôi cẩn thận xay hạt kiều mạch thành
bột mịn. Công đoạn này làm cho bột dễ dính với
nhau và dễ cán hơn. Thêm bao nhiều nước vào
bột thì phụ thuộc vào mùa, thời tiết và độ ẩm
không khí. ”

1. Nước đổ dần dần vào bột
kiều mạch tinh và nhào khối
bột đều bằng lòng và đầu
ngón tay. Lượng nước cần
vào khoảng một nửa trọng
lượng bột.
2. Khối bột được cán thành
vòng tròn mỏng dài khoảng
50cm, và gấp nhiều lần
thành nhiều lớp.
3. Để làm mỳ có sợi đồng
đều, một cái thước đặc biệt
được đặt lên bột đã xếp lớp,
sau đó cắt bột thành các sợi
mỳ dày 1mm.
1,2,3 các ảnh từ trái qua phải

Một khi quấy nước với bột soba và cho đến khi
cắt mì, mất khoảng 20 phút để làm một mẻ mì. Tốc
độ và độ chính xác là bí quyết, để giữ được hương vị
tinh tế và hương thơm của kiều mạch. Khi làm xong,
mì mới làm được cắt và luộc trong 20 giây, nhúng
vào nước lạnh để làm cho mì săn lại, và bày biện
trên một khay tre seiro dùng cho mori-soba.

Khi khay mori-soba của bạn được bưng lên,
đổ một ít nước chấm từ bình nước chấm vào cốc
choko của bạn, thêm hành lá xắt nhỏ và wasabi để
thưởng thức. Tiếp theo, gắp vài sợi mì bằng đũa,
chỉ nhúng đoạn đầu của sợi mì vào nước chấm, và
hút mì lên mà không nhai quá nhiều, thưởng thức
hương thơm tinh tế của chúng và cách mì trơn
tuột trôi xuống cổ họng. Với mỗi lần ăn đủ
miếng, hương vị cầu kỳ của nước chấm được nấu
kỹ từ nước dùng dashi xuyên qua lớp mỳ, một
khía cạnh khác cho món ăn đơn giản và mãi nổi
tiếng này.

Takashi Hosokawa, người
đã làm việc trong bếp kể từ
khi còn là thiếu niên, tận
tâm cố gắng kiếm được loại
kiều mạch chất lượng tốt
nhất để làm nên món mỳ
soba của ông.
Edo-soba Hosokawa
1-6-5 Kamezawa,
Sumida-ku, Tokyo
Tel. 03-3626-1125

49

2

1

Quán ăn
Shokudo

3

4

rau chần ngâm nước tương, salad khoai

món hấp dẫn này với mức giá hợp lý và

tây hay củ cải bào với cá trống con khô.

không bao giờ thấy chán với nhiều món ăn

Với cơm, canh miso và dưa muối trong

mà nhà hàng phục vụ kể cả nếu bạn định

khay, giờ bạn có một bữa ăn cân đối

ăn hàng ngày ở đó.

hoàn toàn. Không khí như ở nhà của nhà
hàng ngược lại với phương thức làm ăn

Nấu ăn đúng kiểu gia

thông minh chỉ lấy nguồn nguyên liệu

đình

mua hàng ngày ở chợ; lúa trồng bởi các

1. Tokiwa mở hàng sớm để bán đồ ăn sáng .
2. Một set bữa ăn teishoku với cá quân (rockfish)
nướng nguyên con.
3. Quán không rườm rà kiểu cách, bên trong thoáng,
sạch và thoải mái.
4. Tôm cỡ lớn, tẩm bột rồi chiên, là món bán chạy

Sugamo Tokiwa phục vụ cơm mới hấp

nông dân độc lập ở quận Akita. Nhưng

nhất.

và canh miso cùng với 50 món ăn nấu

sự hấp dẫn lớn nhất của nhà hàng là bạn

kiểu gia đình khiến mọi người ứa nước

có thể thưởng thức những

Sugamo Tokiwa
3-14-20 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo
Tel. 03-3917-7617
www.kousinnduka.co.jp

Udon

Anh nói: “Sau khi được nhào từ bột mì

bọt. Bạn có thể tự thiết kế bữa ăn của
mình bằng cách chọn món chính như là
sashimi, cá nướng, cá hầm hay món tẩm
bột chiên và một món ăn kèm như là

