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Anotácia 

 

Cieľom tejto práce je priblížiť proces prijímania prvkov západnej stravy do 

japonského stravovacieho systému. Z hľadiska štruktúry sa v prvej časti zaoberá stručnou 

históriu stravovania v Japonsku, ďalej sa zameriava na predstavenie prijímania jednotlivých 

potravín a neskôr približuje úlohu jednotlivých spoločenských vrstiev, ktoré sa snažili rozšíriť 

a upevniť tieto potraviny a spôsoby ich používania do bežného života obyvateľstva. 

 

Kľúčové slová: japonská strava, seijó rjóri, západné jedlo, jóšoku 

 

 

This thesis focuses on the proces of adoption of western food elements into the 

japanese food system. The first part contains a brief overview of food history in Japan. The 

next part is about the introduction of various ingredients, which is followed by a description 

of social classes and their role in spreading and consolidating these ingredients and their 

cooking techniques in the life of common people. 

 

Keywords: japanese food, seiyō ryōri, western food, yōshoku 
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1. Úvod 

 

K napísaniu práce týkajúcej sa jedla ma viedli viaceré dôvody. Už počas mojej prvej 

skúsenosti so životom v Japonsku ma fascinovala japonská kuchyňa, jej rôznorodosť 

a pestrosť. Po návrate a započatí štúdií na Karlovej univerzite som premýšľal, že by som sa 

rád tejto problematike venoval, ale definitívne smerovanie mojej práce som si ozrejmil až 

počas druhého pobytu v Japonsku.  

Počas tejto jednoročnej stáže na Nagojskej univerzite som si našiel prácu ako 

výpomocná sila v malej reštaurácii v centre mesta, ktorá sa špecializovala na tzv. jóšoku 洋食

1
.  Táto príležitosť ma obdarila možnosťou sledovať vzťah Japoncov k jedlu z najmenšej 

možnej vzdialenosti – spoza pultu. 

Téma japonského jedla získava v poslednej dobe celosvetovo na popularite. 

V každom väčšom meste sa dá nájsť reštaurácia predávajúca suši, či iné japonské jedlá. 

Usporiadavajú sa rôzne medzinárodné súťaže
2
, výnimkou nie sú ani kurzy pre verejnosť. 

Aký je ale naopak vzťah Japoncov k západnému jedlu, a ako sa vyvíjalo jeho 

postavenie od konca tokugawského Japonska?  

Cieľom tejto práce je spracovať tému začiatkov západného jedla v Japonsku, jeho 

rozšírenie a prijatie, čiže akceptáciu.  

V úvode práce priblížim chápanie západného jedla v Japonsku, a potom stručne 

objasním stravovanie sa ako také v Japonsku pred príchodom čiernych lodí admirála Perryho 

v 1854. V tretej časti sa zamerám na príchod nových a staronových surovín a prísad, najmä 

hovädzieho mäsa a rôzne pohyby v pozadí spoločnosti s ním spojené, ktoré sa o jeho 

rozšírenie zaslúžili. V ďalšej časti sa opriem o Cwiertkovej rozdelenie vzorca prijímania 

                                                   
1
 Tomuto termínu sa budem bližšie venovať v 7. kapitole 

2
 napríklad súťaž v príprave suši „Decouverte du Sushi“, ktorá sa koná každé dva roky vo Francúzsku 
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stravy, a pokúsim sa o rozčlenenie jednotlivých spoločenských vrstiev v rámci celého systému. 

Ako ukážem neskôr, jednotlivé vrstvy sa dajú rozdeliť podľa ich úloh a rolí, ktoré v tej-ktorej 

dobe zohrávali. 

Aj keď nie je možné hovoriť o niektorých témach úplne oddelene v samostatných 

kapitolách, mojou snahou bude vytvoriť ucelený a jednotný pohľad na problematiku. 

V predposlednej časti by som rád zhrnul pojem jóšoku a upresnil jeho definíciu 

a chápanie (čiže formovanie) počas jednotlivých období.  

Poslednú kapitolu budem venovať zhrnutiu témy.
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2. Západné jedlo 

 

NHK Broadcasting Research Institute vykonal v roku 2007 prieskum na vzorke 3600 

respondentov nad 16 rokov s úlohou zistiť obľúbenosť jednotlivých jedál medzi Japoncami. 

Na prvých dvoch miestach sa umiestnili so 73, resp. 67 percentami suši a sašimi, čiže 

„klasické“ japonské jedlá, ale v prvej desiatke sa umiestnili aj jedlá ako napríklad jakiniku, 

butadžiru či karé raisu. Všetko jedlá, ku ktorým sa ešte pred necelými 150 rokmi stavala 

väčšina japonskej verejnosti s neistotou, váhaním ba dokonca až odporom. 

Dnes si človek nevie predstaviť obchodnú ulicu v centre, či podzemné nákupné 

stredisko v blízkosti väčších dopravných uzlov bez množstva reštaurácií či obchodov 

z rôznych kútov sveta. Francúzska pekárnička s výberom rôznych kroasantov, brazílska 

reštaurácia s bohatou ponukou stejkov, thajský obchod s typickou vôňou čerstvých byliniek. 

Úspešnosť týchto zariadení len podtrhuje množstvo televíznych programov, ktoré pravidelne 

zostavujú poradie najznámejších a najchutnejších podnikov, alebo aj podnikov s najdlhšími 

radami cez obed. Západné jedlo sa stalo súčasťou japonského stravovacieho systému. Čo 

všetko ale do pojmu západné jedlo spadá? 

Pre správne objasnenie tejto otázky je potrebné pochopiť dve rozdielne slová, a to 

seijó rjóri 西洋料理 a jóšoku 洋食. Prvý termín (seijó rjóri, západná kuchyňa) označuje 

jedlá, ktoré sa do Japonska naimportovali „zvonka“. Ako ukážem neskôr, väčšina týchto jedál 

prišli do Japonska už na začiatku modernizácie, dokonca ešte pred začiatkom obdobia Meidži. 

Do tejto kategórie spadá napríklad čistá francúzska či talianska kuchyňa, nedotknutá od 

japonských vplyvov. 

Definícia druhého termínu je ale trochu komplikovanejšia. Jóšoku sa síce prekladá 

ako západné jedlá, existujú ale viaceré jedlá, ktoré majú síce pôvod v západných kuchyniach, 
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ale pritom pod jóšoku nespadajú. Snáď najznámejším príkladom je tempura
3
, vyprážané 

kúsky zeleniny, rýb alebo morských plodov v cestíčku z múky a studenej vody. Aj napriek 

niekoľkostoročnej histórii tohoto jedla sa tempura nepovažuje za jóšoku, a  spadá pod 

klasickú japonskú kuchyňu. Rovnako sem patria aj rôzne cukrárske výrobky, ako napr. 

kasutera
4
 a konpeitó

5
. 

Čo ostatné druhy jedál, ktoré prišli zo západu, a ustálili sa v Japonsku? Hamburgery
6
 

spadajú v Japonsku jednoznačne do kategórie rýchleho občerstvenia, čiže fastfoodu. Aj keď 

fastfood je v rámci systému japonskej stravy pevne zakotvený, medzi jóšoku nepatrí, a pod 

seijó rjóri sa ťažko zaraďuje tiež. 

Rámen, polievka s rezancami pochádzajúca pôvodom z Číny zase spadá do kategórie 

čúka rjóri (čínska kuchyňa), aj keď v poslednej dobe začína naberať na seba charakter 

národného jedla pre najširšie vrstvy obyvateľstva. 

Ak sa chytíme dualizmu „japonská kuchyňa“ a „nejaponská kuchyňa“, tak by sa dalo 

povedať, že práve jedlá jóšoku spadajú čiastočne aj do jednej, aj do druhej kategórie. 

Bližšej definícii tohoto pojmu sa budem venovať v 7. kapitole. Podstatné je ale 

pochopiť to, že aj keď seijó rjóri, aj jóšoku majú svoje korene v západnej strave (resp. seijó 

rjori samo o sebe predstavuje západnú stravu v jej najčistejšej podobe), spôsob ich vnímania 

sa líši. V tejto práci budem pri prijímaní stravy pracovať s obidvoma termínmi, a ich vývoj 

a vývin je témou nasledujúcich kapitol. Pred tým ale ešte chcem veľmi jednoducho ozrejmiť, 

akým vývinom prešla japonská strava do príchodu Perryho. 

                                                   
3
 Toto jedlo, pôvodne prinesené do Japonska v 16 storočí portugalskými mníchami sa rýchlo stalo 

jednou z najobľúbenejších foriem rýchleho občerstvenia pre bežné obyvateľstvo v období Edo. Dnešná 
forma prípravy existuje zhruba od polovice 18. storočia, a od pôvodnej sa líši v tvrdosti cestíčka 
4
 Koláč perníkovitého typu, do Nagasaki prinesený prvý krát Portugalcami v druhej polovici 16. storočia 

5
 Sladkosť vyrábaná z cukru, prinesená do Japonska Portugalcami zhruba v rovnakej dobe ako 

kasutera, dnes bežnou súčasťou čajovej ceremónie  
6
 vrátane jeho japonskej varianty rajsubágá, čiže ryžový burger 
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3. Pôvod japonskej kuchyne 

 

Pôvodná japonská strava je silno ovplyvnená podnebím, v ktorom sa Japonsko 

nachádza, a taktiež kultúrnym a politickým pozadím, ktoré Japonsko v priebehu dejín 

ovplyvňovalo. Najčastejšou charakteristikou japonskej stravy je jej dôraz na sezónnosť (čiže 

aktuálnosť jednotlivých jedál a prísad počas rôznych ročných období, šun), prezentáciu jedla 

a rôzne zmysly pri jedení. 

Podľa Kumakuru (2007), o japonskej kuchyni môžeme hovoriť od obdobia Heian 

(794-1185), kedy v japonsku bol cítiť vplyv Tchangskej Číny. Japonská kuchyňa bola 

predstavovaná najmä stravou japonskej šľachty, ktorej asi najznámejší druh bol tzv. daikjó 大

饗. Tento pojem označoval jeden z mnohých banketov typických pre vtedajšiu dobu. Na stole 

sa mohli nájsť rôzne sušené či surové plody, ryby a ovocie. Pri stolovaní sa Japonská šľachta 

inšpirovala vzorom z Činy: používal sa stôl, stoličky, paličky a lyžičky. Samotné jedlo sa 

najprv namáčalo do štyroch rôznych prísad, ktoré boli umiestnené pred stolujúcim (soľ, ocot, 

sake a hišio 醤, predchodca dnešnej sójovej omáčky), a až potom konzumovalo. Výnimkou 

nebol ani alkohol a niekoľkohodinové polorituálne posedenia. 

