
Teme, kot so sushi, sashimi in podobne japonske umetnije, smo delno že obdelali, vendar pa se zavedam 

dejstva, da te skoraj da vodilne svetovne velesile v gastronomiji ne morem opisati v nekaj člankih, kaj šele v 

nekaj stavkih. Tako zdrava, surova, presna, lahka, brez pretiranih dodatkov, osvežujoča kuhinja, da se vsak 

pravi poznavalec hitro navadi na okuse, ki jih je težko pozabiti. Človek se zaljubi in bi se s tako ljubeznijo 

hranil vsak dan. Zakaj pa ne?

Jadranska 
kuhinJa po 
Japonsko
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N
a srečo imamo v Sredozemlju veliko svežih se-
stavin, domače zelenjave, divjih rib, školjk, meh-
kužcev, da bi lahko živeli po japonsko. Jadranska 
kuhinja po japonsko. V starih zapisih japonske ku-

hinje nikjer ne najdemo oljčnega olja, ki je v mediteranski ku-
hinji nepogrešljiva sestavina, zadnje čase pa so tudi Japonci v 
svoj kulinarični sistem vpeljali nekaj naših navad. Vse zaradi 
kvalitete – najprej so našli najboljšo tunino, kasneje olje, olive, 
kapre, suhe smokve, suhi paradižnik in tako je izvoz omenjenih 
artiklov v porastu. 130 milijonov velik trg mora po svetu iska-
ti najboljše sestavine in naš del Evrope ima zaradi tega veliko 
možnosti. Pri tem ne mislim samo na kulinariko, pomemben 
je predvsem turizem, ki se lahko razširi na vse letne čase – pri 
tem mislim predvsem na gastronomskega, užitkarskega. Medi-
teranske klime nimajo povsod, zato moramo to bolje izkoristi-
ti. Ko že govorim o Japonski, se moramo zavedati dejstva, da 
je omenjena država ena večjih porabnic vsega dobrega. 

Jadran je nekaj posebnega. »Sredozemlje, kot je nekoč bi-
lo,« je slogan hrvaške turistične promocije, zato ga moramo 
s skupnimi močmi zadržati tako, kot je. Ohranjati tradicijo in 
spoštovati kulturo, hkrati pa dodajati le »piko na i«, malen-
kosti, ki iz dobre osnove naredijo vrhunski izdelek. Zato vsa-
kič, ko odidem na morje, razmišljam, kaj bi vzel s seboj od 
dodatkov, sestavin, ki bi ribje jedi, te namreč pripravljam tako 
rad, naredile še bolj posebne, hkrati pa bi ohranil prvinskost. 
Ingver, limonska trava, wasabi, sojine omake, čili, kardamon, 
riževe testenine in avokado so le nekatere osnove, ki jih upora-
bljam kot dodatek jedem. Včasih katero od sestavin uporabim 
le kot začimbo, le za nianso okusa, ki ga želim doseči. 

Sushi sem prvič poskusil, ko sem bil na izletu po Ameri-
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ki. Očitno sem imel srečo, saj sem izbral eno najboljših resta-
vracij na svetu, imenovano Nobu, ki se nahaja v samem centru 
New Yorka. To je bila ljubezen na prvi pogled, mislim seve-
da na hrano. Da ne dolgovezim o tem, kaj sem vse tam posku-
sil, od takrat dalje grem vsake toliko na njihovo spletno stran, 
najdem jed, ki mi je všeč, in to poskusim narediti doma. Včasih 
uspe, kdaj tudi ne, ampak vsi vemo, da vaja dela mojstra, tako 
da se ne obremenjujem preveč, če kdaj ni tako, kot bi moralo 
biti. Japonska kuhinja zahteva čim manj »kompliciranja« – top 
osnova, govorim o ribi, čim manj toplotne obdelave, dodatki 
po trenutni inspiraciji in jed mora biti v nekaj minutah pripra-
vljena. Ni pa vse skupaj tako lahko, kot izgleda. Za japonsko 
kuhinjo moramo biti v prvi vrsti ljubitelji surove hrane, kot 
drugo pa moramo imeti prefinjen okus za nežne ribje arome, 
ki jih med obdelavo ne smemo prekrivati z začimbami, zelišči 
in s podobnim, saj s tem uničimo vse. Najti pravo kombinaci-
jo je umetnost. No, pa saj tako je tudi v slovenski kuhinji – če 
damo na regrat s krompirjem timijan, je jed brez dvoma kata-
strofa. Morda je riba le bolj občutljiva, kot sta meso ali regrat. 

