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Predgovor

Iz morja pridobivamo beljakovine za več kot tri milijarde ljudi, toda trajnostna raba morskih virov je že 
dosegla najvišjo še vzdržno stopnjo. Vse globlje v morju in z vse bolj destru vnimi tehnikami, kot j sta

Ob eksponentnem naraščanju svetovnega prebivalstva (skoraj 10 milijard leta 2050) in ob veliko počasnejši
ras  proizvodnje hrane (zahvaljujoč zgolj nenehnim tehnološkim novos m in uporabi pretežno neobnovljivih
virov energije) je edini izhod iskanje drugačnih, novih in trajnostnih virov hrane.

Življenjski krog meduz (sposobnih nenehnega razmnoževanja in hitre ra ) ter njihova naraščajoča 
razprostranjenost in številčnost v obalnih morjih (tudi po zaslugi globalnega segrevanja) nas navajajo k temu,
da ta očarljiva bitja obravnavamo kot možen nov vir hrane z že prepoznanimi ugodnimi biokemičnimi in 
prehranskimi lastnostmi. »Nov« že, a ne za vsakogar: uporaba meduz v prehrani je namreč izpričana že približno
2000 let na Daljnem vzhodu, kjer danes letno pridelajo skoraj milijon ton meduz (z ulovom in akvakulturo), 
vrednih kakih 100 milijonov evrov.

Človek je vsejeda žival, ki je, z nekaj izjemami kot je, denimo, celuloza, sposoben prebav  in črpa  energijo
iz skoraj vsega, kar lahko prežveči. Navsezadnje so naše prehranske preference samo stvar kulture: tudi v 
zahodnem svetu v nekaterih družbah prevladuje uživanje govedine, v drugih perutnine ali svinjine, v tretjih 
pa na mizo najpogosteje postavijo jedi iz konjskega ne ali kunčjega mesa. 

profesor zoologije,
Univerza v Salentu, Lecce, Italija

Stefano Piraino

Ko beremo o »hrani prihodnosti«, si težko zamislimo, kako daleč ali blizu je lahko ta prihodnost. Ko beremo o
»novih živilih«, imamo občutek, da se lahko naše prehranjevalne navade kmalu spremenijo. A ko preletimo
netradicionalno zbirko receptov, kakršno nam ponuja Antonella Leone v tej knjigi, se zavemo, da že živimo ta
trenutek, to prihodnost.

z vlečnimi mrežami, nalovimo preveč vse manjših rib. Dejansko praznimo rezervoar in ogrožamo vse prihodnje
možnosti njegovega ponovnega polnjenja.

Morda pa je napočil čas,
da na naše jedilnike uvrstimo novo jed: meduze!
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Uvod

Ta knjižica je nastala na podlagi vrste znanstvenih dognanj ter analiz in študij, opravljenih na Inš�tutu  
za znanos� o pridelavi hrane Nacionalnega raziskovalnega sveta – Enota v Lecceju na vrstah 
meduz, ki jih najdemo v Sredozemskem morju. Zamisel o zbirki receptov se je porodila ob spontanem,  
ustvarjalnem in strastnem zanimanju nekaterih italijanskih in tujih kuharskih mojstrov, ki so bili  
pripravljeni preizkusi� meduze kot možen nov vir hrane. Tis�m, ki so sodelovali pri pripravi objavljenih 
receptov, se najtopleje zahvaljujem. Zanimanje pri poklicnih kuharjih in v širši javnos� me  utrjuje v 

Zaradi znanstvenih dognanj o metodologijah pridobivanja hrane in živilskih sestavin ter o odličnih 
nutricev�čnih lastnos�h meduz bi lahko njihova uporaba v prehrani postala resničnost tudi v Evropi.

Ustvarjalni duh, tehnična znanja in poklicna usposobljenost lahko skupaj z znanstvenimi dognanji, 
pridobljenimi v laboratoriju, privedejo do drugačnega razmisleka o naravnih virih in postanejo gibalo 
novega obdobja okolju prijaznih prehranskih sistemov.