Spolu s tým, ako opadol záujem o čínsku kultúru, zmizli zo stolov japonskej šľachty 

postupne stoličky, stoly aj lyžičky. Zhruba od obdobia Kamakura mal na vývoj japonskej 

stravovacej kultúry vplyv príchod ďalšieho čínskeho hosťa: šódžin rjóri 精進料理, čiže 

strava pripravovaná v súlade s budhistickou ahinsá, morálnou náboženskou zásadou 

rešpektovať všetko živé. Toto jedlo síce sa často opisuje ako pôstne, vegetariánske jedlo 

mníchov, ale zaujímavé je, že mnoho receptov z tej doby má vo svojom názve obsiahnuté 

pomenovanie nejakého zvieraťa. V tej dobe ešte stále platilo nariadenie cisára, ktoré 

zakazovalo konzumáciu mäsa, ale túžbu po mäse máme možnosť vidieť aj tu. Šódžin rjóri 
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pôvodne označovalo prostú stravu; vzťah budhizmu k jedlu spočíval skôr v uvedomení si 

samotného jedla a jeho existencie, ako k chuti samotnej. Časom sa ale z šódžin rjóri stal 

prepracovaný systém, ktorý kládol dôraz taktiež ako aj na chuť, tak aj na výzor. 

Japonská strava vojenskej vrstvy sa postupne presunula na tácky zen 膳, medzi 

samurajmi začala byť bežná tzv. honzen rjóri 本膳料理, ktorá čiastočne prevzala prvky 

daikjó rjóri aj šódžin rjóri. V tej dobe sa síce konzumovali ryby aj vtáky, ale predpokladá sa, 

že bežná strava vojenskej vrstvy bola veľmi jednoduchá: ryža, širumono (polievka) 

a cukemono (nakladaná zelenina). Luxus nebol oficiálne povolený. Stravovanie ako také sa 

začalo spájať s ešte silnejším dôrazom na ritualizáciu, a chuť pomaly ustupovala do pozadia. 

Asi v období Sengoku sa v Japonsku začína v spojení s rozšírením čajovej ceremónie 

objavovať kaiseki rjóri 懐石料理 7
. Z jednoduchého jedla, ktoré sa pripravovalo pri 

príležitosti čajovej ceremónie sa postupne počas éry Tokugawa vyvinul pojem, ktorý je dnes 

synonymom stelesnenia najvyššej úrovne japonského kulinárskeho umenia.  

Začiatok Tokugawského šogunátu a prudký rozvoj Eda znamenal radikálnu zmenu aj 

pre gastronomickú kultúru. Do Eda sa začali sústreďovať veľké množstvá ľudí. Mesto rástlo, 

všade sa stavalo, opravovalo, pracovalo. Veľa mužov, ktorí prišli do Eda za prácou žili v tzv. 

nagaja, podlhovastých, tesných, spojených chatrčiach. Tí začali spolu s vrstavmi kó a šó 

formovať novú meštiansku vrstvu čómin. Práca od rána do večera a skromné priestorové 

podmienky v príbytkoch nagaja im neumožňovali variť, a preto sa postupne vyvinula kultúra 

stravovania mimo domov. Bez pochýb najrozšírenejším jedlom tej doby bola tempura, ktorá 

sa smažila v sezamovom oleji, a na ochutenie sa opražené kúsky rýb namáčali do zmesy 

nastrúhanej reďkovky daikon so sójovou omáčkou. Toto všadeprítomné jedlo sa pripravovalo 

v prenosných stánkoch na ulici a pre pracujúcich čómin to bolo ideálne vysokokalorické, 

                                                   
7
 Slovo kaiseki 懐石 sa skladá z dvoch slov, brucho 懐 a kameň 石. Pôvodný význam odkazoval na 

praktiku mníchov, ktorí si počas pôstu prikladali do záhybov rúcha pri bruchu teplý kameň, aby necítili 

hlad. „Obslúžiť jemne hosťa asi tak, ako keď teplý kameň zohreje žalúdok“. Pôvodne sa písalo 会席, 

značiac spoločné posedenie. 
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rýchle a lacné jedlo. Okrem tempury bolo podstatným zdrojom bielkovín tófu, každý deň sa 

predávalo aj nattó
8
, na vzostupe bola aj soba

9
 a udon

10
. 

Stravovacie podmienky obyvateľov vidieka sa oproti minulým obdobiam veľmi 

nezmenili, stále sa jedávala kombinácia rôznych obilnín ako napríklad sézam, jačmeň, proso 

či sójové fazule. 

V období Tokugawa sa zmenila aj strava vojenskej vrstvy a šľachty. V jedálnom 

lístku samurajov figurovalo tófu, daikon, nagaimo (druh hľuzy) a aj rôzne ryby. Ekonomická 

situácia mnohých samurajov sa ale počas dlhého obdobia mieru zhoršila, a preto si mnohí 

z nich na políčkach pestovali ryžu, či vyrábali vlastnú pastu miso a podobne. 

Pre porovnanie, strava šóguna patrila síce obsahovo k tomu najpestrejšiemu, čo 

krajina ponúkala, na druhej strane bol zviazaný rôznymi predpismi a pravidlami. Jeho strava 

bola silno ovplyvnená šódžin rjóri. Zo živočíchov
11

 mohol jesť iba králičie mäso a mäso zo 

žeriava a divej husi, na ryby sa vzťahovali podobné obmedzenia. Taktiež nemohol jesť ani 

väčšinu ovocia a typické jedlá nižších vrstiev: tófu, nattó a tempuru.  

Dôvody pre tieto obmedzenia boli spolu tri: náznak naviazania osoby šóguna 

s náboženstvom (budhizmus, z ktorého vyplýval zákaz jesť akékoľvek štvornohé zvieratá), 

vyčlenenie jedál, ktoré mohli byť nebezpečné (fugu), a oddelenie od nižších vrstiev (zákaz 

vyprážaných vecí, ktorou bola napríklad aj tempura). 

Na konci 18. storočia máme možnosť vidieť prvý posun stravy ku gurmánstvu (食通 

šokucú), čiže snahe nielen zaplniť žalúdok, ale mať z chute čo najväčší zážitok. V roku 1782 

bola vydaná zbierka receptov Tófu hjakučin, prvá kniha venujúca sa príprave tófu na viacero 

spôsobov. Na konci 18. storočia boli dokumentované prvé súťaže v množstve jedla, ktoré 

                                                   
8
 Fermentované sójové fazule 

9
 Pohánkové slíže namáčané do omáčky cuju 

10
 Hrubšie slíže vyrábané z múky, ktoré majú rôzne spôsoby prípravy a konzumácie 

11
 Do tohoto pojmu za v Japonsku nezahrňovali ryby a morské plody 
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dokáže človek zjesť. Aj keď sa takýto štýl života vzťahoval len na vymedzené vrstvy 

obyvateľstva, zmeny v chápaní jedla začínali byť markantné. 

Celé obdobie Tokugawa by sa dalo charakterizovať ako posun stravovacej kultúry od 

nižších spoločenských vrstiev smerom k vyšším. Väčšina nových potravín, techník prípravy 

a trendov vznikala medzi nižšími vrstvami, a v rámci možností ich potom prijímali aj vyššie 

vrstvy. Toto osvietenie zdola hore však neprebiehalo úplne prirodzene a spontánne. 

V spoločensky rozvrstvenom Japonsku sa dbalo na rozdiely medzi rôznymi spoločenskými 

skupinami, a preto napríklad samuraji nemohli podľa chute jesť napríklad tempuru
12

.  

Ako ukážem v nasledujúcich kapitolách, je zaujímavé, že v nadchádzajúcom období 

modernizácie dochádzalo k opačnému procesu, a to k osvieteniu smerom zhora nadol.

                                                   
12

 Aj keď existujú zvitky a drevotlače, na ktorých vidno samurajov, ako kupujú tempuru a zakrývajú si 
pri tom tvár. 
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4. Prijímanie západu 

 

Zmeny v stravovaní nastávajú zväčša pomaly, zvoľna. Na rozdiel od politických 

alebo spoločenských dejín, stravovacím návykom trvá niekedy aj niekoľko storočí, kým sa 

zmenia, pričom sa potom až retrospektívne dá hovoriť o nejakej zmene. 

Tento celosvetový vzorec ale pre Japonsko v druhej polovici 19. storočia neplatil. 

Zmeny boli rýchle, náhle, dynamické. A neobišli ani jedlo a zvyky s ním spojené. 

Podľa Katarzyny Cwiertkovej (1997) sa dá proces prijímania stravovacích návykov 

charakterizovať nasledujúcimi troma krokmi: 

 

1. Príjem jednotlivých potravín, prísad 

2. Príjem stravy a jedál (vrátane technológií, čiže napríklad spôsob varenia a pod.) 

3. Príjem celého systému jedla ako samostatného celku. 

 

Nakoľko sa tieto kroky konali takmer súčasne, je v prípade Japonska veľmi komplikované 

hovoriť o prijímaní jedla pomocou časovej osi. Preto sa pokúsim priblížiť jednotlivé fázy 

v tematických celkoch. 

Najprv by som rád ozrejmil postupné prijímanie jednotlivých surovín, ktoré buď do 

Japonska prišli ako úplne nové, alebo boli znova predstavené a nanovo prijaté
13

. 

 

                                                   
13

 Príjem niektorých surovín sa nekonal v Japonsku prvý krát. Napríklad čaj prišiel do Japonska z Číny 

už počas 8. storočia, ale neuchytil sa, a na scénu sa vracia až v období Kamakura. Podobne na tom 

bolo aj mlieko, ktorého existencia je v Japonsku podchytená dokumentmi už v 7. storočí, ale svoj 

návrat zažíva až v storočí deväťnástom. 
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4.1.  Mäso 

 

Asi najväčšou zmenou, ktorá ovplyvnila japonskú kuchyňu tej doby bol príchod 

hovädzieho mäsa. Všeobecne sa zastáva názor, že mäso sa v japonskej klasickej strave vôbec 

nevyskytovalo. Snaha minimalizovať utrpenie všetkých živých tvorov vychádzajúca 

z budhizmu bola podporená (resp. prikázaná) vyhlásením cisára Tenmua zo 7. storočia – 

nikušokukinširéi (Nariadenie o zákaze jedenia mäsa). Tento zákaz síce hovoril o zákaze 

konzumácii mäsa, ale presnejšie vzaté sa tento zákaz vzťahoval len na hovädzí dobytok, kone, 

psov, opice a hydinu. Mäsa divokej zvery – konkrétne diviačieho a jelenieho – sa tento zákaz 

netýkal. Navyše sa jednalo len o obdobie medzi 4. a 9. mesiacom roka. Ako zdroj živočíšnych 

bielkovín pre vtedajších obyvateľov hornatých oblastí bez prístupu k moru mohla slúžiť 

jedine divá zver. 