1

thức ăn chất lượng nhất. Hải sản được

và nước, khối bột được để nghỉ trong

Mỳ được luộc đến độ săn
vừa chuẩn cho mỗi vị khách

một ngày. Nhưng một khi khối bột được

Thay vì muốn sự nhất quán thì đầu bếp
kiêm chủ nhà hàng anh Yoshihiro
Hiraoka chọn cách tốt hơn cho món mỳ
của mình: anh tinh chỉnh kích cỡ và độ
mềm của mỳ theo ý muốn của từng vị
khách. Ví dụ như anh phục vụ mì sợi

mình sau sự dụng tâm anh dành cho mỗi

mỏng cho khách nữ và sợi dày cho
những người đang đói bụng vào giờ ăn
bữa trưa. Với những người mua mang đi,
anh phục vụ mì nấu đến độ săn “vừa
đủ”; với những thực khách ngồi ăn thong
thả, có lẽ thưởng thức sake cùng bữa ăn
của họ, thì anh phục vù mỳ nấu dai để
không nở quá nhanh.

nguồn gốc đậu nành với nhiều loại nhân

2
3

cán mỏng và cắt thì phải nấu mì ngay
lập tức”, giải thích việc căn thời gian của
phần mỳ. Giống như soba, udon được ăn
nóng hoặc lạnh. Với kiểu ăn nóng,
kama-age udon được ăn cùng nước nấu
mì, với nước chấm ở bên cạnh; kakeudon là loại mì ăn cùng nước dùng
(topping) ăn kèm như là tempura, rau và
trứng.

1. Hiraoka khai trương hàng mỳ udon của mình khi
20 tuổi. Anh bán những món khác và nhiều loại
sake ngon.
2. Anh luộc mỳ với sự tỉ mẩn, kẹp sợi mỳ bốn hoặc
năm lần mỗi mẻ để kiểm tra độ săn.
3. Udon Kama-age, ¥850 (~750.000đ). Nước chấm
làm từ kombu và nước dùng cá ngừ cổ điển. Khách
cho thêm hành hoa thái và một nhúm bột chiên
tempura vào mì để thưởng thức.
Kamachiku
2-14-18 Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo
Tel. 03-5815-4675
www.kamachiku.com
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Unagi
Phi lê lươn nướng béo ngậy,
mềm mướt trên đầu lưỡi
Lươn mảnh dài ăn kiểu kabayaki, gọi
là unagi trong tiếng Nhật, được lạng
lấy thịt, nướng và phết một loại sốt
đậu tương ngon ngọt. Phổ biến nhất là,
unagi làm theo cách này được đặt trên
lớp cơm trắng hấp trong một hộp hoặc
một cái bát sơn mài. Được coi là món
ăn tăng năng lượng lý tưởng, lươn
nướng đặc biệt phổ biến trong mùa hè
nóng nực. Trong vùng Kansai của
miền Tây Nhật Bản (chủ yếu là Osaka
và Kyoto), các miếng phi lê lươn được
nhúng trong nước sốt và nướng, trong
khi ở phía đông vùng Kanto (Tokyo
và các vùng lân cận) lươn được hấp
trước rồi mới quết sốt để nướng.
Masayoshi Ichi-kawa, người đã
làm việc trong nhà bếp của nhà hàng
kiểu Edo này hơn 40 năm, nói: “Tại
Nodaiwa trước khi hấp chúng tôi
nướng những miếng lươn mà không
có nước sốt trong công đoạn sơ kỳ gọi
là shirayaki.

Sau đó, chúng tôi hấp kỹ lươn trong

2

một giờ đến 90 phút để loại bỏ chất
béo dư thừa.” Sau khi hấp là đến quá
trình nướng chính thức. Các miếng
lươn được nhúng vào sốt phết nướng
làm từ đậu nành và mirin, rồi đem
nướng trên than củi. Các bước này
được lặp lại bốn lần, để nước sốt thấm
vào miếng lươn và làm vị thịt thêm

3

đậm đà. Mỗi miếng thịt lươn mềm
mướt sẽ tan chảy trong miệng bạn.
1. Unaju lươn nướng đặt trên cơm ăn trong hộp
sơn mài. Ở Nodaiwa hộp cơm lươn này được
bưng lên cùng với một bát canh trong có gan
lươn.
2.Các miếng lươn xiên que được đặt hấp trong
xửng hấp cỡ lớn làm từ tre.
3. Cần có kỹ năng thành thạo và đôi bàn tay khéo
léo để theo dõi và liên tục điều chỉnh độ mạnh
của lửa.
4. Làm việc cho Nodaiwa với tư cách người học
việc từ 40 năm trước, Masayoshi Ichikawa giờ
đang quản lý bếp của các nhà hàng chính và nhà
hàng chi nhánh.
Nodaiwa
1-5-4 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo
Tel. 03-3583-7852
nodaiwa.co.jp