Hkra�, in še prej, pa je treba razmisli� o pomenu temeljnih znanos�. Poznavanje biologije, 
ekologije in povezav organizmov z okoljem, oziroma »vednost o zakajih«, omogoča tudi 
zavestnejše aplika�vno (uporabno) raziskovanje, torej »vednost o kako«. Vendar je dobro 
aplika�vno raziskovanje nemogoče – in žal tudi nevarno – brez trdnih temeljnih znanj.

 

Raziskovalka na Inš�tutu za znanos� o pridelavi hrane 
Nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR-ISPA)

prepričanju, da je to šele začetek niza kulinaričnih zamisli na to temo.

Lecce, Italija

Antonella Leone
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CNR-ISPA

Inš�tut za znanos� o pridelavi hrane Nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR-ISPA) se ukvarja  
z raziskavami, z inovacijami ter s prenosom znanj za izboljšanje kakovos� in varnos� živil. 

CNR-ISPA s pomočjo sinergije znanstveno-raziskovalnih ter proizvodnih dejavnos� podpira 
tudi tehnološko-inovacijska prizadevanja podje�j v živilski panogi.

V okviru nacionalnih, evropskih in nadnacionalnih projektov se raziskovalna dejavnost CNR-ISPA
osredotoča na področja varnos� hrane, spodbujanja lokalne pridelave in izdelkov, razvoja 
funkcionalnih ter novih živil, hkra� pa tudi na proučevanje naravnih bioak�vnih spojin in njihovega 
delovanja na človekovo zdravje (nutricev�ka).

Še zlas� razvoj novih živil (»novel foods«) in proučevanje bioak�vnih spojin morskega izvora,
ki imajo nutricevtske lastnos�, spadata med pionirske raziskave, ki bi lahko vplivale na proizvodne 
sisteme. 

Inš�tut pa sodeluje tudi v drugih inova�vnih raziskovalnih dejavnos�h, ki se ukvarjajo z razvojem
in uporabo, denimo, biotehnologij za proizvodnjo funkcionalnih molekul (npr. an�oksidantov, 
beljakovin, encimov itd.) ter trajnostnih načinov upravljanja pridelave hrane, opr�h na strategijo
stalnih inovacij v podporo trajnostnemu razvoju lokalnih kme�jsko-živilskih skupnos�.

S svojimi pe�mi teritorialnimi opera�vnimi enotami (sedeže imajo v mes�h Bari, Lecce, Torino, 
Milano in Sassari) CNR-ISPA sodeluje z italijanskimi in tujimi univerzami ter drugimi raziskovalnimi

Izhajajoč iz predhodnih študij, opravljenih v CNR-ISPA, enota v Lecceju, smo se v sodelovanju z 
Univerzo v Salentu lo�li raziskovalnih dejavnos� v okviru trajnostne rabe zanemarjenih morskih 
virov, kar so tudi meduze, ter pisanja te knjige.

ustanovami. 
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Meduze ali plas�ka na jedilniku prihodnos�?
Boj združenja Marevivo

Marevivo ONLUS je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1985, ki si vse od nastanka prizadeva za 
ohranjanje morja in njegovih virov ter povezuje ins�tucije s splošno javnostjo. 

Kot nepristranski akter je združenje s svojo intelektualno poštenostjo in neodvisnostjo uspelo 
ustvari� dobro razvito mrežo odnosov z ins�tucijami, državljani in interesnimi skupinami tako 
 doma kot v tujini. Še posebej zavzeto se je Marevivo angažiral v boju pro� plas�ki, za ohranjanje  
biotske raznovrstnos� in varovanje morja

neodgovorno – takoj poskusila skuha�: imele so okus po morju!«

Leta 2013 sta Marevivo in kuharski mojster Gennaro Esposito na Eataly opozorila na pomen 
biotske raznovrstnos� in trajnostne rabe morskih virov med takratno izvedbo prireditve 
»Tavola Blu« (Modra miza) ter predstavila jed z meduzami.

Marevivo je eden od najbolj prizadevnih partnerjev CNR-ISPA pri razširjanju prepoznavnos� 
projekta GoJelly.