Je zaujímavé, že podobné nariadenia, resp. zákazy týkajúce sa konzumácie mäsa sa 

vyskytujú v japonských análoch viacej krát. To len dokazuje skutočnosť, že tieto nariadenia sa 

časom míňali účinku, a preto bolo potrebné ich „aktualizovať“, čiže pripomenúť obyvateľstvu. 

Tiež to znamenalo, že túžba konzumovať mäso sa zo spoločnosti úplne nevytratila. 

Samozrejme že to neznamenalo, že by mäso bolo na jedálnom lístku väčšiny 

obyvateľstva každý deň. Oficiálne bolo mäso naozaj zakázané, a samotná konzumácia mäsa si 

za zhruba 1200 rokov na seba nabalila istý punc tabu, nehovoriac o silnom pocite kegare 

(znečistenia), ktorý pretrvával ešte do začiatku éry Meidži.  

„Kto si dá diviaka, bude znečistený“, „Keď zjem hovädzie, narastú mi rohy“ boli 

jedny z častých povier spojených s mäsom. Tieto negatívne pocity mali ale skôr do činenia so 

zvykom nejesť mäso. Mäso bolo automaticky chápané ako znečistené jedlo, znečistený  

objekt. Pôvodná idea budhizmu - zľutovanie sa nad životom a minimalizácia utrpenia iných 

živočíchov - bola až na druhom mieste. 
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Situácia sa postupne začala meniť so začiatkom konca Edo. Po podpísaní 

Kanagawskej dohody v 1854 sa otvorili prístavy, a v Jokohame vznikli neskôr miesta, kde 

mohli bývať cudzinci. Bolo nepredstaviteľné myslieť si, že by Európania žili v Jokohame bez 

hovädzieho mäsa. Spočiatku sa na lodiach dovážalo solené a sušené mäso, občas sa do 

Japonska doviezol aj dobytok. Počet obyvateľov v mestských štvrtiach vyhradených pre 

cudzincov však pomaly stúpal, a tak tento nákladný spôsob dopravy mäsa s narastajúcim 

dopytom prestal vyhovovať situácii. Netrvalo dlho kým si cudzinci žijúci v Japonsku začali 

postupne od Japoncov kupovať zvieratá samotné. Pre cudzinca v Japonsku však nebolo 

jednoduché nájsť Japonca, ktorý by bol ochotný predať svoj dobytok za účelom jeho zabitia 

a konzumácie. Keď sa aj predajca našiel, kravu bolo potrebné najprv vykŕmiť a pripraviť na 

spracovanie. 

Prvý bitúnok
14

 postavený šogunátom určený aj pre zahraničných obyvateľov začal 

fungovať v roku 1864, ale pokusy s komerčným predajom mäsa začínali už predtým. Z roku 

1860 je zdokumentovaná existencia špeciálnej mäsiarskej predajne Aisurá & Mátinderu, 

ktorú založili a neskôr viedli bývalí námorníci. Zo strany Japoncov je už v roku 1859 

registrovaná žiadosť istého Nakagawu Tokusaburóa, ktorý chcel založiť predajňu s mäsom. 

Nie je ale isté, či jeho obchod naozaj existoval. 

Dopyt časom rástol a obchod s hovädzím dobytkom začal naberať rýchle obrátky. 

Veľkým stimulom pre tento trh bolo aj usídlenie anglickej a francúzskej armády v Jamanote 

v roku 1863 kvôli nepokojom a útokom miestneho obyvateľstva na cudzinecké štvrte. 

Postupne sa začali vo veľkom chovať zvieratá v provinciách Ómi, Tamba a Tango
15

, 

                                                   
14 Mäso sa v Japonsku predávalo už aj predtým v špecializovaných obchodoch zvaných momondžija 
(niekedy momondžíja). Názov pochádza z iného označenia pre diviaka, momondží. Tieto obchody sa 
často nachádzali na okraji miest, či v blízkosti vykričaných štvrtí, a ponúkali na predaj rôzne druhy 
mäsa. Tieto sa nepredávali priamo, ale pod rôznymi „kódovými označeniami“; napríklad diviačie mäso 
sa označovalo aj ako jamakudžira (horská veľyba), jelenie mäso malo často označenie momidži 
(červeno sfarbené lístie). V každom prípade sa jednalo o okrajové obchody, ktorej klientela spadala 
skôr pod nižšie vrstvy obyvateľstva. 
15

 Tieto tri provincie zodpovedajú zhruba územiu terajších prefektúr Šiga a Kjóto (spolu s časťou Hjóga 
a Ósaky) 
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a tiež sa začali otvárať obchody s mäsom založené Japoncami (1868) zamerané na Japoncov. 

V Japonsku začali prekvitať obchody gjúnikuja, ktoré priblížim v kapitole 5.3. 

Spolu so samotným mäsom rástla aj ponuka iných mäsiarskych výrobkov. Od 

polovice 80. rokov 19. storočia sa v Jokohame uchytila nová značka vyrábajúca šunku: 

Kamakura hamu. Táto firma neskôr rozšírila svoje portfólio taktiež o výrobu slaniny. 

Západné jedlo nebolo symbolizované len hovädzím mäsom. V postupnom prenikaní 

do vedomia Japoncov zohral svoju úlohu aj chlieb. 

 

4.2.  Chlieb 

 

Chlieb má v dnešnom Japonsku vydobytú pevnú pozíciu. V ranných televíznych 

programoch sa občas robia náhodné prieskumy obyvateľstva, ktoré zisťujú, koľko ľudí sa 

hlási k skupine preferujúcej na raňajky ryžu, a koľko k skupine obľubujúcej chlieb. Popularita 

chleba každým rokom stúpa, prieskumy ukazujú, že aj keď je ryža ešte stále častejšou 

alternatívou k raňajkám, váhy týchto dvoch skupín začínajú byť vyrovnané
16

. Podľa 

prieskumu Ministerstva poľnohospodárstva
17

 sa jedná o pomer 56 percent k 36 percentám 

v prospech ryže (zvyšných 8 percent tvoria iné možnosti). Tento boj mal ale dlhý priebeh. 

V japončine slovo pre chlieb (pan) pochádza z portugalčiny (pão). Tomu nasvedčuje 

aj pôvod chleba v Japonsku, nakoľko ho s najväčšou pravdepodobnosťou priviezli portugalskí 

misionári v 16. storočí. Chlieb (spolu s vínom) sa držal svojej úlohy v úzkom spojení 

s kresťanstvom ako potravina používaná pri bohoslužbách. V edskom Japonsku ho ale stretol 

podobný osud ako kresťanstvo, ktoré sa po perzekúciách, ktoré začali v polovici 17. storočia, 

stiahlo do úzadia. 

                                                   
16

 Ako výsledok klesania spotreby ryže spustilo japonské Ministerstvo poľnohospodárstva v roku 2007 
tzv. Mezamašigohan Kjanpén, kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o dôležitosti raňajok 
a konzumácie ryže 
17

 Šokurjóhin šóhi monitá, Monitor spotreby potravín z roku 2007 
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Z obdobia Edo, kedy si ryža obránila svoju pozíciu „hlavného“ jedla
18

, nezostávajú 

skoro žiadne dokumenty, ktoré by hovorili o tom, že by sa chlieb jedával s obľubou. Situácia 

sa ale mení v polovici 19. storočia. Spolu s rastom nátlaku zo strany zahraničných veľmocí si 

Japonsko začínalo uvedomovať prítomnosť prípadných ozbrojených sporov. A práve 

z vojenského hľadiska predstavoval chlieb výbornú alternatívu k ryži. Táto výživná a ľahko 

prenosná potravina sa nemusela na rozdiel od ryže variť, a preto predstavovala pre armádu 

výbornú voľbu. Prvé pokusy o jeho výrobu sa spájajú s menom Egawa Tarózaemon, 

správcom provincie Izu
19

 a zároveň odborníkom na výrobu pecí pre odlievanie kanónových 

diel. 

Jeho aktivity nezostali len pri výrobe diel, nakoľko ho zaujala aj výroba chleba. 

Inšpirovaný pecou na výrobu kanónov, v roku 1842 postavil prvú pekáreň na výrobu chleba. 

O tieto počiatočné pokusy výroby chleba sa Japonci pokúšali nielen v Ede, ale aj vo vojensky 

silnejších provinciách. 

Medzi bežnú spoločnosť si chlieb našiel cestu až trochu neskôr, v roku 1860, keď 

Učiumi Heikiči založil vôbec prvú civilnú pekáreň v Japonsku. Rok vzniku tejto pekárne nie 

je náhodný. V roku 1858 bola podpísaná Harrisova zmluva, ktorá umožnila občanom 

Spojených štátov amerických, aby obývali určené územia v otvorených japonských prístavoch. 

A pôvodne bola Učiumiova pekáreň zameraná práve na túto nejaponskú klientelu. 

Učiumi sa technológiu výroby chleba naučil od kuchára francúzskej vojenskej lode 

a jeho chlieb pripomínal jakimandžú, opečené hutné ryžové koláčiky. Aj napriek tomu, že mu 

chýbala nadýchanosť a chrumkavosť, v prostredí s minimálnou konkurenciou sa mu darilo. 

Ďalší rozvoj popularity chleba na seba nenechal dlho čakať. Netrvalo dlho, a po otvorení 

Učiumiovej pekárne sa začali otvárať ďalšie pekárne. Ich majitelia ale už neboli len Japonci, 

                                                   
18

 Aj keď je pravda, že čistú ryžu si mohla dovoliť len určitá vrstva obyvateľstva, roľníci jedávali zmes 
ryže s obilninami v rôznych pomeroch 
19

 Táto provincia sa kedysi rozliehala na územi terajšej Šizuoky a ostrovoch Izu, ktoré teraz patria k 
Tokiu 
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ale aj Američania, či ľudia z iných krajín. Známy príklad je pekáreň s názvom Jokohama 

békarí angličana Roberta Clarka, ktorú založil v roku 1865 v Jokohame. Táto pekáreň po 

smrti majiteľa v roku 1891 vydržala ešte zopár rokov pod vedením jeho manželky a ich učeň 

Učiki Hikotaró pokračoval ďalej v ich tradícii v pekárni s názvom Učikipan. Táto pekáreň 

existuje v Jokohame dodnes. 

V roku 1882 bolo v Tokiu zaregistrovaných 116 pekární, v roku 1885 ich počet 

presahoval číslo 150. Prvá reklama na chlieb a sušienky bola v novinách uverejnená v roku 

1867. 

