
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 
 

 

 , טב סויהוציר בשר ורעל בסיס אטריות הארוסאמה במרק 

  ,כבושי� השיכרכגו� כרוב ווירקות ,  בשר:בתוספת

 .)י'קימוצ(בנוסח קוריאני 

 . מתאי� כתוספת למנה עיקרית ולארוחות ביניי�

 

  ACECOOK: היצר�   

 פטריות , הארוסאמה במרק ע� תמציות עו�אטריות 

 , עו� טחו� :בתוספת, אצות קומבו וצדפי�, שיטקה

 .ופלפל חרי� בצל נבטי�

.מתאי� כתוספת למנה עיקרית ולארוחות ביניי�

ACECOOK: היצר� 

 מדובר .ביפנית" ממטר אביבי "המשמע" הארוסאמה"

 .אטריות קלות בעל מראה דק ושקו�ב

 פלפל אדו�, תירס, המרק כולל ירקות כגו� כרוב

 .בצל ירוק ואצות וואקאמה

 

ACECOOK: היצר� 

 

 , ציר בשרהמבוסס על ות הארוסאמה במרק אטרי

 בצל ירוק, בשר טחו�:  ומיסו בתוספתממרח שומשו�

� .  ופלפל חרי

 .מתאי� כתוספת למנה עיקרית ולארוחות ביניי�

 

ACECOOK :היצר�

 , אטריות הארוסאמה במרק מיסו לב� ואדו� מובחר

 , רסית, שו�, בצל, בשר טחו�, כרוב,  נבטי�:בתוספת

� .בצל ירוק ופלפל חרי

 .ספת למנה עיקרית ולארוחות ביניי�מתאי� כתו

 

  ACECOOK: היצר� 

 

 טריות הארוסאמה במרק על בסיס עו� ובשרא

 . ע� תמצית דגי� וירקות

 .פלפל חרי� ועוד, בשר טחו�, כרוב, י'בתוספת חמוצי קימוצ

 .מתאי� כתוספת למנה עיקרית ולארוחות ביניי�

 

  ACECOOK: היצר� 

 וא�'אטריות הארוסאמה במרק נוסח סצ

 אטריות הארוסאמה במרק מיסו ע� נבטי�

 קוריאניסאמה במרק אטריות הארו

 י'אטריות הארוסאמה במרק ע� בשר וקימוצירקות טריות הארוסאמה במרק א

 סויה ע� בצלאטריות הארוסאמה במרק 

  ברוטבאטריות יאקיסובה

 אטריות ראמ� במרק על בסיס רוטב סויה 

 , תמצית בשר וירקות  על בסיסשהרוטב בה קלאסיתמנה 

 .בתוספת כרוב ובשר

� י י סוגנהמכיל ש, מומל! להוסי� את התבלי� המצור

 .ר אדו�'ינג'אצות וג

MYOJO FOODS: היצר� 

 ע� תמצית ציר בשרעל בסיס במרק  ,עבותאטריות ראמ� 

 , תרד, במבוק, ת בשרו פרוס:בתוספת,  ורוטב סויהדגי�

 . לב� ובצל ירוקבצל

MYOJO FOODS: היצר� 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 
 

 

  נמכר ביפ� ובעול�–של מנות הראמ� המהירות " אב טיפוס"ה

 . 1971 מאז 

 , בטע� רוטב סויההמנה כוללת איטריות ראמ� במרק

 .קוביות בשר ושרימפס, בתוספת ביצי�

 

NISSIN FOODS: היצר� 

 )RAMEN" (ראמ�"מהו 
מבושלות בתו� מרק חיטה הקמח מטריות המכיל א, � הינו תבשיל יפני עממימהרא

 .בטעמי� שוני�

פרוסות , ע� תוספת ירקות טריי�, המרק לרוב מבוסס על רוטב סויה או ממרח מיסו

 .בשר ולעיתי� פירות י�

שני� ביפ�  במהל� מאות התפתחהתבשיל  .מקורו בסי� טריות בתו� המרקשיל האתב

  ".ראמ�"טעמו היחודיי� והש�  ,את אופיווקיבל 

לצד , ראמ� ברחבי יפ�את תבשיל הכיו� נית� למצוא דוכני רחוב ומסעדות המגישי� 

 . שונה לחלוטי� וטעמ�–  המקוריי�טריות הסיניי�מסעדות המגישות את תבשילי הא

 

 

 )Instant RAMEN(הראמ� המהיר 
�את ה NISSIN תחבר הציגה 1971�בCup Noodle .טריות  אמכילהה, מנת ראמ� מהירה

 .  דקות3תו�  –י הוספת מי� חמי� בלבד "המוכנות ע, מיובשות בתו� כלי אישי

הצית את , אשר נת� מענה להכנת מנה משביעה בקלות ובמהירות , פיתוח מהפכני זה

בטיולי� , רד בארוחות בעבודהוהפ� למצר� בלתי נפ, המקומי" אינסטנט"שוק מנות ה

 . וג� בבית

 .י חברות רבות ביפ� בטעמי� שוני�"כיו� הראמ� המהיר מיוצר ע

 

 

 הצלחה עולמית
זכו להצלחה רבה ברחבי העול� והחברות הגדולות , הטע� והנוחות של הראמ� המהיר

 . מדינות אירופה ודרו� מזרח אסיה, ב" כיו� דר� המפעלי� שלה� בארהמייצרות

.מייצרי� כיו� מנות זהות לראמ� המהיר, ו� רבי� במדינות שונותיצרני מז, כמו כ�  

 ע� מרק בטע� סויה ראמ�טריות א

 � ע� מרק בתוספת פירות י�טריות ראמא

  אודות המוצרי� והיצרניותנוספי� לפרטי�

 
 

 

  בתל אביב) יפ�ארגו� סחר החו� של ממשלת( JETROנציגות 
 

 66184תל אביב , 48דר� מנח� בגי� , 8 קומה Aמגדלי אביב 
 03�5379157פקס    03�6881739טלפו� 

 jp.go.IST@jetroל "כתובת דוא
www.jetro.go.jp/israel 

 , דגי� צירטריות ראמ� במרק על בסיסמנה הכוללת א

 .פירות י�ושפע כרוב , בתוספת ביצי�

 

NISSIN FOODS: היצר� 

 תפריט ראמ� 