S podporo Rosalbe Giugni
predsednice NVO-ja Marevivo

domislila, da bi jih lahko uporabljali kot hrano. »Kljub temu, da sem vegetarijanka, sem jih – malce
organizacije Marevivo, ki se je ob pogledu na ogromno količino meduz v morju okrog otoka Capri

»Prostovoljci v združenju  Marevivo v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in univerzami že
leta spremljamo pojav širjenja meduz v Sredozemskem morju,« pravi Rosalba Giugni, predsednica
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So meduze varna hrana?

Sveže surove meduze

Vse meduze v večji ali manjši meri vsebujejo pekoče snovi. Užitne meduze so večinoma malo
pekoče ali pa sploh niso pekoče. Zato so lahko nekatere vrste meduz varne za uživanje, vendar

Meduz trenutno ni mogoče prodaja� v evropskih državah!
Improviziranje je prepovedano!

Kaj pa meduze, ki so že na trgu?
Skoraj vse meduze, ki so trenutno v prodaji, prihajajo z azijskih trgov in so predelane s sušenjem
s pomočjo soli in galuna, aluminijeve soli, ki se uporablja v prehranski industriji in ki pomaga
stabilizira� meduze ter podaljšuje rok njihove uporabnos�. Vendar pa galun lahko sprošča
strupene ostanke aluminija tudi v končnem izdelku. Zato je potrebno te proizvode pred zaužitjem
rehidrira� in temeljito izpra� pod tekočo vodo. Kljub temu pa lahko raven aluminijevih ostankov
v končnem izdelku ostane še vedno previsoka.

Nova živila in varna hrana v Evropi
Meduze se štejejo za nova živila v skladu s predpisi Evropske unije o novih živilih (Uredba EU 
št. 2283/2015 z dne 25.11.2015), ki kot »novo živilo« opredeljujejo vsako živilo, ki ni bilo v pomembni 
meri uporabljeno za prehrano ljudi v EU pred 15. majem 1997 ne glede na datum pristopa držav članic  
k Evropski uniji. 

Kot tradicionalna jed na Kitajskem in v večini držav jugovzhodne Azije so meduze še posebej označene 
kot »nova živila v EU, ki so sicer tradicionalna živila v tretji državi« in izvirajo iz primarne proizvodnje 
ter so v državi porekla že dolgo znana kot varna hrana.

moramo bi� zelo previdni. Za zmanjšanje tveganja za zastrupitve ali bolezni, povezane s prehrano,
je pomembno, da uživamo samo �ste vrste meduz, ki so že priznane in preizkušene kot hrana,
predvsem pa, da uporabljamo samo proizvode, ki so bili oprani in obdelani v skladu z veljavnimi
živilsko-predelovalnimi postopki.
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Kot vsa živila, morajo bi� »nova živila« ali nove sestavine živil neškodljivi za javno zdravje. Zato
je potrebno oceni� njihovo varnost in jih odobri� ali priglasi� Evropski komisiji, preden se lahko dajo
� izdelki na trg EU.

Naj takoj poudarimo, da v času izdaje te knjige uporaba meduz v prehrani tako v Italiji kot v celotni
Evropi še ni bila odobrena.

Po Uredbi EU o novih živilih je namreč za tradicionalna živila iz tretjih držav, ki naj bi jih dali na 
notranji trg Evropske unije, potrebno Evropsko komisijo zaprosi� za dovoljenje ali priglasitev.  

Po oceni vloge s strani Evropske komisije in pozi�vnem mnenju Evropske agencije za varnost hrane
(EFSA) bo meduze možno trži� ter uživa� kot hrano ali sestavino živil.

Prihod tradicionalnih živil iz tretjih držav na notranji trg Evropske unije bi lahko olajšala dokazana
zgodovina »njihove varne rabe v človeški prehrani«, to je vsaj 25-letno uživanje takšnega živila
kot sestavine običajnega jedilnika velikega števila ljudi v vsaj eni tretji državi.

Kar zadeva meduze kot tradicionalno živilo iz tretjih držav, bi morali prosilci ime� možnost, da se
odločijo za hitrejši in enostavnejši postopek pod pogojem, da niso bili izraženi ustrezno utemeljeni
pomisleki glede varnos�.