K obľúbenosti chleba určite dopomohol aj vynález Kimuru Jasubeija. V roku 1869 

založil svoju malú pekárničku v Tokiu, ktorú po požiari presunul neskôr do Ginzy. Tam sa 

snažil spolu so svojím synom prísť na nový spôsob výroby, ktorý by viacej vyhovoval 

chuťovým preferenciám Japoncov. Vtedajší chlieb bol slaný, ale pridaním cukru a ryžového 

tekutého kvasidla, ktoré sa používalo pri výrobe sake vytvoril kombináciu západnej 

a japonskej chuti. Vynález bol nazvaný anpan, čiže kysnutý chlieb plnený sladkou fazuľovou 

pastou anko. 

Aj keď tento nápad znie akokoľvek jednoducho, tento chlieb anpan sa považuje za 

jeden z najcharakteristickejších príkladov kombinácie japonského a západného prvku do 

jedného jedla. 

V roku 1900 nasledoval džamupan (chlieb plnený džemom), neskôr kurímupan 

(chlieb plnený vaječným krémom), a nakoniec v roku 1927 karépan, chlieb plnený krémom 

z kari. Chlieb sa postupne dostával do povedomia Japoncov, ale rovnako ako mnohé iné 

potraviny, najväčší boom zažil až po druhej svetovej vojne. 

 

4.3.  Mlieko a mliečne výrobky 

 

Vyššie som spomínal, že mlieko ako surovina sa v Japonsku neobjavila prvý krát. 
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V dokumentoch zo 7. až 10. storočia sa mlieko spomína pomerne často, ale od polovice 

desiateho, a najmä začiatku jedenásteho storočia sa konzumácia mlieka spája takmer výlučne 

s liečebnými opatreniami, a stráca charakter nápoja pre každodennú spotrebu. 

Existujú rôzne teórie, ktoré sa pokúšajú objasniť náhlu stratu záujmu o konzumáciu 

mlieka. V protiklade s teóriou, ktorá sa snaží tento jav objasniť prostredníctvom dramatického 

nárastu spotreby hovädzieho dobytka kvôli výrobe materiálu pre vojenskú vrstvu sa javí oveľa 

pravdepodobnejšie jednoduchšie vysvetlenie, že problém bol v zmene obľúbenosti, v úzkej 

súvislosti so zmenou kultúrneho prostredia. 

Dôvodov pre prijatie mlieka a mliečnych výrobkov v dobe Meidži sa dá ale nájsť 

dostatok. Je nemožné predstaviť si fungovanie zahraničných reštaurácií v Japonsku bez 

mlieka a masla. Rovnako je s mliečnymi výrobkami spojená aj výroba chleba, či iných 

bežných potravín. 

Dojenie mlieka sa spočiatku vykonávalo na prvých bitúnkoch, o ktorých vzniku som 

písal v kapitole o prijímaní mäsa. Traduje sa, že vôbec prvou farmou v Japonsku bola 

Jokohamská farma, založená Maedom Tomekičim, ktorý sa naučil techniku dojenia od 

holandského obyvateľa cudzineckej štvrte v Jokohame, a neskôr si založil farmu. Táto 

informácia ale nie je dostatočne doložená dokumentmi, a preto sa za rok založenia prvej 

farmy považuje rok 1866. Jej majiteľom bol Američan. Táto farma sa stala takisto aj miestom 

výroby prvej, v Japonsku predávanej, zmrzliny. 

K ďalšiemu rozšíreniu mlieka dopomohlo používanie mlieka ako nutričného doplnku 

pre zranených japonských vojakov počas Čínsko-japonskej, a najmä Rusko-japonskej vojny. 

Ešte väčšie rozšírenie fariem je spojené s kultiváciou a rozvoju ostrova Hokkaidó, ktorý 

ponúkal dostatok miesta a vhodné podnebie. 
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5. Začiatok reštaurácií, začiatok nových jedál 

 

Keď sa pozrieme na príchod celej stravovacej kultúry do Japonska v logickom poradí 

suroviny – jedlá – systém, tak je veľmi zaujímavé, že celý proces v Japonsku prebiehal 

zároveň v obidvoch smeroch. 

O prijímaní rôznych surovín, najmä mäsa, som písal už vyššie. V tejto kapitole by 

som sa ale rád venoval reštauráciám a podnikom, ktoré sa zameriavali na prijímanie systému 

jedla samotného, t.j. celé stolovanie vrátane jedla, príborov, etikety a pod. 

 

5.1.  Prvé reštaurácie a hotely 

 

Presne 5 rokov po otvorení sa Japonska západu, bol v roku 1859 v Jokohame 

postavený tzv. Jokohamský hotel, určený pôvodne pre európskych a amerických hostí. 

Nanešťastie, tento hotel zhorel v jednom z požiarov ešte pred začiatkom samotnej éry 

Meidži
20

, a aj keď svojím vzhľadom patril medzi istý klon japonskej a európskej kultúry, tak 

patrí medzi prvé dokumentované podniky, ktoré sa zameriavali takmer čisto na hostí zo 

západu. Ďalší známejší hotel bol otvorený v roku 1873 taktiež v Jokohame, tentokrát 

s honosným názvom „Hotel Grand“. Majiteľ tohto hotelu (takisto ako väčšina majiteľov 

podobných zriadení na začiatku modernizácie) nebol Japonec, ale Francúz, a v hotelovej 

reštaurácii podávali prevažne francúzsku kuchyňu. Aj keď šéfkuchár bol Francúz, tak väčšina 

pomocníkov boli Japonci, ktorí sa v tomto prostredí bezprostredne stretávali so západným 

jedlom. 

Hotely „vedené nejaponcami“ „pre nejaponcov“ ale neboli jediným miestom 

v Japonsku, kde bolo možné stretnúť sa so západnou stravou. 

                                                   
20 v roku 1860 
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Už v roku 1863 bola v Nagasaki postavená reštaurácia Rjóbajašitei 良林亭, neskôr 

premenovaná na Džijútei 自遊亭 (neskôr 自由亭). Táto reštaurácia patrila k najznámejším 

západným reštauráciám vedenými Japoncami. V Tokyu bola zase postavená v 5. roku éry 

Meidži (1873) reštaurácia Mikawaya 三河屋 , ktorá patrila k obľúbeným podnikom 

Fukuzawa Jukičiho, Mori Arinoriho či Niši Amaneho. 

V tomto spočíval z hľadiska rozširovania stravy azda aj najväčší „problém“ týchto 

podnikov. Svojím zameraním, cenou aj ponukou boli dostupné jedine zahraničným hosťom, 

alebo najvyšším a najbohatším vrstvám japonského obyvateľstva. Jedlo sa často dalo 

objednávať jedine po celých chodoch, na rozdiel od typických reštaurácií gjúnikuja, či jóšoku 

ktoré boli založené na systéme objednávania samostatných jedál. 

Cena za takýto jeden chod dosahovala zhruba 10 násobok ceny bežného jedla, čo 

bola pre priemerného Japonca nepredstaviteľná čiastka. Rovnako aj jej kompletná 

„odcudzenosť“ od Japonska spôsobovala, že tieto reštaurácie boli brané ako vzdialený, 

neznámy svet, takmer nedosiahnuteľný pre ľudí z nižších a stredných vrstiev. 

 

5.2.  Rokumeikan 

 

Postupné otváranie reštaurácií a celkové náhlenie sa za vyspelým západom 

korunovalo otvorenie budovy Rokumeikan v roku 1883. Táto budova bola postavená na návrh 

politika Inoue Kaoru, ktorý sa neskôr stal ministrom zahraničných vecí, a pôvodne mala 

slúžiť ako luxusné miesto, kde by sa stretávala politická smotánka Japonska so zahraničnými 

hosťami. Západná hudba, západné zvyky, západné šaty, a v neposlednom rade západné jedlo. 

Táto dvojposchodová budova bola svedkom mnohých párty, veselíc, či dokonca maškarných 

plesov, kde sa japonské ženy predvádzali v najnovšej francúzskej móde, a tancovali európske 

tance na európsku hudbu.  

Na jednej strane blyštivé pozlátko, ktoré malo ukázať Japonsko v čo najlepšom svetle 
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(ktoré je možné chápať ako snahu o nápravu nerovnoprávnych zmlúv z roku 1854), zanechalo 

v mnohých západných politikoch dojem, na druhej strane sa táto snaha ale stretávala aj 

s kritikou nielen z radov hostí, ale aj japonských konzervatívcov. Práve postavenie 

Rokumeikanu sa často označuje za poslednú kvapku do pohára trpezlivosti preberania 

západných vzorov. To sa ale nedá povedať o preberaní jedla, ktoré na svoje vyvrcholenie ešte 

len čakalo. 

Pre väčšinu bežných ľudí to nebol ani svet, ku ktorému by sa chceli priblížiť. 

Západné jedlo si svoje kroky smerom k ľudu začalo raziť inou cestou. 

Doteraz sme sa pozerali na situáciu vzťahujúcu sa na elegantné reštaurácie, zamerané 

pre vyššie spoločenské vrstvy. Pred tým, ako priblížim prienik západných jedál do bežných 

domácností
21

 by som sa ale chcel zamerať na ponuku reštaurácií a podnikov, ktoré boli 

zamerané skôr pre bežný ľud. 

 

5.3.  Gjúnikuja 

 

V kapitole o uvádzaní mäsa na japonský trh som spomenul reštaurácie gjúnikuja. 

Boli to podniky, ktoré sa zameriavali na predaj jedla zvaného gjúnabe 牛鍋 (doslova 

„hovädzie v hrnci“, plátky hovädzieho mäsa varené spolu s rôznou zeleninou v omáčke). Aj 

keď sa gjúnabe považovalo v 70-tych rokoch 19. storočia za jeden z mnohých symbolov 

hnutia za osvietenie Bunmei kaika, počiatky tohoto jedla siahajú ešte pred začiatok éry Meidži. 

Jeho predchodca existoval už aj v období Tokugawa, na jeho prípravu sa používalo rôzne 

mäso. Gjúnabe sa ale už často označuje ako predchodca jóšoku, nakoľko v sebe obsahuje 

západnú surovinu (hovädzie mäso) pripravenú na typický japonský spôsob (použitie 

japonských príchutí do omáčky). 
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 pod termínom bežné domácnosti mám na mysli skôr stredné vrstvy. Nižšie príjmové vrstvy sa 
s jóšoku/západnými jedlami začali zbližovať na začiatku obdobia Šówa, rozšírenie do všetkých 
sociálnych vrstiev aj mimo veľké mestá nastalo až po skončení okupácie 
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Fukuzawa Jukiči spomína vo svojej autobiografii Fukuódžiden, ako počas štúdií na 

škole Tekidžuku v polovici 50-tych rokov 19. storočia chodieval často do reštaurácií gjúnikuja, 

kde si k alkoholu často zvykol objednávať gjúnabe. 