Ker zadnje čase veliko kuham na barki in ker imam na sle-
dnji vedno prijatelje, goste, znance in ker je potem, če se spra-
vim nekaj ustvarjati, vprašanj »100 na minuto«, pa tudi, ker 
imam rad pri ustvarjanju mir, zahtevne jedi in jedi, ki jih še ni-
sem pripravljal, raje delam doma. Včasih se dobimo pri na-
ših dalmatinskih sosedih, ki že vrsto let živijo v Ljubljani, in 
tam ustvarjamo top krožnike. Če priznam, sem pri Kapetano-
vičih zelo rad, saj umetnica Petra veliko jedi pripravlja še bo-
lje od mene. Vsekakor pa se je tudi v kulinaričnem smislu bolje 
družiti z nekom, od katerega se lahko človek kaj nauči, kot pa 
z nekom, ki mu je pica top hrana. Rad se pogovarjam o hrani, 



s skupnimi izkušnjami raziskujemo nianse, poskušamo narediti 
jed vedno drugače, da lahko komentiramo smer, v katero plu-
jemo, seveda pa človek včasih potrebuje več popra, drugič več 
soli, tako da je čar v tem, da je vedno malo drugače. To sicer 
zame ne velja – če grem jest v restavracijo, pričakujem točno 
to, kar mi je bilo nazadnje všeč. 

Pred 14 dnevi so me sosedje povabili na »marendo«, 
popoldanski prigrizek, ki se je kot že neštetokrat zaključil v 
zgodnjih jutranjih urah. Začeli smo s tartarjem brancina, z 
mariniranimi surovimi škampi, s »home made« ribjo pašteto, 
tunino z wasabijem, z na hitro kuhanim mladim stročjim fižo-
lom, nadaljevali pa z japonsko »miso« juho, s špagettini školj-
kami in z opečeno tunino z ingverjem in baziliko. Večerja za 
pet … »by Peti«. 

Ker imajo Japonci radi natančnost in ker je lepo, da so vsi 
koščki zelenjave in ribe narezani na enake dele, je ključen de-
javnik dober nož. Nožev je nešteto vrst, konkurenca na trži-
šču neskončna, samo kovani noži pa so tisti pravi, tisti, ki nam 
jih ni treba brusiti petkrat na uro, da naravnost odrežemo fi-
le tune. Kovani noži imajo posebno mesto v vrhunski kuli-
nariki, so nepogrešljiv del, če želimo kuhati dobro. Tako ima 
vsak dober kuhar svoje nože, ki jih v kovčku prenaša z lokacije 
na lokacijo. Noži morajo imeti vsak svoj žepek, da se med se-
boj ne dotikajo, shranjujemo pa jih doma na magnetni plošči, 
pritrjeni na steno, in jih nikakor ne pospravljamo v predale 
skupaj z ostalim kuhinjskim orodjem. Pri 
japonskih nožih, ki so sinonim za kvalite-
to, je pomembno, da so narejeni iz najbolj-
šega jekla, ročno kovani, z enostranskim 
brušenim rezilom, ki omogoča najlepše re-
ze surovine, zato je nož narejen po meri za 
desničarje in za levičarje. Nož je ogleda-
lo kuharja, nekakšna osebna izkaznica, ki je 
dobra osnova za naprej. Razlika v ostrem 
ali topem nožu je ogromna, že recimo pri baziliki – če jo 
narežemo s topim nožem, bo hitro ovenela, z ostrim pa bosta 
poudarjena njena zelena barva in svežina. Škoda je, da govo-
rimo o jadranski kuhinji, za katero vsi vemo, da je osnova sve-
ža sestavina, potem pa na krožnik dobimo »ovenel zmazek«. 
Skratka, nože kupujem v podjetju www.osterrob.si. Mladi nav-
dušenec Luka Grmovšek je v Slovenijo pripeljal tradicionalna 
japonska rezila, zato smo lahko hvaležni, da nam po kvalitetne 
nože ni potrebno hoditi v tujino.

Res je, da boste za dober nož odšteli zelenca ali dva, ven-
dar bo ta ostal z vami do konca vašega življenja. Življenjska 
doba je namreč zagotovo daljša kot živi naša generacija. 