6

Bolezni, ki se prenašajo s hrano, zoonoze in meduze

Evropa še nima živilske verige za meduze, vendar so evropski predpisi o varnos� hrane zelo strogi,
le spoštova� jih je treba!
Tveganje za kontaminacijo živil je vedno prisotno od pridelave do mize, zato so potrebni preven�vni
in kontrolni ukrepi vzdolž celotne prehranske verige. V sodobnih procesih pridelave hrane je
ocena tveganja razširjena na celotno verigo, kjer se stalno spremljajo in nadzirajo različne kri�čne
točke.
Nekatere bolezni, imenovane zoonoze, se na ljudi prenašajo z živali, povzročitelji pa so lahko
različni, od bakterij do gliv, virusov, prionov ter enoceličarjev. Te bolezni se lahko na človeka
prenesejo tudi s kontaminirano hrano in včasih s s�kom z živo ali zaklano živaljo (zoonoze, ki se
prenašajo s hrano). Posebni ukrepi pro� zoonozam so vključeni v zakonodajo EU o veterinarskem  
javnem zdravstvu.

Pravilno pripravljajmo, kuhajmo in shranjujmo meduze in druga živila!

Evropski predpisi o higieni živil določajo zelo stroga merila za proizvajalce hrane in nosilce živilskih  
dejavnos� ter urejajo spremljanje in nadzor bolezni, ki se prenašajo s hrano. 

Znanstvena mnenja strokovnjakov omogočajo nenehno posodabljanje veljavne zakonodaje zato,
da bi zmanjšali pojavnost znanih bolezni, ki se prenašajo s hrano, ter posredovali podatke o glavnih
znanih zoonozah ter o �s�h, ki so manj pogoste ali nastajajoče.

Globalizacija živilskih trgov in pojav »novih živil« terjata usklajene ter globalno razširjene prakse
ocenjevanja tveganja v posameznih državah.

Svetovna zdravstvena organizacija je objavila več splošnih priporočil za zmanjšanje tveganja prenosa
nastajajočih patogenov z živali na ljudi na tržnicah z živimi živalmi. Večina priporočil je povezanih z
dobrimi praksami na tržnicah z živimi živalmi, na mokrih tržnicah ali �s�h s proizvodi živalskega izvora.
Morebitni bodoči trg z meduzami bo moral upošteva� ta pravila.
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Siromašenje naših morij, ribje vrste na robu izumrtja, invazija tujerodnih vrst, zaskrbljenost za prihodnost       
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Meduze in diverzifikacija ribištva

malih ribičev nas silijo k razmisleku o naših vzorcih prehranjevanja, s čimer se že dolgo ukvarja Slow Fish,
del gibanja Slow Food. Če bi lahko tudi v Evropi lovili, tržili in jedli meduze iz evropskih morij, bi lahko tudi
v Evropi nastala nova ribiška živilska veriga. Za lokalne ribiče, zlas� �ste, ki se ukvarjajo z malim priobalnim
ribolovom, bi bile lahko nekonvencionalne morske vrste, kot so meduze, ki se v mreže pogosto ujamejo po
naključju, nov vir preživetja. 
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Meduze: trajnostna hrana iz morja?

Meduze se množijo v vseh oceanih in morjih sveta. Prekomerno

profesor zoologije 
Univerza “Federico II” v Neaplju, Italija

smo izkoriščali ribje staleže, narava pa nima rada praznine, zato se v
izpraznjen prostor naseljujejo druge živali. Med njimi so tudi meduze.

Bomo jedli meduze? Preden se to zgodi, se želimo prepričati, da je 

Ferdinando Boero

V vzhodnem svetu so meduze že poslastica in morda je zdaj priložnost,
da jih kot »novo živilo« začnemo uporabljati tudi na Zahodu.

vključitev meduz v našo prehrano trajnostna in vestna.
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Gennaro Esposito
Vico Equense, Salerno, Italija
Kuharski mojster z dvema Michelinovima zvezdicama, zvezdnik kuharskih TV-oddaj, zagovornik

