
Japonsko  
– krajina (aj) kulinárskych zážitkov
Krajina vychádzajúceho slnka, neuveriteľne 
bohatej histórie a pamiatok s  rovnako zau-
jímavou (najmä pre Európana) prítomnosťou. 
A s vynikajúcou kuchyňou. Do Európy z nej 
preniklo najmä suši, ktorého víťazné ťaže-
nie v našich reštauráciách sa stále nekončí. 
Rovnako bohatú históriu, ako má krajina, má 
však aj jej gastronómia. V Japonsku má po-
jem kulinárske umenie opodstatnenie, lebo 
tamojšia kuchyňa je naozaj umenie. Málokto 
vie, ale napríklad Tokio je mesto, ktoré sa 
môže pýšiť najväčším počtom michelinov-
ských hviezd na svete, teda prestížnych oce-
není od francúzskych hodnotiteľov reštau-
rácií. Na druhej strane – v  Japonsku sa dá 
najesť kvalitne aj za pár jenov v  početných 
jednoduchých reštauráciách. Takže prečo 
nespojiť spoznávanie krajiny s preskúmava-
ním a ochutnávaním miestnych špecialít... 

UMIENIE VARIŤ
Začať treba, samozrejme, v  Tokiu. S cisár-
skym palácom, fascinujúcim výhľadom na 
mesto mrakodrapov – Šindžuku, plavbou 
loďou pod Dúhový most s výhľadom na To-
kio. V  hlavnom meste treba ochutnať suši, 
tradičnú polievku miso a  najmä povestnú 
špecialitu pre odvážnych, nazvanú fugu. Pre 
odvážnych preto, lebo pochádza z  druhu 
rýb, ktoré majú smrteľne jedovaté vnútornos-
ti, a ak sa pri ich čistení štipka dostane mimo, 
môže to byť vaše posledné jedlo... Aj preto 
všetci, ktorí s  týmito rybami prichádzajú do 

kontaktu, od rybárov až po kuchárov, musia 
mať špeciálne licencie. Kuchár, než pripraví 
svoje prvé fugu pre hostí, musí pracovať dva 
roky vo fugu reštaurácii a zložiť skúšky. Pa-
radoxne, tí, čo fugu už jedli, tvrdia, že chutí 
skôr fádne ako zaujímavo. Atraktívnym ho 
robí adrenalín z toho, či vám ho pripravili bez 
chyby s  fatálnymi následkami. Ak prežijete 
fugu, je načase vyskúšať fúziu čínskej a  ja-
ponskej kuchyne v  jednom z najznámejších 
China Towns v Japonsku, ktoré sú v Kama-
kure a Jokohame. 

Aby nám pred ďalšími špecialitami dobre vy-
trávilo, nie je zlé stráviť nejaký čas v prírode, 
napríklad urobiť si výlet za pamätnými chrá-
mami mestečka Nikkó v  tajomných japon-
ských horách. A potom sa zohriať tradičnou 
japonskou polievkou rámen. Ak je fugu po-
riadne drahá špecialita, rámen stojí na opač-
nom konci. Dostať ju takmer všade, je sýta 
a  lacná, takže je obľúbenou stravou aj pre 
ľudí, ktorí sa chcú v Japonsku stravovať v pr-
vom rade lacno. Samozrejme, nijaká návšteva 
tejto krajiny sa nemôže zaobísť bez toho, aby 
ste videli jeden z jej symbolov, posvätnú horu 
Fudži. Zážitok umocní aj ubytovanie v tradič-
nom japonskom kúpeľnom hoteli, ale najmä 
zoznámenie sa s najvrcholnejším japonským 
kulinárskym umením – kaiseki. Je najvyššou 
formou japonského jedla a stolovania. Vlast-
ne sú to umelecky naservírované malé jedlá, 
ktoré sa podávajú na nízkom stolíku, pričom 

hostia ich jedia, kľačiac na vankúšoch na 
zemi. Kaiseki má takmer tisícročnú tradíciu a 
majster šéfkuchár kaiseki kuchyne sa tomuto 
umeniu učí minimálne desať rokov. 
Takže dobrú chuť!

TIpy spRIEVodcU sATURU
Nezabudnuteľné Kjóto. Historická met-
ropola Japonska je plná architektonických 
skvostov. Napríklad chrám Kijomizu s úžas-
ným výhľadom na mesto, chrámy ako Rjóan-
dži či zlatý pavilón Kinkakudži. O nich sa ho-
vorí, že patria medzi objekty, ktoré by človek 
mal vidieť aspoň raz za život. Pri návšteve 
Kjóta sa kombinuje história s  modernou, 
z Tokia sa tam dostanete super rýchlym vla-
kom šinkanzen. 
pozemské radosti. Kjóto poskytuje okrem 
duchovných podnetov aj dostatok tých svet-
ských. Je tu veľmi známy a zaujímavý trh, v 
čajových obchodoch sa možno naučiť aspoň 
základom čajového obradu a je tam aj zná-
ma výrobňa saké – Gekkeikan.
Najdrahšie mäso. Japonsko je aj vlasťou 
najdrahšieho hovädzieho na svete Kobe 
beef, ktoré dostalo meno podľa mesta, oko-
lo ktorého sa dobytok chová. Kobe je takmer 
posvätným, len mäso z 3 000 zvierat ročne 
sa môže predávať pod týmto názvom a cena 
tomu zodpovedá. Pravé Kobe možno jesť 
prakticky len v  Japonsku. Až tento rok sa 
začalo dovážať do Európy a importérov spo-
čítate na prstoch jednej ruky. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

PLAVBA OKOLO JAPONSKA
10-dňová luxusná výletná plavba 
Ubytovanie na lodi Diamond 
Princess**** s plnou penziou, 
prístavné poplatky 
Termín: júl – august 
cena: od 1 123 EUR

KULINÁRSKE JAPONSKO 
11-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami, 
8x obedy/večere, privátne transfery, 
vstupy, sprievodca 
Termín: 19. 10. – 29. 10. 
cena: od 3 051 EUR

JAPONSKO KOMFORTNE 
11-dňový poznávací zájazd 
Ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami, 
privátne transfery, vstupy, sprievodca 
Termín: 30. 3. – 9. 4.
cena: od 2 859 EUR