Da nadaljujem zgodbo z našo večerjo: ko delam tartar, re-
žem tuno, škampe, zelišča, sem res natančen pri tem, da je vsak 
košček skoraj enak. Ni enako, če je v tartarju en košček ribe ve-
lik 0,5 x 0,5 cm, drugi pa dvakrat večji. Okusi niso enaki, zato 
moram biti pri pripravi japonskih jedi spočit, dobre volje, z in-
spiracijo, drugače grem raje kuhat golaž in polento. Pri tartarju, 
ki ga je naredila Peti, mi je bila všeč svežina, ki jo je poleg do-
bre ribe dobila z granatnim jabolkom in listi mlade rdeče pese. 
Vrhunsko oljčno olje, nekaj kapljic limone, piranska sol in malo 
belega popra, to je vse. Popečen domači kruh, priporočam se-
veda kruh iz svetle moke, mešan koruzni, pirin, ječmenov …

Nekateri današnji tradicionalni noži so izdelani po metodah, 
ki so bile prvotno razvite za izdelavo japonskih samurajskih me-
čev. Premik od izdelave mečev k izdelavi kuhinjskih nožev se je 
zaradi prisilnega odpiranja mej za trgovanje z zahodnim svetom 
in na ukaz takratnega generala, da se prepove izdelavo mečev, 

zgodil po drugi svetovni vojni. To je bila ključna odločitev, ki je 
mnoge takratne obrtnike prisilila, da svoje znanje usmerijo dru-
gam in mnogi so našli navdih v izdelavi nožev. 

Pri nas je še vedno nekakšna »fora«, da se penino odpi-
ra s sabljo in z mečem. Tako smo mi na tej naši večerji, ki še 
kar traja, Bjano, vrhunsko penino iz Goriških Brd, odprli s sa-
bljo. Seveda vse skupaj »špricne« daleč, zato smo to počeli na 
balkonu – odpirali penino, da ne bo pomote. Penina in tartar, 
sploh ne obstaja večja perverzija. 

Za take japonsko-jadranske večerje seveda moramo ime-
ti srečo pri nabavi sestavin oziroma pri lokalnem prodajalcu, 
ki mu zaupamo. Ta dan je naš prijatelj, ki se ukvarja s prodajo 
rib, dobil sveže škampe, zato smo se odločili, da jih naredimo 
v marinadi. Škampe velikokrat kupim, ko lovim tune, saj je na 
odprtem morju vedno kakšna koča, ki po dnu vleče mrežo. A 
ker škamp v zaviti mokri »cunji« lahko živi še en dan, je kdaj 
pa kdaj tudi v Ljubljani mogoče dobiti »ultra top« svežo robo.

Oluščimo jih iz lupine, iz glave stisnemo sokove, solimo, 
dodamo le nekaj kapljic oljčnega olja, mini kavno žličko sivki-
nega medu, ravno za nianso, sveže narezan cvet brokolija ter 
rdeči poper. Pri uporabi slednjega najprej z dlanmi odstranim 
notranjo črno kroglico ter po hrani posipam le rdečo lupinico. 
Blaga niansa popra, ki je za tovrstne jedi najbolj primerna. Pri 
malvaziji ne varčujemo. Lahka, sveža, sadnega okusa, tokrat 
Gordia iz Ankarana. Super izbira. 

Mimogrede, ta vikend sem zamudil dneve malvazije v Por-
torožu – ja, tunolov je bil bolj pomemben. Bom pa zagoto-
vo naročil nekaj vzorcev, da poskusim letnike. To so užitki, ne 

Najboljši del tunine za sashimi, to so praktično enakomerno

 narezani koščki, je potrebušnina. Mastna se pravilno

narezana kar topi v ustih. Zato mora biti pravilno šokirana

na ledu, odcejena od krvi, ne sme priti v stik z vodo, saj

postane blede barve in brez dodatkov. 
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pa, da o razmišljamo problemih. En kozarček na dan preže-
ne stres stran. 