Na druhej strane, tieto podniky gjúnikuja v tej dobe ešte ani zďaleka nepatrili 

k miestam, kam by s obľubou chodili bežní obyvatelia. Často do nich chodili najmä 

príslušníci nižších spoločenských vrstiev. 

Vzťah k hovädziemu mäsu sa ale za necelých 20 rokov zmenil. Už v 4. roku éry 

Meidži (1871) napísal Kanagaki Robun, spisovateľ diel gesaku a novinár, vo svojej poviedke 

Ušija zódan anguranabe nasledujúce riadky: 

 

Samuraji, farmári, remeselníci či obchodníci, muži a ženy všetkých kategórií, múdri či hlúpi, 

bohatí či chudobní, kto neje gjúnabe, zaspal dobu. 

 

Hovädzie mäso sa tešilo rastúcej sláve. Jedným z prvých podnikov, ktorému sa 

podarilo úspešne uviesť gjúnabe na trh bol Isekuma 伊勢熊. V roku 1868 bol založený 

podnik Ótanawanoren 太田なわのれん, ktorý existuje dodnes. V období Meidži počet 

a obľúbenosť podnikov stúpala. V roku 1875 bolo v Tokiu zaregistrovaných zhruba 100, 

v roku 1877 až 558 reštaurácií gjúnikuja. Chuť omáčky sa tiež postupne menila, základ pasty 

miso sa neskôr zmenil na sójovú omáčku, ku ktorej sa pridal cukor. V 80-tych rokoch sa 

začalo pridávať tófu, japonská cibuľka negi a slíže z hľuzy konjaku širataki. 

Kanagaki Robun píše ďalej vo svojej poviedke: 

 

Hovädzie má úžasnú chuť. Ak sa toto mäso rozšíri, tak diviačie či jelenie mäso už do úst 

nevložíš. 

 

Hovädzie mäso má úžasnú chuť. Táto poviedka bola napísaná v roku 1871, zopár 
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rokov po rozšírení gjúnabeja - ani nie 20 rokov po tom, ako Fukuzawa Jukiči tvrdil, že osacké 

hovädzie je „tvrdé, a jemne páchlo“.  

Ako, a najmä prečo sa zmenil spôsob chápania mäsa? Vysvetlenie nie je jednoduché. 

Divina, pôvodne používaná aj v gjúnabe, sa občas jedla predtým aj samotná ako tzv. kusurigui, 

čiže hlavne kvôli výživnosti a k zahriatiu tela najmä počas zimných období
22

. Hlavný dôvod 

jej konzumácie ale nebola chuť. Jeden z najpravdepodobnejších dôvodov, prečo sa hovädzie 

stalo v priebehu 20 rokov atraktívnym artiklom je asi ten, že mäso, ktoré sa dávalo do gjúnabe 

ešte na konci éry Edo pochádzalo zo starých či chorých kusov dobytka. Na chuť a štruktúru 

mäsa pôsobí viacero faktorov, jedným z nich je aj obsah jeho medzisvalového tuku (pre ktorý 

Japonci používajú pojem šimofuri), ktorý bol v tej dobe pravdepodobne nízky, nakoľko sa 

ešte nepoužívali dokrmovacie, či iné chovné techniky. 

S rastúcim dopytom ale postupne začala rásť aj ponuka a snaha doručiť na trh čo 

najkvalitnejšie mäso na seba nenechala dlho čakať. 

 

5.4.  Osvietenie zhora 

 

K rozšíreniu a k zvýšeniu popularity hovädzieho mäsa neprispievali len obchodníci. 

Do tejto aktivity sa zapojili aj vzdelané vrstvy, na čele so samotným cisárom. Ten v decembri 

roku 1871 vydal tzv. Nikušoku kaikinrei, čiže zrušenie viac ako 1000 ročného zákazu 

konzumácie mäsa (zákaz bol prvý krát vydaný v roku 675). O pár dní na to, 24. januára 1872 

zaplnila titulky japonskej tlače senzačná správa: japonský cisár prvý krát oficiálne ochutnal 

hovädzie mäso. Reakcie verejnosti oficiálne povolenie konzumácie mäsa boli rozmanité. 

Azda najradikálnejšou reakciou bol protest následovnikov kultu Ontake, keď 18. februára 

1872 vnikli na územie cisárskeho dvora. Tento incident vyústil do zastrelenia 4 z nich, 

a zatknutia 5 ľudí. Toto ale patrilo skôr k extrémnym reakciám, ktorých v celoštátnom 
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 zmienka o kusurigui sa dá nájsť aj v Najväčšom labužníkovi od Ihara Saikakua 
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merítku veľa nenastalo. 

V tom istom roku bolo povolenie jesť mäso
23

 vydané aj pre budhistických mníchov. 

Tento akt cisára sa často chápe ako podpora hnutia za odstránenie budhizmu a jeho splynutie 

so šintoizmom Haibucu kišaku. 

 Na objednávku Ministerstva vzdelávania napísal kokugakuša Kondó Jošiki 近藤芳

樹 diela Gjúnjúkó 牛乳考 a Točikukó 屠畜考, v ktorých tvrdil, že mlieko bolo v Japonsku 

už odpradávna obľúbeným nápojom, na ktorom si pochutnávala šľachta, a preto nebolo nutné 

z neho cítit pocit znečistenia kegare. 

K snahe inteligencie promovať konzumáciu hovädzieho mäsa nemálo prispel aj 

Fukuzawa Jukiči. Ten si po ochorení na týfus zvykol piť mlieko dovážané z firmy Gjúba 

kaiša 牛馬会社  so sídlom v Cukidži, ktorá sa zaoberala chovom koní a dobytku. Po 

vyzdravení napísal na objednávku tejto firmy reklamný text s názvom Nikušoku no secu 肉食

之説 (Teória o jedení mäsa),  

 

5.4.1. Nikušoku no secu 

 

Aj keď názov tohoto reklamného textu vyzerá na prvý pohľad nadnesene a komplikovane, 

v skutočnosti sa jedná len o pomerne krátky, asi 1300 znakový text, určený pre širokú 

verejnosť. Fukuzawa Jukiči v ňom obhajuje konzumáciu mäsa a pitie mlieka. Zaujímavý je aj 

spôsob jeho argumentácie. 

Medzi nebom a zemou sa nachádzajú tvory, ktoré jedia zvieratá, a tvory, ktoré ich nejedia. 

Človek, ako posledný článok potravinového reťazca má byť všežravec, pretože to vychádza 

z jeho prirodzenej podstaty. Pokiaľ sa ale stravuje len mäsom, alebo len rastlinami, tak sa jeho 

rovnováha začne nakláňať na jednu stranu a ochorie, prípadne bude trpieť nejakým neduhom 

zdravia, či krátkym životom. 

                                                   

23 spolu s právom ženiť sa a mať deti, tzv. nikudžiki saitai 
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A práve japonská spoločnosť je príkladom tejto naklonenej rovnováhy, pretože nakoľko 

doteraz japonská strava vychádzala primárne z rastlín
24

, vyskytuje sa tu veľký počet 

chorľavých a slabých ľudí. To je dôvod, kvôli ktorému by podľa Fukuzawu mali ľudia piť 

mlieko a jesť mäso, aj keď ho kvôli niekoľko tisícročným zvykom bezdôvodne neobľubujú 

a považujú za špinavé mnohí Japonci. Toto sú ale len prázdne argumenty zaslepených ľudí, 

ktorí  nechápu prirodzenosť človeka a nedokážu vzdelane diskutovať o podstate ľudského 

tela. 

V tejto časti podáva Fukuzawa originálne a presvedčivé argumenty, ktoré vyvracajú určitú 

nelogickosť doterajšieho vzťahu k mäsu a zabíjaniu dobytka. Ľudia vraj majú s dobytkom 

súcit, a preto ho nedokážu zabiť. Rovnako bolestivé by predsa ale malo byť aj vyčistenie 

morského úhora, či odrezanie hlavy korytnačky. Podobne argumentuje aj proti pocitu kegare. 

Krava jedáva len trávu a pije vodu, ale žralok, z ktorého sa vyrába napríklad pasta kamaboko, 

sa živí utopenými ľudmi. Rovnako aj v listoch zeleniny môže byť zo včerajška vsiaknutý 

ľudský moč. V ďalších častiach tejto práce hovorí Fukuzawa ešte o pachu mäsa, na ktoré si 

človek zvykne, rovnako ako si zvykol na pach nakladanej zeleniny, a o potrebe znižovať 

počty chorých. 

 

5.4.2. Západné jedlo a armáda 

 

Svoju rolu zohral pri prijímaní mäsa aj slogan fukoku kjóhei, snaha byť bohatý štát so 

silnou armádou. Na pozadí začiatkov sociálneho darwinizmu v Japonsku začali diskusie 

porovnávajúce japonskú a západnú ľudskú rasu. Z rôznych strán bolo počuť teórie, ktoré 

hovorili o menejcennosti Japonského národa, či už z hľadiska fyzického, ale aj psychického. 

Ľudia zo západu boli braní ako silnejšia, vyspelejšia, inteligentnejšia rasa, a bolo v záujme 

                                                   
24

 Konkrétne hovorí o tzv. gokoku, čiže piatich obilninách. Rastliny, ktoré tento pojem označuje sa 
v závislosti od oblasti menia, ale vo väčšine prípadov sa jedná o ryžu, pšenicu, proso, sóju a japonské 
fazule. 
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japonského národa vylepšiť svoj vlastný genetický materiál tak, aby sa im mohli rovnať. 

V takomto prostredí sa postupne začali objavovať teórie a vedecké diskurzy zamerané na 

zmenu proviantu vojakov. Bolo v záujme vlády, aby mala čo najsilnejšiu možnú armádu, 

ktorá by pomohla Japonsku vydobiť si svoje miesto medzi svetovými veľmocami.  

Vojenský lekár japonských námorných síl Takaki Kanehiro navrhol v roku 1884 zmenu 

jedla na vojnových lodiach kvôli veľkým problémom s chorobou Beriberi
25

. Tento návrh sa 

ale nestretol s pozitívnou reakciou; väčšina vojakov preferovala ešte stále japonskú stravu. 

Dopyt po mäse v proviante vojakov sa začal zvyšovať až s príchodom Čínsko-Japonskej 

vojny v roku 1894
26

. 

 

5.5. Seččú rjóri 

 

Po Revolúcii Meidži sa prvé roky novej éry síce niesli v znamení takmer úplne 

nekritického kopírovania západu. Časom ale toto nadšenie opadlo a zhruba v deväťdesiatych 

rokoch sa začali objavovať hlasy za uchovanie vlastnej identity Japonska a Japoncov. 