4
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Yakitori
Dùng lửa từ than củi để chế biến
mỗi phần thịt đến độ hoàn hảo
Yakitori, hay gà xiên nướng, là một trong những món ăn làm từ
thịt gia cầm nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Torikashin, ở Tokyo,
hấp dẫn khách hàng với thực đơn nhiều món đặc trưng với gần
như mọi bộ phận ăn được của chim, từ phần xương đuôi có thịt,
đến thịt cổ và cơ hoành, bên cạnh các món phổ biến hơn như
đùi, cánh, và nội tạng chim.
Đầu bếp kiêm chủ nhà hàng anh Tadakazu Yasuda nói,
“Chúng tôi lấy nguồn chim 70 đến 120 ngày tuổi, vì thịt của
chúng lúc đó có độ cân bằng tốt nhất về hương vị và độ mềm.”
Trước khi nướng, thịt được cắt thành những miếng đều nhau và
được phun rượu sake, một bước để tăng cường độ bóng và
hương vị của miếng thịt. Muối là gia vị chính. Các bộ phận
nhạt vị, chẳng hạn như mề, được nướng sơ và sau đó nhúng
vào nước sốt làm từ đậu tương, mirin và rượu vang đỏ. Người
ta ưu tiên dùng than Bincho vì cho nguồn lửa mạnh khô.

1

1. Phân loại yakitori: mỗi phần có hương vị
riêng. Rau củ nướng bổ sung vào phần ăn.
Torikashin dùng than củi hảo hạng Bincho. Vì
nó không sinh khói và không ám vị khói vào
thức ăn, nên chỉ còn hương vị tinh tế của thịt
gà.
2. Trước khi nướng, rắc muối lên thịt ở
khoảng cách 30cm để gia vị thấm đều.
3. Tadakazu Yasuda đã mài rũa kỹ năng bản
thân ở sáu nhà hàng yakitori khác nhau trước
khi khai trương nhà hàng của riêng mình

2

Yasuda chăm chú nói: “Thịt ăn được là khi bên ngoài giòn và
phần giữa của thịt thì chín vừa. Và để phán đoán được khi nào
nướng xong thì phải cần cả đời mới tinh thông được”. Khi bạn cắn
từng miếng thịt bóng loáng ra khỏi xiên, nước cốt thơm từ thịt lấp
đầy miệng của bạn. Như thể có phép thuật mà phần thịt trắng và
gan ở giữa có độ tái tuyệt vời.

Torikashin
Netsu Building B1F
3-14-1 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Tel. 03-3499-0810

3

Oden
Món hỗn hợp giản dị được đưa
lên tầm cao mới với nguyên liệu
chọn lọc
Một món ăn ngon miệng gồm nhiều loại bánh cá và rau củ khác
nhau ninh trong nước dùng dashi, oden được ăn nóng hổi. Khi nấu
nước dùng kiểu Kanto thì người ta nêm thêm nước tương; trong khi

1

ở Kansai thì người ta thêm muối. Ginza Yasuko ở Tokyo phục vụ
oden nấu trong loại nước dùng đậm đà đặc biệt hợp khi dùng
chung với sake. Ngoài những miếng oden thông thường, Yasuko
còn phục vụ các món ăn nguyên bản như là thạch konnyaku nêm ớt
cay, và kiritanpo, cơm nghiền thơm ngon nặn xiên vào que làm từ

2

3

1. Được ninh trong nồi có nhiều ngăn
là một loạt những món ngon như là
đậu phụ rau củ nghiền vo viên chiên
ganmodoki, hanpen hấp và bánh cá
hình ống chikuwa, động vật có vỏ,
trứng và khoai tây.
2. Bắp cải cuộn thịt xay làm tăng
thêm hương vị cho món canh.
3. Gia vị bắt buộc của oden là mù tạt
vàng karashi. Vị gắt và cay, loại mù
tạt này làm sống dậy mỗi miếng thức

4

gỗ tuyết tùng rồi nướng (cơm nướng). Củ cải daikon là một món
đặc biệt nổi tiếng; Yasuko lấy nguồn thực phẩm từ những vùng

ăn trong khi vẫn nêu bật được vị
riêng biệt của chúng.
4. Đầu bếp-chủ nhà hàng Hisashi
Ishihara, bên phải, vẫn giám sát nồi
oden ở tuổi 84. Bên cạnh ông là
người đang chờ nối nghiệp, Toshiki
Matsui.