Življenjepis Gennara Esposita bi lahko strnili v en stavek: »Pozabi� na svoje korenine je v mojem
poklicu smrtni greh, ošabnost, ki preprečuje tudi možnost prihodnjih odkri�j.« Od leta 1991 je
njegova restavracija Torre del Saracino referenčna točka italijanske kuhinje.
Gennaro Esposito ponuja jedi, ki spoštujejo ozemlje in mu dodajajo vrednost, a so hkra� tudi plod izkušenj,
ki jih je pridobil med izpopolnjevanji in potovanji po svetu. Znanje je nabiral v združenju Jeunes
Restaurateurs d’Europe (JRE, Mladi evropski kuharski mojstri), leta 2001 je prejel prvo Michelinovo
zvezdico, leta 2003 so ji sledile »Tri vilice« gastronomskega vodiča Il Gambero Rosso, leta 2008 pa
druga Michelinova zvezdica; leta 2011 so ga pri Iden�tà Golose proglasili za »Najboljšega italijanskega
kuharja leta«. Njegovo restavracijo Torre del Saracino najdemo v vodnikih »Le Soste« in »Les Grandes 
Tables du Monde«. Je član sveta za izobraževanje pri južnoitalijanski Univerzi za gastronomske vede ter
prejemnik Michelinove nagrade »Chef Mentor 2020« kot vsesplošno priznan, zanesljiv in ploden mentor
mladih kuharskih mojstrov.
Kot pozoren strokovnjak Gennaro pogosto napove spremembe v svetu kulinarike tudi na mednarodni
ravni. Leta 2015 je na Ibizi slovesno odprl restavracijo IT, sledili sta ji IT v Milanu in Londonu. Trenutno
je zvezdnik televizijskih oddaj kot sta »Cuochi d'Italia« in »Master Junior«, v kateri je sodnik, če
omenimo le nekatere.

in opevanih evropskih krajih, je obrodil odlične rezultate. Vodilo Espositovega navdiha je še zmeraj
ustvarjalnost v kombinaciji s sezonskostjo in skrbjo za surovine, predvsem �ste z lastnega teritorija.
Prav zaradi tega se je prvi odzval in navdušeno pristopil k poskusni rabi meduz kot novega,
lokalnega in trajnostnega živila ter leta 2013 na fes�valu Slow Fish predstavil svoj »karpačo iz meduz«, ki
ga najdemo v tej kuharski knjigi. 

regionalne kuhinje

Poskus izvoza lastne filozofije in ozemlja tako, da se povežeta s sodobno kuhinjo v najbolj privlačnih
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Karpačo iz meduz

Vrsta jedi:   predjed

Čas priprave:  pribl. 90 minut 

Količina:  za 4 osebe

Sestavine

Za marinado iz meduz 

• 4 majhne meduze: mesečinke 
ali morske cvetače (Cotylorhiza tuberculata, Macrì 1778)

• 70 g soli
• 70 g sladkorja

 

• 1 velika bučka
• 1 list alge kombu (5 cm)
• 2 g soli

Za pesto iz bučkinih cvetov  

• 30 bučkinih cvetov
• 20 listov bazilike
• 2 žlici pinjol
• 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja
• sol po okusu

Za centrifugirani sok 

*Trifolium pratense L ., 1753.

 
•   120 g stebel črne detelje*  (Pelagia noctiluca, Forsskål 1775)

Za marinado iz bučk

•   4 lis� rdeče pese s stebli

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 203,9 kJ / 48,7 kcal 2 % 
Maščobe 4,5 g 6 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 0,6 g 3 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 2,9 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 0,7 g  
Holesterol 0 mg 0 % 
Ogljikovi hidra� 0,7 g 0 % 
   od tega sladkorji 0,5 g 1 % 
Prehranske vlaknine 0,4 g 2 % 
Beljakovine 1,1 g 2 % 
Sol 0,03 g 1 % 
   Kalcij 9,6 mg 1 % 
   Magnezij 11,5 mg 4 % 
   Kalij 90,4 mg 53 % 
   Natrij 11,3 mg 1 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 
kJ/2000 kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   Meduze za marinado očis�mo tako, da odstranimo ustna ramena in lovke, nato jih dalj časa

izpiramo pod tekočo vodo, da odstranimo ožigalke* in morebitne toksine. 