V stravovacej kultúre môžeme vidieť podobné trendy. Koncept wajó seččú 和洋折

衷, čiže kombinácia (fúzia) Japonska a Západu existoval v Japonsku už na začiatku obdobia 

Meidži, ale v pravom slova zmysle sa do kulinárskej oblasti začal aplikovať až v polovici 

80-tych rokoch 19. storočia. Ako som už spomínal vyššie, západné jedlo sa uviedlo medzi 

širšie vrstvy obyvateľstva pomocou gjúnabe
27

. Čo ale ostatné jedlá? V akej podobe 

v Japonsku existovali a ako vznikali ? 

Reštaurácie, ktoré ponúkali samostatne japonské a západné jedla existovali už na 

začiatku obdobia Meidži. Tieto jedlá sa síce mohli objaviť spolu v jednom chode, sami o sebe 
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 Táto choroba je spôsobovaná nedostatkom vitamínu B12 
26 Provianty boli vtedy podávané vo forme konzerv, s ktorých výrobou mali síce Japonci skúsenosti, 
ale kvôli nedokonalej technike ich vtedy ešte dovážali zo zahraničia. 
27

 Toto jedlo sa neskôr (v roku 1868) premenovalo na sukijaki 
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ale predstavovali uzavretý celok. V tejto neochote kombinovať dva pôvodne oddelené prvky 

by sa dali nájsť odkazy na japonský princíp delenia spoločnosti na uči a soto. Ako som písal 

vyššie, tento trend sa udržal zhruba do druhej polovice 80-tych rokov 19. storočia. Postupne 

sa začali objavovať jedlá, ktoré v sebe kombinovali elementy zahraničné aj japonské. 

Predstavovali tzv. zmiešané jedlá, seččú rjóri 折衷料理. 

Aktivita vlády sa obmedzila len na propagáciu mäsa, mlieka a iných potravín. 

Podnety na vznik jedál už začali vyvierať samovoľne, z vôle obyvateľstva.  

Z týchto seččú rjóri sa postupne vyvinuli tzv. jedlá jóšoku (západné jedlá). Zhruba 

100 rokov po svojom uvedení dokázali do seba vsiaknuť patinu „starých dobrých dôb“, a dnes 

predstavujú symbol „istej a charakteristickej chuti“.  

Je potrebné si ale uvedomiť, že slovo jóšoku predstavovalo v tej dobe novátorstvo 

a modernizmus. Je až prekvapujúce koľko predstavivosti a schopnosti kombinovať západné 

prvky s japonskými ukázali editori časopisov a šéfkuchári reštaurácií pri zostavovaní nových 

receptov. Niektoré pokusy sa skončili skôr úsmevne, ale niektoré experimentátorské jedlá 

dokázali zaujať verejnosť natoľko, že sa uchytili. 

Medzi odvážnejšie recepty sa dá zaradiť napríklad kari omáčka s ryžou posypaná 

morskými riasami a mäsom z morského ježka, alebo napríklad dusené mäso s japonskými 

slížovými cestovinami. Na dnešnú dobu znejú tieto kombinácie možno až priveľmi originálne, 

ale v období Meidži mali rovnaký punc sviežosti ako karé raisu či kacudon, čiže jedlá, ktoré 

dnes spadajú do kategórie „klasický domáci pokrm“. 

Rozšírenie týchto jedál sa nedá nespojiť aj s rastom Tokia. Hrubý koncept jóšoku sa 

síce utvoril už počas éry Meidži, ale jeho rozšírenie si muselo počkať na obdobie Taišó. 

Ako sa neustále rozvíjalo východné hlavné mesto, spolu s ním sa menila aj 

spoločnosť. Zvyšoval sa počet ľudí, ktorí začínali dochádzať do práce električkami či 

autobusmi, na okrajoch mesta vznikali obytné štvrte. Nové trendy so sebou priniesli nové 

zvyky, a tak sa postupne z návštev reštaurácií stala bežná súčasť spoločenského života. 
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„Dnes Cisárske divadlo, zajtra Micukoši“ bol slogan novootvoreného obchodného 

domu Micukoši
28

, ktorý lákal ľudí všetkých vrstiev. V dvojmiliónovom Tokiu v roku 1923 sa 

nachádzalo bezmála 30 000 podnikov a stravovacích zariadení. 

V poviedke Anguranabe od Kanazaki Robuna sa nachádza ilustrácia s vyobrazením 

gjúnikuja. Bola to čisto japonská budova, na piecke konro bol umiestnený hrniec, a všetky 

ostatné potreby boli položené na tatami. Podobnú scénu možno vidieť aj v ilustrácii z Tókjó 

kaika handžóši 東京開化繁昌誌 od Hagiwara Otohika 萩原乙彦 (viď obrazová príloha). 

Cez terasu na prvom poschodí reštaurácie vidno zákazníkov v typicky japonskom oblečení, 

ako si pochutnávajú s paličkami na gjúnabe, niektorí aj s fľaškou sake pred sebou. Aj napriek 

tomu, že už prešlo zhruba štvrť storočia, celková atmosféra týchto podnikov ostávala od 

študentských dôb Fukuzawa Jukičiho takmer rovnaká. 

Po veľkom zemetrasení Kantó, keď bola veľká časť mesta zrovnaná so zemou nastali 

ale zmeny aj v charaktere obchodov. Mnohé nanovo zrekonštruované obchody vymenili 

tatami a nízke stolíky za stoličky a stoly, na stoloch sa postupne začali objavovať vidličky, 

lyžičky a nože. V období Šówa zažíva stravovacia kultúra ešte väčší rozmach, ale tento proces 

už siaha mimo záber tejto práce.  

Západná strava, resp. jóšoku by ale nezískala popularitu len vďaka jej relatívnej 

dostupnosti v reštauráciách. Svoju rolu pri šírení zohrávala aj novovznikajúca vrstva. 
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 Otvorený v roku 1907 
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6. „Nové ženy“ a „nové médiá“ 

 

Zhruba od začiatku 20. storočia sa v Japonsku začal objavovať koncept novej vrstvy 

vzdelaných žien
29

. V tejto dobe ešte nemôžeme hovoriť o vzdelaní, ktoré by bolo určené pre 

ženy všetkých vrstiev spoločnosti. V každom prípade sa vzdelanie začalo rozširovať medzi 

ženy z vyšších a stredných spoločenských vrstiev, a prinieslo so sebou snahu o rozšírenie 

západného jedla. 

 

6.1.  Časopisy pre domácnosť 

 

Funkciu zoznamovacieho média v tomto prostredí začali plniť rôzne časopisy 

zamerané na témy týkajúce sa života a „poslania“ domácej panej, čiže sengjó šufu. Jedným 

z priekopníkov bol časopis Katei šúhó 家庭週報, ktorý bol vydávaný spolkom Ófúkai 桜楓

会. Tento spolok bol tvorený absolventkami dievčenskej vysokej školy Nihon džoši daigaku, 

a svoje pobočky mal na Kjúšú, v Hirošime, Ósake, Nagoji, Nagane, Sendai, Jamagate a na 

Hokkaide. 

Letmý pohľad na niektoré recepty, ktoré boli predstavované v tomto časopise ihneď 

prezradí, že tento časopis nemal za úlohu odrážať situáciu v reálnych domácnostiach. Skôr sa 

snažil predstaviť nové trendy, ponúknuť nové varianty a nápady. Taktiež sa používal ako 

učebná pomôcka na prednáškach Nihon džoši daigaku. 

Okrem tohoto časopisu sa obľube tešili aj iné periodiká. Napríklad Fudžo zašši 婦女

雑誌, alebo Šufu no tomo 主婦之友 boli určené takmer výlučne ženám v domácnosti, známe 

                                                   
29 Azda medzi najznámejšie priebojníčky vo vzdelaní žien patrí Cuda Umeko 津田梅子, ktorá bola 

najmladšou členkou Iwakurovej misie (v dobe príchodu do Spojených štátov amerických mala 6 rokov), 

a po návrate z USA založila v roku 1900 prvé ženské učilište vôbec, Džoši Eigakudžuku 女子英学塾. 

Táto škola sa neskôr premenovala na Cuda džuku daigaku 津田塾大学 (Univerzita Cuda) 
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boli aj Fudžin gahó 婦人画報, Fudžin sekai 婦人世界, neskôr v druhom roku éry Taišó 

(1923) sa k nim pridal aj Rjóri no tomo 料理の友, poloodborný časopis venovaný čisto 

vareniu. 

Je potrebné spomenúť aj periodikum, ktoré bolo zamerané pre širšie zákaznícke 

spektrum: Šikó 嗜好. V Japonsku bol prvým reklamným časopisom svojho druhu. Vydával 

ho obchod Meidžija 明治屋, v tej dobe najlukratívnejší distribútor potravín. Tento časopis 

bol k dispozícii zadarmo, a od svojho prvého vydania v roku 1908 vyšlo viacej ako 500 čísel. 

Aj keď sa jednalo o reklamný časopis vydávaný za cieľom oboznámenia klientely 

s portfóliom firmy, informácie v ňom boli naozaj rozmanité: predstavoval nové potraviny, 

jedlá, prísady, nádoby na varenie, ale aj techniky výroby jedál, stravovaciu etiketu, novinky 

v oblasti výživy a dokonca aj minulosť niektorých zvykov. 

Celkovo sa dá hovoriť o troch kľúčových oblastiach, ktoré boli propagované: 

dôležitosť výživnosti jedál, optimalizácia času a výdajov, a v neposlednom rade dôraz na 

jemnocit pri varení a poslanie sengjó šufu. 

Ako ale funguje propagácia niečoho takého, ako sú úplne cudzie západné trendy? 

Samotné zdôrazňovanie potrebnosti zmeny stravovacích návykov opreté o vedecké fakty zo 

správnej životosprávy a logiku nestačia. Dôležité je jedenie samotné a vytvorenie kontextu, 

ktorý by túžbu ochutnať niečo podporil. Jedným z týchto kontextov bolo aj predstavovanie 

rôznych sviatkov. 

Najznámejším sviatok zo západného sveta boli Vianoce. Každoročné decembrové 

číslo sa zameriavalo na vianočnú tematiku, predstavovalo rôzne darčeky, vianočné stromčeky, 

alkohol, cukrovinky a zvyky. 

Je zaujímavé, že Vianoce ako sviatok sú predstavované vytrhnutím z jeho 

kresťanského kontextu, a priblížené ako deň oslavy Boha slnka, jeho „láskavosti pri rozdávaní 
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života a sily, ktorej niet súpera“
30

. Týmto spôsobom sa Vianoce ukazujú ako takmer paralelný 

sviatok k oslavám nového roka v Japonsku. Za zvýraznením podobných vlastností, prieniku 

týchto dvoch sviatkov vidno snahu o veľmi jemné a opatrné priblíženie západného sveta 

Japoncom. 