khác nhau mỗi mùa để có được nguyên liệu thực phẩm tốt nhất trên

Ginza Yasuko
7-8-14 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Tel. 03-3571-3467
www.ginzayasuko.com

vào nồi, mỗi loại đều hấp thu hương vị của những loại khác. Oden

thị trường. Tránh các nguyên liệu có hương vị mạnh hoặc nhiều
dầu mỡ để không làm xáo trộn sự cân bằng tinh tế trong canh.
Hisashi Ishihara, chủ sở hữu kiêm đầu bếp thế hệ thứ hai, cho rằng
"có được sự cân bằng lý tưởng thông qua việc cho 30 loại thức ăn
thực sự giống như một loại bouillabaisse (súp hải sản Pháp) kiểu
Nhật Bản - một hỗn hợp các loại hải sản và các loại rau củ nấu
cùng nhau.”

Donburi
Cơm và một món
phụ, cả bữa ăn trong
một cái bát
1

D

onburi là bữa ăn thịnh soạn chỉ có một món

gồm cơm đựng trong bát sâu lòng và cho thức ăn
đậm hương vị lên trên như là tempura hoặc
sashimi nêm gia vị hoặc trứng cá. Oyako-don giá
vừa phải là một lựa chọn ăn trưa rất phổ biến.
Trong một cái chảo cỡ đặc biệt là một phần ăn
dành cho một người, gà và trứng được nấu trong
nước dùng dashi đã nêm đậu nành và mirin; sau
đó toàn bộ chỗ thức ăn được đổ lên trên cơm. Tại
nhà hàng Sawacho, một khi gà đã nấu chín trong
nước dùng đậm đà, đầu bếp đổ vào một quả trứng
đã được đánh để nấu cho đến khi nổi bong bóng,
rồi lại cho thêm một quả trứng nữa, cẩn thận để
giữ cho hỗn hợp trứng nhẹ, xốp và mượt trên đầu
lưỡi. Ăn cơm trắng mới hấp xong cùng một
miếng với phần thức ăn đậm đà ở trên là sự hấp
dẫn tuyệt vời của donburi

1. Vị umami của gà và trứng thấm vào cơm nóng lý giải được
nét hấp dẫn của oyako-don làm mọi người chảy nước miếng.
2. Mỗi phần oyako-don cá nhân sau khi được khách gọi món thì
mới được làm.
3. Mỗi phần ăn dùng hai quả trứng đánh, nhưng trứng được đổ
thành hai mẻ để trứng mềm và ngậy.

2

Sawacho
5-15-11 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo
Tel. 03-3447-0557

3

Tonkatsu
3
1.Một miếng thăn lợn 3cm
được dần và tạo hình.
2.Thăn lợn tẩm bột được thả
nhẹ vào chảo mỡ lợn đang
sôi.
3.Yoshihiko Shimada là đầu
bếp kiêm chủ nhà hàng đời
thứ tư của nhà hàng có lịch
sử 100 năm tuổi Ponta ở
quận Ueno của Tokyo. Ông
cố của anh là đầu bếp trong
bếp Gia đình Hoàng gia.
4.Bắp cải cắt vụn kĩ, một đồ
trang trí chuẩn của tonkatsu,
tôn lên hương vị trọn vẹn
của thịt và hỗ trợ tiêu hóa.
Nước sốt có cảm giác gắt
mạnh.

Ponta Honke
3-23-3 Ueno, Taito-ku, Tokyo

Tel. 03-3831-2351

Mượn từ ẩm thực phương Tây, và
được tái định hình để bổ sung cho cơm
với thịt lợn đậm đà trọn vẹn
Thịt lợn tẩm bột chiên xù rồi đem chiên và được
ăn cùng bắp cải thái vụn trong tonkatsu, một món
ăn được nhà hàng đặc sản Ponta ở Tokyo gọi là
katsuretsu, theo thuật ngữ cốt-lết. Trong khi một
số cửa hàng phục vụ cả thịt lợn phi lê và thăn, đầu
bếp của Ponta, ông Yoshihiko Shimada chỉ phục
vụ thăn lợn, chế biến kỹ lưỡng phần thịt này theo
công thức gia đình của mình. Lọc mỡ ra dùng để
làm dầu, Shimada từ từ rán mỗi miếng thăn lợn
tẩm bột ở nhiệt độ thấp 120˚C. Rán chậm làm
phần vỏ chuyển màu vàng nhạt và khi bạn thái
phần thịt dày nhưng mềm mới được phục vụ bưng
tới thì dòng nước cốt thịt thơm ngon chảy ra. Mặc
dù nhìn không được tươi sáng và miếng thịt thì
mềm, nhưng nhờ rán bằng mỡ lợn mà món cốt lết
này có độ đậm hương vị đặc biệt phù hợp với
cơm và ăn cùng canh miso.