Tunina z wasabijem, to je ena najbolj enostavnih jedi, ki 
vedno »pali«. Sveža jadranska tuna, enaka kot svetleče zlato, 
pravilno narezana, lično zložena na krožnik, kapljice wasabi-
ja, sojina omaka in morda nekaj rezin ingverja, tistega v slani 
vodi, ki je že termično obdelan. Zakaj pravilno narezana? Če 
nimamo dovolj dobrega noža, bodo koščki tune rahlo »razce-
frani«, barva bo delovala, kot da je meso oksidiralo, tega pa si 
ob dobri surovini ne smemo privoščiti. Nož je pri rezanju tu-
ne dobro namakati v vodo, da lepše drsi po mesu. Tako si pri 
Ostrem robu, podjetju, ki prodaja vrhunske japonske nože, iz-
beremo nož po svojem okusu, po potrebah, ki jih imamo. Iz-
bira je odvisna od tega, ali je nož namenjen vsakodnevnim 
rezalnim opravilom, občasni uporabi ipd. Nože lahko dokupu-
jemo v nekakšen osebni set, ki ga potem negujemo kot vsako 
osebno stvar. Vse je odvisno od nas, tudi nož nam ne pomaga, 
če nimamo volje in znanja, zato se sekljanja, filetiranja, rezanja 
ipd. lotimo postopoma, dokler ne izpilimo tehnike, saj govo-
rimo o profesionalnih nožih, ki so zelo ostri – najverjetneje si 
ne želimo vsak dan obiskovati urgence. So pa noži oblikovani 
tako, da nam postopek rezanja olajšajo. Več o podrobnosti na 
njihovi spletni strani www.osterrob.si. 

Najboljši del tunine za sashimi, to so praktično enakomer-
no narezani koščki, je potrebušnina. Mastna se pravilno na-
rezana kar topi v ustih. Zato mora biti pravilno šokirana na 
ledu, odcejena od krvi, ne sme priti v stik z vodo, saj posta-
ne blede barve in brez dodatkov. Pri tej jedi priporočam celo 
kozarec lahkega rdečega vina, merlot mojega Zlatkota, Belica 
iz Brd, ki mi je odprl vrata v kulinarični svet, človek, ki mi je 
drugi oče in obenem dober prijatelj. Prideluje lahka sveža sa-
dna vina, kjer se tudi po popiti buteljki počutim kot zajček. 

Ker smo Slovenci veliki ljubitelji juhic, nedelja brez goveje 
juhe pač ni nedelja, zato si tudi na barki rad pripravim kaj po-
dobnega. Tako kot imamo mi govejo, imajo »Jadranci« ribjo 
in Japonci miso juho. V bistvu je miso juha vegetarijanskega 
porekla, osebno jo obogatim z ribo, s tuno, hobotnico, z ra-
kom, s školjko, s čimer koli iz morja. Lahko so tudi navadni 
»priljepci« s pomola. Za miso juho uporabim ječmenov mi-
so, včasih ga nadomestim z riževimi tankimi rezanci, vanjo pa 
gredo tudi alge, korenje, cvetača, svež ingver, tofu in por. Vo-
do zavrem, dodam alge, ki so namočene pol ure, jih narežem, 
dodam narezano korenje, cvetačo in ingver, kuham 10 mi-
nut, dodam tunino ali ribo, kar koli, tofu in miso, pokrijem in 
pustim stati 5-10 minut, odvisno od količine, dodam por na 
resnično tanko narezane julienne rezine ter svež peteršilj. Ju-
ho včasih jem kot samostojno jed, zelo rad pa imam hladne 
predjedi in kot glavno pojem juho. To je to. Kozarec vina in 
siesta. Tako preživljamo vsakdanjike na barki. 

Japonci so se pred desetimi leti začeli zanimati za hrvaško 
kvaliteto tunine, ki je ena najbolj kvalitetnih na svetu. Zaprto 
morje, velik zaliv, veliko nihanje v temperaturi, visoka kvalite-
ta. To je Jadran. Japonci so postali glavni uvoznik tune s Hrva-
ške, postali so celo del lastniške strukture v nekaj podjetjih, ki 
se s tem ukvarjajo. Zato govorimo o sinergiji, ki nam bo vsem 
skupaj koristila, če bomo znali pravilno razmišljati. Zato hkra-
ti tudi stop naftnim platformam. 

Osebno vidim Jadran kot top turistično in gastronomsko 
destinacijo in popolnoma nič drugače. 

Hvala Peti za večerjo …
Dober tek, 
Zahvala : Luka Grmovšek (www.osterrob.si) za test nožev
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