 sabia que a arne suna  a arne mais nsumida
n mund, prinipalmente em pases m China e
ap A prtena que s asitis mais nsmem vem
d sun e, alm diss, a ria destes animais 
tradi.
  iss  uma pasta de sja fermentada muit
utilizada na ulinria japnesa, hinesa e reana.
Aredita-se que  miss fi riginad d Hishi, uma
pasta feita a partir da arne u d peixe maerad e
misturad m ereais fermentads, sal e saqu. Essa
mistura era lada em um pte e maturad pr 100
dias. ais tarde, utrs ingredientes fram inrprads
 reeita, dentre eles a sja.
O iss pde ser lassifiad pela r (vermelha, brana
u res laras), sabr (de u salgad) e as diferentes
mbinaes de ingredientes na fermenta (sja m
arrz, sja m trig u smente a sja), sempre tend a
sja m base.
As mais muns ategrias de sabr d miss de sja s:
Shirmis, miss bran
Akamis, miss vermelh
Kurmis, miss pret
Hathmis'miss bege'

• 1 kg de costelinha de porco
desossada e cortada em cubos
grandes
• 2 cebolas medias cortadas em
tiras
• 2 colheres de sopa bem cheias de
miss (aprox.100g)
• 100ml de gua
• Meia abbora kabocha (japonesa)
• Azeite
• Sal
• Pimenta do reino

oc vai precisar de uma panela e uma assadeira para
preparar este delicioso prato.
amos ao preparo!
Auea o forno a 180. Lave bem a abbora e retire as
sementes .
Corte em tiras com a espessura de um dedo, mais ou
menos. o  preciso retirar a casca. Coloue as fatias
com a casca para baixo, como se fossem baruinhos.
Tempere com azeite, sal e pimento a gosto e leve ao
forno, at ficarem bem douradas, com as bordas
levemente ueimadinhas. Isso leva cerca de 1hr.
Agora, auea uma panela grande em fogo alto e grelhe
um pouco da costelinha. Caso ela esteja muito magra,
unte a panela com um pouco de leo.  acrescentando
os pedaos aos poucos para no soltar muita gua.
Quando os pedaos estiverem dourados, acrescente a
cebola picada. Mexa bem e deixe refogar mais um
pouuinho.
Enuanto isso, dissolva o miss na gua.
Assim ue as cebolas estiverem murchas, jogue a
mistura de miss na panela e mexa. Refogue at a
aparncia de luido sumir. Quanto mais refogar, mais
dourado as costelinhas vo ficar e o sabor ser mais
intenso.
Lembrete, no  necessrio temperar a costelinha, pois o
miss j  bem salgado.

Sirva com gohan (arroz oriental) e decore com um
pouco de cebolinha.

Outras carnes ue ficam timas nesta receita:
 todos os cortes de carne suna
 costela bovina
 Sobrecoxa de frango
Posso fazer uma verso vegetariana?
Claro ue sim!! oc pode utilizar cenoura,
batata, vagem, abobrinha, berinjela.