Sapporo

Hakodate

Yamagata

Kitakata

Tokyo

phát triển tổng thể món ăn - kể cả mì
giờ đây cũng thay đổi rất nhiều từ bắc
vào nam trên toàn quốc.
Trong số các công thức nấu ăn địa
phương cụ thể đã trở thành chính
thống có ramen Sapporo từ đảo chính
cực bắc của Hokkaido, và ramen
Kyushu từ phía nam. Loại thứ hai nổi
tiếng với nước dùng nấu từ xương
lợn, và có rất nhiều phiên bản khác
nhau, đặc biệt là những loại ramen
làm ở Hakata, Kurume, và
Kagoshima.
Nói chung nước dùng ramen chủ yếu
làm từ xương lợn hoặc gà, hải sản,
hoặc kết hợp các loại đó, gia giảm
nước tương, miso hoặc muối. Dù có
công thức gì thì món mì ramen này
vẫn không thay đổi vị umami và

thành phần chính. Mỳ có thể là sợi cực
to, sợi to, sợi nhỏ hoặc sợi xoăn. Phần
nhân (topping) như là thịt lợn xá xíu
chashu và măng ngâm cũng khác nhau
giữa các nơi. Trong ramen Sapporo rau
củ được xào rồi trộn cùng với canh
trong một cái chảo sâu lòng; hỗn hợp
này sau đó được đổ lên trên mỳ. Một bát
mỳ ramen điển hình có bảy đến tám
thành phần nhưng có những loại ramen
làm từ hơn 30 nguyên liệu.
Những yếu tố này kết hợp để tạo ra
không chỉ trải nghiệm hương vị đậm đặc
mà chúng ta biết và yêu thích với tư
cách là món ramen mà còn là niềm vui
khi khám phá các phiên bản gốc ở mọi
vùng miền và địa phương nơi làm ra loại
ramen đó.

Ramen
Nhiều loại nguyên liệu tạo
nên hương vị ngon thực
cầu kỳ
Ramen Nhật Bản, một bộ ba cổ điển
gồm phần nước, phần mì và phần nhân,
có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong khi,
phiên bản mỳ Trung Quốc được ăn cùng
nước dùng đa dụng mà cũng là gia vị
cho các món xào và những món khác thì
canh ramen ở Nhật Bản được nấu đặc
biệt chỉ dành cho món mì này.
Cho đến những năm 1950 hay
những năm 1960, ramen ở Nhật Bản
cũng đã được phục vụ theo kiểu Trung
Quốc, ăn cùng canh đa dụng. Dần dần,
các đầu bếp ramen bắt đầu nghiên cứu
các công thức món ăn để tinh chỉnh và
phân biệt đặc tính hương vị riêng của
cửa hàng mỳ của họ. Những nỗ lực này
đã sinh ra một loạt những loại canh mỳ
đa dạng ngày nay, mà thể hiện nhiều
loại thức ăn cá thể và địa phương. Các
đầu bếp ramen của Nhật Bản tiếp tục

Yokohama

Kyoto

Wakayama

Tokushima

Onomichi

Hakata

Mỳ chấm Tsuke-men

Ramen trong nồi nóng Nabe-yaki

1. Lợn xá xíu Chashu là một loại topping
không. thể thiếu của ramen. Thịt lợn được đun
với nước sốt trong nhiều giờ, phần thịt mềm
ướt đậm vị được thái lát mỏng và đặt lên trên
mỳ.
2. Đầu bếp ramen để ý kỹ nồi mỳ đang sôi. Sự
cạnh tranh trong hơn 2 thập kỷ qua đã cho ra
đời vô số kiểu loại ramen với hương vị ngon
miệng hơn.