 •   Meduze mariniramo približno 5 minut v 70 g soli in 70 g sladkorja, nato jih splaknemo pod
tekočo vodo, da odstranimo sol in sladkor, posušimo in damo na stran. Kasneje jih narežemo na

 trakce à la julienne. 

•   Pripravimo pesto iz bučkinih cvetov, ki smo jim odstranili peclje, in bazilike, ki smo jo predhodno
blanširali in ohladili v vodi in ledu. Zmešamo ga s pinjolami, olivnim oljem in soljo.

 •   Centrifugiramo stebla detelje in shranimo njihov sok.
 •   Bučke za marinado narežemo na trakce à la julienne (samo zunanji del) in jih damo na stran, tudi

alge kombu narežemo na trakce à la julienne, jih dodamo bučkam ter pus�mo vse skupaj marinira�
 

•   Operemo in posušimo liste rdeče pese skupaj s stebli ter jih damo na stran. 

 

Sestava krožnika
Deteljin sok zlijemo na dno krožnika. Ob rob položimo nekaj listov rdeče pese, nato zaporedoma
zlagamo marinirane bučke z algami, pesto iz bučkinih cvetov in na vrh krožnika še na trakce narezano
meduzo. Jed dopolnimo z nekaj kapljicami ekstra deviškega oljčnega olja.

             * Specializirane celice, znane kot knidocite (»pekoče celice«), vsebujejo organele, imenovane knidociste

10 minut z 2 g soli; damo na stran.
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Ožigalke: obramba zdrizastih nevretenčarjev    

Za ožigalkarje, deblo z la�nskim imenom Cnidaria, v katerega spadajo meduze, so značilne
specializirane celice, poimenovane ožigalke ali knidocite (»pekoče celice«). Te vsebujejo strup,
s katerim meduze omrtvičijo plen. Vsaka celica ima en sam znotrajcelični organel (knidocisto),
jajčasto kapsulo, v kateri je spiralasta nitka s trnas�mi izrastki. Ob s�ku s plenom vsaka knidocista
sproži navzven svojo nitko, ki se zapiči v plen in vanj vbrizga paralizirajoče strupe.

Včasih so lahko zelo pekoči in nevarni tudi za človeka. Predelava meduz v prehranske namene mora 
to težavo reši� tako, da omogoči izpraznjenje knidocist in/ali nevtralizacijo strupa.

Preden jih zaužijemo kot hrano, lahko užitnim meduzam z izpiranjem in obdelavo odstranimo te 
celice ali jih naredimo neškodljive. 

 

s
Ožigalke s knidocistami, kot jih vidimo pod
konfokalnim mikroskopom. So specializirane
celice za lov in obrambo, ki so posejane po
površini meduzinega telesa, ob us�h in po lovah.  
Služijo za omrtvičenje plena s strupom, ki se
nahaja v notranjos� in se izloči s pomočjo 
bodalca.
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Fabiano Viva
Lecce, Italija
Iz novinarstva v kuhinjo, zgodba o neki stras�

Preden je postal kuharski mojster, je bil Fabiano Viva dolgo vrsto let športni novinar in radijski
komentator. Iz prejšnjega poklicnega udejstvovanja je v svojo kulinarično ustvarjalnost prenesel ves
svoj notranji žar, domišljijo in navdih.
Fabianova kuhinja je sodobna, stavi pa na izjemno kakovost surovin, na poistovetenje z ozemljem
in na skladno predstavljanje jedi, do katerih pride z eksperimen�ranjem in tehniko. Rezultat so
izkustvene jedi, ki na novo interpre�rajo tradicionalne okuse. 
Ko je po naključju srečal Antonello Leone in Stefana Piraina, se je takoj navdušil za zamisel o
uporabi meduze kot nove prehranske surovine. S svojim osebjem je proučil sestavo, obliko in
predvsem vonj ter okus svežih meduz. »Pravzaprav se ne razlikujejo prav dos� od drugih užitnih
morskih organizmov,« pravi Viva. In potem ustvarjalnemu kuharskemu mojstru, kakršen je Fabiano,
ni bilo težko ustvari� nekaj resnično edinstvenih jedi na osnovi meduz. V tej kuharski knjižici je
predstavljena le peščica.
»Za meduze veljajo ista pravila kot za vse druge sestavine: poglobljeno poznavanje surovine, kako
se odziva na različne načine kuhanja in kako jo lahko kombiniramo z drugimi sestavinami, da
dosežemo takšno harmonijo okusov, ki oplemeni� njene dobre lastnos� in ublaži �ste slabše…
čemur je treba doda� dobršen odmerek domišljije, navdiha in veselja do življenja,« z nasmeškom
doda Fabiano. 