Ďalším problémom bola aj dostupnosť potravín a kuchárskych potrieb. Na začiatku 

šírenia nových informácií pomocou týchto médií nebola väčšina domácností vôbec vybavená 

pre prípravu potravy, ktorá by vychádzala zo západných jedál. V máloktorej kuchyni sa našli 

základné náradie (panvica, ručný mixér a podobne) , vzácne boli aj prísady ako maslo, kari 

korenie, múka či prášok do pečiva. V odľahlejších častiach Japonska neexistovala ani 

možnosť kúpy týchto artiklov. 

Riešením bolo zavedenie objednávkového predaja surovín priamo do domácností. 1 

unca
31

 kari korenia za 13 senov, 2 gó
32

 paradajkovej omáčky za 20 senov, jednotky a miery 

boli rozličné, čo ukazovalo rôznorodosť pôvodu jednotlivých surovín. Niektoré boli dovážané 

zo zahraničia, ale niektoré sa vyrábali už aj v Japonsku. 

Kombinácie, ktoré miešali japonské a západné prvky do jedného jedla, sa 

v časopisoch vyskytujú v rôznych pomeroch. Variácie na západné jedlá, obohatené či 

dochutené typickými japonskými prísadami (napríklad „Vývar bravčového mäsa v sójovej 

omáčke a perile), západné jedlá, v ktorých bolo niekoľko surovín nahradenými japonskými 

(„Hrášok varený s hľuzou taro v bielej omáčke“), nápady boli naozaj rôznorodé. 

Z množstva receptov, ktoré počas doby vydávania časopisov ako Katé šúhó vyšli, sa 

všetky neuchytili. Rovnako ako v reštauráciách, z množstva počiatočných pokusov ostalo len 

zopár „vyvolených“, ktoré vyhovovali vtedajšiemu prostrediu a náladám. Z nich potom 

vznikli jedlá jóšoku. To je aj jeden z dôvodov, prečo majú tieto jedlá dnes istý nostalgický 

nádych.

                                                   
30 Kikuči (2008) 
31

 Asi 30 gramov 
32

 Zhruba 300 gramov 
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6.2.  Učitelia a učilištia 

 

O rozšírenie do bežných domácností sa okrem novovznikajúcej vrstvy žien zaslúžili 

aj iné osoby a osobnosti: zahraniční misionári a zakladatelia učilíšť. 

Jedným z príkladov sú manželia Binfordoví. Do Japonska prišli v roku 1899. Presne 

v tomto roku bol prijatý aj zákon o vzdelaní pre ženy, a začal sa zvyšovať počet dievčat 

navštevujúcich stredné školy. Manželia Bindfordoví sa usadili v Mito, a popri misionárskej 

činnosti sa snažili o zvýšenie úrovne života japonských domácností. Elizabeth Binfordová 

začala učiť domáce panie z mesta základy západnej kuchyne. Pečenie chleba, príprava steakov, 

omelety, bábovky, džemy, recepty boli naozaj rôznorodé. Novátorstvo spočívalo aj 

v nahradzovaní rôznych prísad, napríklad namiesto citrónu sa používal japonský plod juzu 柚 

a podobne. Takéto nahradzovanie prísad nebolo ojedinelé. Vo vydaní časopisu Katé šúhó 

z roku 1904 je uvedené, že : 

 

Pri západnej kuchyni je podstatné používať čo najviac japonské prísady. Namiesto makarónov 

sa dá použiť sušený udon či sómen
33

, namiesto syru by sa mal použiť kacuobuši
34

 

 

Toto odporúčanie japonských výrobkov nie je pokus o bojkot importovaných 

produktov zo zahraničia. Časopisy v tej dobe tlačili najmä na dostupnosť a ekonomickú 

výhodnosť varenia. Sengjó šufu mali „poslanie“ starať sa o domácnosť čo najefektívnejšie. To 

znamená, v rámci možností pripraviť čo najchutnejšie a najvýživnejšie jedlo za čo najnižší 

peniaz. V diele Kakutani Saburóa 角谷三郎 Ai wa itsumademo 愛は長久も sa píše, že 

                                                   
33

 Druh japonských cestovín vyrábaných z múky 
34

 Kacuobuši sú nastrúhané lupienky z vysušeného (a občas údeného či inak upraveného) tuniaka. 
Dôvod, prečo sa syr odporúča nahradiť rybou je pravdepodobne v tom, že obe prísady v sebe 
obsahujú väčšie množstvo tzv. „umami“, 5. chuťového zmyslu  
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v dobe pôsobenia manželov Binfordových nebolo veľa japonských rodín, ktoré mali možnosť 

v Mito ochutnať západné jedlo, resp. jóšoku, ale jedlo, ktoré predstavovala Elizabeth 

Binfordová malo vraj úspech. Obsah jej hodín bol dokonca zverejňovaný v časopise Tokiwa 

常磐, a všetky recepty boli potom spolu vydané v knihe receptov Tokiwa seijó rjóri 常盤西

洋料理 (1904).  

Od konca 19. storočia sa začali zakladať kuchárske školy, či už ako súčasť učilíšť, 

alebo ako samostatné zariadenia. Pre predstavu šírenia nových myšlienok z oblasti varenia 

priblížim život Akiho Masumi 秋穂益実, ktorá po práci v armádnej kuchyni začala štúdium 

japonskej stravy a kulinárskeho umenia na talianskej a neskôr španielskej ambasáde v Tokiu. 

Neskôr bola prijatá do kuchárskeho oddelenia japonského cisárskeho námorníctva, a v roku 

1900 išla študovať anglickú kuchyňu do Spojeného kráľovstva. Po návrate do Japonska 

v roku 1904 založila Wajó kappó kóšúkai 和洋割烹講習会35
 a o tri roky na to Tókjó kappó 

džogakkó 東京割烹女学校36
.  

Táto škola mala asi 100 študentiek, pričom podmienkou pre prijatie do tejto školy 

bolo absolvovanie prestížnych základných škôl. Zápisné v tej dobe stálo 1 jen, mesačné 

školné 1 jen 20 senov, poplatky za praktické vyučovanie činili 1 jen 50 senov. Bola to doba, 

kedy sa priemerný plat učiteľa základnej školy pohyboval v hodnotách 10 – 13 jenov, úradník 

mal mesačný plat zhruba 50 jenov, a preto mali možnosť na tejto škole študovať len študentky 

z obmedzených spoločenských vrstiev. 

Akiho Masumi sa okrem vedenia školy venovala aj písaniu receptárov, zameraných 

prevažne na bežné domácnosti. Jej štýl písania bol jasne ovplyvnený anglickou výchovou: 

každý deň sa skladal z troch jedál, raňajok, obeda a večere, a pre každé jedlo boli v knihe 

navrhnuté rôzne chody. K japonskému základu (polievka, ryža, nakladaná zelenina) boli 

pridané vždy jedna či dve západné prílohy, ktoré zabezpečovali pestrosť, zaujímavosť 

                                                   
35

 Centrum kurzov západnej a japonskej kuchyne  
36

 Tokijská dievčenská škola varenia 
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a vyrovnanosť chodu. 
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7. Jóšoku 

 

Doteraz som sa zaoberal prijímaním západných prvkov do systému japonskej stravy. 

Túto kapitolu by som ale chcel venovať samotným jedlám jóšoku, ktoré počas prijímacieho 

procesu v Japonsku vznikli. 

Vymedzeniu slova jóšoku som už venoval zopár riadkov v 2. kapitole, teraz by som 

sa rád pokúsil retrospektívne o jeho presné vymedzenie. Znaky slova jóšoku, 洋 (západ) a 

食 (jedlo), môžu pri definícii tohto pojmu mierne zavádzať. Slovo jóšoku (doslova „západné 

jedlo“, „západná strava“) evokuje v prvom rade podobnosť s už skorej spomínaným pojmom 

séjó rjóri. Jóšoku sa v istých aspektoch na séjó rjóri síce podobá, ale nakoľko sa pojem séjó 

rjóri používa pre spoločné označenie jednotlivých európskych kuchýň (talianska, francúzska 

a podobne) v ich čistej, pôvodnej forme, nejedná sa o to isté.  

Aj keď sa nedá poprieť, že jóšoku zo západnej kuchyne vychádza, svojou 

charakteristikou patrí skôr ku kuchyni japonskej, a tým tvorí jej subkategóriu.  

Navyše, jóšoku neevokuje ani tak celý systém stravovania (pod ktorým je stravovanie 

chápané ako celok tvorený jedlom, stolovaním, etiketou atď), ale používa sa skôr ako súhrnný 

termín pre označenie skupiny určitých jedál, ktoré sa ustálili v Japonsku počas presne 

stanovenej doby. 

Pri definícii slova jóšoku je potrebné preto vymedziť nasledujúce tri okolnosti: 

 

1. pôvod - európska kuchyňa s dominanciou francúzskej kuchyne 

2. rozsah - nie celý systém stravovania, ale pojem označujúci skupinu jednotlivých 

jedál 

3. čas - éra Meidži, Taišó a začiatok Šówa 
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Pôvodne západné jedlá, ktoré prišli do Japonska na začiatku modernizácie 

a vyrovnanosťou (resp. stupňom kombinácie) západných a japonských prvkov si vydobili 

počas tohoto obdobia svoje miesto na trhu, alebo na stoloch rodín. To sú jedlá jóšoku. 

Akira Kikuči (2008) sa o jóšoku vyjadruje ako o „časovej kapsule, ktorá pôvodne 

vychádza zo západu, ale prešla japonským vývojom, a svoju západnú charakteristiku 

(západnosť) postupne zabudla“.  

Podľa Okadu (2000) sa dá jóšoku rozdeliť do troch podkategórií: 

 

- Kombinácia vyprážaného jedla a bielej ryže (kacurecu, korokke a podobne) 

- Ryžový pokrm s nasiaknutými prvkami západu (karei raisu, hajaši raisu 

a podobne) 

- Japonské verzie západných jedál (omuraisu, rórukjabecu a podobne) 

 

Všetky tieto jedlá pochádzajú pôvodne zo západu, ale sú zmenené tak, aby vyhovovali 

potrebám a najmä chutiam Japoncov. 

Čo sa týka príčin, prečo tieto jedlá získali toľkú obľúbenosť, Okada ponúka nasledujúce 

dôvody: 

 

1. Jedlá, ktoré sa dajú ľahko kombinovať s ryžou 

Najmä tento prvý dôvod umožnil relatívne jednoduché a rýchle prijatie nových chutí. 

