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JETRO ,2009 ישראפודבתערוכת יקיים , חר החוץ של ממשלת יפןארגון ס 
   ).Instant RAMEN( מהירות ראמןות איטרידוכן טעימות של מנות 

  
  )RAMEN( "ראמן"מהו 
  .מבושלות בתוך מרק בטעמים שוניםאיטריות קמח  מכילה ,יפני עממי תבשילמן הינו הרא

  .פרוסות בשר ולעיתים פירות ים, טריים ירקות תוספתעם , מיסו ס על רוטב סויה או ממרחהמרק לרוב מבוס
 .יםאת אופיו וטעמו היחודיביפן השנים  קיבל במהלך מאות, אשר מקורו בסין, האיטריות בתוך המרק תבשיל

לצד מסעדות המגישות את תבשילי , ברחבי יפןראמן המגישים כיום ניתן למצוא דוכני רחוב ומסעדות 
  .שונה לחלוטין ,וטעמם –האיטריות הסיניים 

  

  ) RAMENInstant( המהיר הראמן פיתוח
  .המהירה להכנה ביתית את מנת הראמןית היפנ NISSINרת חבפיתחה , בסוף שנות החמישים

  וכל מה שנדרש, בשותויומכלל חבילה קטנה של איטריות מתובלות , כפי שכונה בזמנו" ראמן הקסם"
  .לקבלת מנת ראמן –היה מים חמים ומשך המתנה של מספר דקות 

אשר  אישי כלי תוךבשות בואת האיטריות המי כוללה. Cup Noodlesאת ה  החברהבשנות השבעים פיתחה 
  . לאכילת המנה קערהוכ) ישירות אל תוך הכלי הוספת מים(כלי בישול כ, כאריזהמשמש 
" אינסטנט"נות המשוק את הצית ,  ובמהירות אשר נתן מענה להכנת מנה משביעה בקלות, זה מהפכניפיתוח 
   .בטיולים וגם בבית, ארוחות בעבודהבלמצרך בלתי נפרד הפך ו, המקומי

  .ביפן בטעמים שוניםרבות י חברות "יום הראמן המהיר מיוצר עכ
  יצור מוגבל עם תוספות עונתיות, גם גרסאות פרימיום של הראמן המהיר בטעמים מיוחדים ותקיימ

 . בתיבולים מסורתיים, ויצור מיוחד עבור אזורים מסויימים ביפן 

  

  הצלחה עולמית – הראמן המהיר
דרך  כיוםות והחברות הגדולות מייצא להצלחה רבה ברחבי העולםזכו  ,נוחות של הראמן המהירהטעם וה

  . אירופה ודרום מזרח אסיהמדינות , ב"מפעלים שלהן בארהה



  .לראמן המהיר מנות זהות כיום יםייצרמ, שונותמדינות ברבים  וןיצרני מז, כמו כן
JETRO דוכן טעימות של ) 226ביתן  11אולם ב, נובמבר 26 – 24בתאריכים (ישראפוד ערוכת בת קייםי

 .Nissin-ו, Acecook ,Myojoגון יצרניות מובילות מיפן כממגוון של מנות ראמן 
  

   JETROאודות 
JETRO 36יפן באמצעות של מקדם את סחר החוץ , שיה היפניהמסחר והתע, הכפוף למשרד הכלכלה 

  .נציגויות ברחבי העולם 73סניפים מקומיים ו 
ים בתחום העיסקי של מסחרילקידום שיתופי פעולה ומסייעת  1997בתל אביב הוקמה בשנת  JETROנציגות 

  .נותשתי המדי
  

   .JETRO Tel-Avivנציגות  ,)Kei TAKAGI(, קיי טקגי:  לפרטים נוספים
   kei_takagi@jetro.go.jp : ל"דוא, 054.555.1900: נייד , 9157.03.537פקס , 03.688.1739: טלפון 

   www.jetro.go.jp: אתר בית  