1

2

Trang này được tạo ra với sự hợp tác từ Bảo
tàng Raumen Shin-Yokohama.
www.raumen.co.jp
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Izakaya
2

Một quán bar kiểu Nhật
để ăn nhậu thong thả
Mọi người tụ tập ở izakaya để thưởng
thức sake hoặc bia trong những cuộc nói
chuyện lý thú. Tại Shinsuke, chủ quán bar
kiêm đầu bếp thế hệ thứ tư bán bia và một
nhãn hiệu rượu sake là thức uống cố định

3

trên menu kể từ khi quán này lần đầu tiên
khai trương. Ở đây, đồ ăn đóng một vai trò

1. Tự động mang ra bàn, món khai vị tsukidashi là
một loại phí phục vụ; trong hình là khoai tây cà rốt
nấu với nước tương và đường. Đằng sau là các đồ có
trong thực đơn thường ngày của Shinsuke: cá ngừ
và hành hoa trộn với miso và giấm; và món bánh
nướng làm từ gluten lúa mỳ nêm miso.
2. Khách đến quán thư giãn bằng đồ ăn và thức
uống. Đừng thấy ngại khi muốn hỏi đầu bếp về các
đề xuất nên chọn món nào trong menu dán trên
tường.
3. Sake được đun ấm đựng trong bình dung tích
180ml theo sở thích của khách — âm ấm hoặc nóng.
Tất nhiên có một số vị khách thích uống lạnh.
Shinsuke

1

hỗ trợ cho thức uống: tất cả các món ăn
được phục vụ đơn lẻ, không có các món
kèm, nhưng với một loạt các món ăn - hơn
40 loại — hơn cả đủ để bù cho phần các
món ăn kèm rồi.
Ngồi ở quầy, nơi bạn có thể trò
chuyện với chủ quán hoặc đầu bếp phụ
trách cũng như những thực khách đồng
nghiệp, là một điểm nổi bật khác của một
buổi tối tại izakaya. Bạn có thể gọi đồ với
tốc độ của riêng mình, và không khí vốn

3-31-5 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Tel. 03-3832-0469

có giúp cho việc đi một mình cũng dễ
dàng như khi đi cùng nhóm bạn.

Okonomiyaki
Bánh xèo ngon miệng—vỏ ngoài
giòn, nhân bên trong ấm và mềm
Bánh xèo okonomiyaki làm từ hỗn hợp
bột mỳ lỏng trộn cùng các nguyên liệu
ngon lành như là trứng, thịt và bắp cải
thái sợi. Có hai loại: một loại bánh dày
hơn bắt nguồn từ Osaka, và một kiểu
bánh mỏng hơn, đến từ Hiroshima và đặt
trên mì soba. Kể từ những ngày đầu với
tư cách một món ăn đường phố sau Thế
chiến thứ II, Okonomiyaki kiểu
Hiroshima đã vươn lên để đạt được danh
tiếng toàn quốc với vai trò là món đặc
sản của thành phố. Tại Tokyo, nhà hàng
Bon phục vụ bánh xèo kiểu Hiroshima
được làm trên bàn nướng teppan bằng
thép được đặt làm riêng. Chủ nhà hàng
kiêm đầu bếp Mitsuru Ishimatsu coi món
ăn này “một trong những cách tốt nhất
để thưởng thức cải bắp, khỏi bàn gì
thêm”. Những vụn bắp cải lấp đầy từng
miếng bánh xèo nướng giòn cùng với mì
soba và thịt;

toàn bộ được gói trong một lớp trứng
tráng mỏng và được phết nước sốt đặc
biệt. Thêm vào độ đậm vị của món bánh
là những loại gia vị như bột cá khô, hạt
vừng trắng và bột vụn tempura chiên
giòn.
1. Hỗn hợp gồm bột mỳ, trứng và nước trộn với
nhau, láng mỏng thành vòng tròn trên chảo rán. Bắp
cải thái vụn và các nguyên liệu khác được chất lên
trên bánh trong khi mỳ soba nấu riêng bên cạnh.
Một lớp trứng tráng mỏng đặt lên trên cùng của
bánh rồi cả cái bánh đặt lên trên chỗ mỳ xào.
2. Bánh được phết một loại sốt cay ngọt.
3. Rắc cá ngừ khô bào và bột nori, món
okonomiyaki của bạn giờ có thể cắt và thưởng thức
được rồi.

Bon
Shibata Building B1F
8-33 San’ei-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel. 03-3357-9129

Mất 20 hoặc chừng đó
phút để bắp cải vụn
trong
bánh
okonomiyaki chín. Tại
Bon
ở
phường
Shinjuku
thuộc
Tokyo, Mitsuru Ishimatsu dựa vào nhiều
năm kinh nghiệm của
mình để căn thời gian
chuẩn nhất để lật
bánh.
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