Ryža, ktorá sama o sebe má len veľmi jemnú chuť sa pripravuje jednoducho (varenie vo 

vode, resp. pare), a dá sa skombinovať takmer s ľubovoľným jedlom, či už západným 

alebo čínskym. Takisto je jednoducho zlúčiteľná s kečupom a japonskou ustá sósu 

(worčestrovou omáčkou), čo jej zaistilo miesto hlavnej prílohy k jedlám ako korokke či 

tonkacu. 

O jej obľúbenosti svedčí aj popularita v rámci tzv. teišoku, pevných menu (napríklad 



 

39 

polievka, tonkacu a ryža), kde sa objavuje aj v kombináciách ako gjóza raisu (pečené 

čínske mäsové taštičky s ryžou), či rámen raisu (polievka rámen s ryžou). 

 

2. Jedlá, ktoré sú len ľahko ovplyvnené západom 

Jedlá len ľahko ovplyvnené západom predstavovali rovnováhu potrebnú pre ich 

prijatie, neboli ani priveľmi odvážne a komplikované, pretože by odradili ľudí, či už 

z hľadiska chuti, alebo prípravy. Na druhú stranu im nechýbala „vôňa“ západu, a preto si 

v sebe zachovali potrebnú módnosť a príťažlivosť. 

 

3. K ich konzumácii nie je potrebný príbor, ale stačia paličky 

Príbor spolu so správnymi stolovacími návykmi bol problematickým bodom 

viacerých jedál. Použitie paličiek v sebe zahŕňalo istotu a jednoduchosť. 

 

4. Často sa na nich používa typická japonská worčestrová omáčka 

V Japonsku pôvodne neexistovala žiadna omáčka na prichutenie jedál, ktorá by 

v sebe obsahovala chuť a vôňu rôznych byliniek a korení, typických pre západné omáčky. 

Prvú omáčku vyrobil v roku 1885 istý japonský lekár z oblasti Sendai. Tá sa ale 

neuchytila, a známejšie začali byť až značky Hinodesósu či Micujasósu z polovice 

90-tych rokov.  

 

5. Sú to výživné jedlá, bohaté na bielkoviny 

Dôležitosť správnej životosprávy bola zdôrazňovaná inteligenciou už na začiatku 

obdobia Meidži, neskôr sa k nej pridalo hnutie, za ktorým stála vrstva domácich žien 

s dosiahnutým vzdelaním. 

 

Toto sú základné rozdiely, ktorými sa jedlá jóšoku líšia od jedál seččú rjóri, ktoré sa 
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v priebehu dejín neuchytili.  

Názvoslovie týchto jedál bolo často prijímané z angličtiny. Napríklad v knižke 

Jóšoku rjóriho dokuannai 洋食料理法独案内 z roku 1886 (mimochodom sa jedná o vôbec 

prvú kuchársku knihu, ktorá vo svojom názve používa slovo jóšoku) sa uvádzajú rôzne názvy 

jedál, ktoré sa takmer nelíšia od dnešných názvov: soppu (polievka), omoreccu (omeleta), 

raisukarei (karé s ryžou), kjabecumaki (plnená kapusta) a podobne. 

V rovnakej knižke je aj úryvok, ktorý hovorí o tom, že v tej dobe ešte dané názvy 

neboli zaužívané; opísaná je scéna z reštaurácie, kde servírka ponúka zákazníkom omureccu, 

kacurecu a sarada, a podráždený zákazník reaguje, že takému žargónu nerozumie. Toto 

názvoslovie sa ale postupne ustálilo a stalo súčasťou bežného jazyka.  

 

7.1.  Klasiky jóšoku 

 

Karéraisu (ryža s kari omáčkou), korokke (krokety) a tonkacu (bravčové rezne) sú tri 

najtypickejšie jedlá jóšoku. V tejto kapitole by som sa chcel venovať ich vzniku, rozšírení, 

a konkrétnemu popisu jedál, z čoho sa dá pochopiť ich úspech medzi japonským 

obyvateľstvom. 

 

7.1.1. Karéraisu 

 

Kari s ryžou je jedlo typické pre Indiu, ale do Japonska sa dostalo okľukou cez 

Anglicko. Je hustejšie ako anglické kari, a na rozdiel od indického kari, kde sa do tekutej 

omáčky pridáva menšie množstvo ryže, je v Japonsku samotná omáčka kari pridávaná k ryži. 

Karéraisu je dnes jedlo, ktoré by sa dalo prirovnať ku gulášu; podnik od podniku má 

mierne inú chuť, a recept nie je úplne presne stanovený. Hlavným základom pre omáčku je 

kari korenie a koreňová zelenina, najmä zemiaky a cibuľa. Toto ale v období Meidži ešte 
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neplatilo. 

Prvý krát sa toto jedlo objavilo v Japonsku v roku 1887, vtedy sa ale cibuľa 

nahradzovala japonskou cibuľkou negi, zemiaky sa nepoužívali, a ku kari základu sa pridával 

vývar z rýb a sójová omáčka. Tu vidno snahu o nahradzovanie rôznych prísad, ktorú som 

bližšie popísal v kapitolách 5.5 a 6. 

Dnešná podoba sa ustálila až na začiatku 20. storočia. Vtedy jeho pomenovanie 

nebolo karéraisu, ale raisukaré
37

, a okamžite si získalo obľubu v reštauráciách, aj bohatších 

domácnostiach. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa už v roku 1906 stalo predchodcom 

instantných jedál, keď firma Kanda začala s výrobou „Karé raisu no tane“, základu pre 

výrobu omáčky v jednom sáčku. 

 

7.1.2. Tonkacu 

 

Názov tohto jedla pochádza z kombinácie dvoch slov: sinojaponskej výslovnosti 

znaku pre prasa (ton) a zjaponizovanej výslovnosti slova „cutlet“ (rezeň) - kacurecu. Rozdiel 

medzi klasickým rezňom a japonským tonkacu spočíva v použití cestíčka (japonská strúhanka 

panko sa vyrába z bezkôrkového chleba, je nadýchanejšia a chrumkavejšia) a v množstve 

oleja
38

 (japonské rezne sú pri vyprážaní ponorené celé v oleji). 

Rezne v Japonsku existovali už na začiatku Meidži, ale boli skôr z hovädzieho či 

kuracieho mäsa. Prvý japonský bravčový kacurecu sa v Japonsku začal podávať v reštaurácii 

Rengatei 煉瓦亭. Od dovtedy podávaného rezňa sa ale líšila v týchto bodoch: 

Množstvo oleja použité pri vyprážaní, mäso bolo bez kosti (a bola na ňom špeciálna 

demiglace omáčka), a ako príloha bola podávaná natenko nasekaná kapusta. 
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 Karé raisu sa začalo používať až 60-tych rokoch 20. storočia 
38

 V tomto je možné vidieť isté nástupníctvo tempury, ktorá sa vypráža v podstate rovnakým spôsobom 
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7.1.3. Korokke 

 

Trojicu najznámejších jedál uzatvárajú krokety. Slovo korokke pochádza 

z francúzskeho slova croquettes. V Japonsku sa toto označenie používa pre mäso z krabov, 

garnátov, alebo iné mäso varené spolu s bielou omáčkou, ktorá je po vychladnutí vyprážaná 

v oleji, podobne ako tonkacu. Toto jedlo začalo naberať na popularite na prelome storočí, ale 

radikálne sa rozšírilo až s príchodom krízy v dobe Taišó, kedy predstavovalo veľmi lacné 

jedlo. V tej dobe sa vyrábalo pomocou zemiakov, a preto sa niekedy nazývalo aj imokorokke, 

čiže zemiakové krokety. 
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8. Záver 

 

Japonská strava prešla počas obdobia na začiatku modernizácie, t.j. v období 

bakumacu a Meidži obrovskou zmenou. Otvorenie sa Japonska svetu a prísun rezidentov zo 

zahraničia malo za následok postupné predstavenie sa a následné zbližovanie sa obyvateľstva 

so zahraničnými jedlami a potravinami.  

Prijímanie západných stravovacích prvkov prebiehalo zároveň na viacerých 

úrovniach. Ako jeden z prvých bodov prijatia bol prijatý celý systém stravovania, čiže 

budovanie čisto západných (najmä francúzskych) reštaurácií. V týchto reštauráciách bol 

akceptovaný celý systém stravovania, od jedál cez spôsoby stravovania až po etiketu 

stolovania. Cudzia etiketa, jedlá a taktiež aj cena boli dôvody, prečo bola návšteva podobných 

reštaurácií vyhradená len pre najvyššie vrstvy a inteligenciu. Pre väčšinu obyvateľstva boli 

tieto miesta ideovo aj finančne veľmi vzdialené, ale aj napriek tomu si západné jedlá pomaly 

našli svoju cestu aj k stredným sociálnym vrstvám, a to v počiatku najmä cez potraviny. 

Potravina, ktorá bola asi najznámejším symbolom západnej stravy bolo hovädzie 

mäso. Jeho akceptácia neprišla okamžite, ale aj kvôli plánovanému pôsobeniu inteligencie 

a vlády staré predsudky pomaly zmizli, a spolu s ostatnými potravinami si začalo získavať 

svoje miesto v reštauráciách. Predstaviteľ týchto prvých jedál bolo tzv. gjúnabe, kotlíkové 

jedlo, ktoré vzniklo nahradením diviačieho mäsa za mäso hovädzie. Známy je aj tzv. anpan, 

japonská varianta západného chleba. 

Postupne začali vznikať rôzne kombinácie jedál, pri ktorích sa miešali japonské 

ingrediencie s pôvodnými západnými jedlami, alebo sa miešali rôzne spôsoby techniky 

výroby.  

O ich rozšírenie v domácnostiach sa zaslúžili aj časopisy, ktoré začali byť vydávané 

vďaka novovznikajúcej vrstve, sengjó šufu. Toto prenikanie západu do domácností prebiehalo 
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najmä v mestách, v ktorých sa nachádzali aj prvé kuchárske školy, ale postupne sa dostávalo 

aj do odľahlejších častí Japonska, aj vďaka pôsobeniu misionárov zo zahraničia. 

V nasledujúcich obdobiach Taišó a Šówa došlo ešte k razantnejším pohybom 

a zmenám. Tie vytvorili dnešný stravovací systém, v ktorom sa miešajú rôzne prvky; 

európske, japonské, ale aj čínske a pod. Spolu vytvárajú celok, v rámci ktoré sa hranice medzi 

jednotlivými časťami veľmi ťažko určujú, ale aj napriek tomu sa dá s pomernou istotou určiť 

ich pôvod, a načrtnúť hrubú osnovu ich vývoja. 
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