Fabiano Viva dejavno sodeluje s CNR-ISPA in je učinkovito pripomogel k promoviranju projekta
GoJelly s sodelovanjem pri dokumentarnih filmih bodisi v nacionalnih bodisi v mednarodnih medijih.
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Meduze in kaviarji  

Vrsta jedi:  prigrizek

Čas priprave: pribl. 60 minut + 12 ur, kolikor naj počivajo raztopine za lažne kaviarje

Količina:  1–2 porciji

Sestavine

•   500–600 g meduz (morskih klobukov, Rhizostoma pulmo, Macrì 1778) 
 •   peteršilj po okusu

•   Campari bi�er po okusu
 •   džin po okusu
 •   korenček po okusu
 •   zelena po okusu
 •   kaviar iz belega jesetra (vrsta beluga)

 

 •   1 liter vode
 •   6,5 g kalcija

(kalcijev klorid, E509; kalijev klorid, E510)

 •   1 liter vode
 •   8 g natrijevega alginata (E401)
 •   sol po okusu

Kalcijeva kopel 

Alginatna kopel

Za molekularno sferifikacijo

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 523,2 kJ / 125 kcal 6 % 
Maščobe 12,2 g 17 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 1,8 g 9 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 1 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 8,75 g  
Holesterol 0 mg 0 % 
Ogljikovi hidra� 1,8 g 1 % 
   od tega sladkorji < 0,1 g 0 % 
Prehranske vlaknine 1,4 g 6 % 
Beljakovine 1,3 g 3 % 
Sol 4,3 g 72 % 
   Kalcij 78 mg 10 % 
   Magnezij 341,8 mg 114 % 
   Kalij 533,8 mg 314 % 
   Natrij 1734,7 mg 87 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
Lažni kaviarji iz peteršilja, Camparija, džina, korenčka in zelene   

 •   V litru vode zmešamo kalcijevo in kalijevo sol, da dobimo kalcijevo kopel; pus�mo jo počiva�   
12 ur v hladilniku pri 4 °C.

 
•   V vodi z mešanjem raztopimo natrijev alginat, da dobimo alginatno kopel, ki naj nato 12 ur  

počiva v hladilniku pri 4 °C.

ga odcedimo, damo v vodo z ledom, da ohranimo klorofil, in damo na stran. Nato s počasnim
            

 

 

 

          

 Priprava meduz 

 

•   Meduzam odstranimo ustna ramena in lovke, klobuke pa skuhamo v vakuumu, kot je opisano v   
   

 

Sestava krožnika
              

 

  

  

•   V vreli vodi oz. po možnos� v »kratki juhi« (court bouillon) največ eno minuto kuhamo peteršilj,

sokovnikom (ekstraktorjem soka) iz�snemo sok korenčka in zelene ter ju pus�mo počiva� vsaj
eno uro v hladilniku.

•   Za sferifikacijo zmešamo 2/3 alginatne kopeli in 1/3 tekočine, iz katere želimo s postopkom
sferifikacije pripravi� kaviarju podobne kroglice (džin ali Campari ali sok posamezne vrtnine).

•   S pomočjo brizgalke posamezno mešanico po kapljicah previdno kapamo v kalcijevo kopel, 
dobljene kroglice poberemo iz kopeli in jih na hitro speremo v sveži vodi.

posebnem poglavju na strani 25. Pus�mo v vodi z ledom.

Na plitvi krožnik razporedimo liste svežih solat različnih barv, ki jih prav malo zabelimo z nežnim

klasičnim prelivom, narejenim iz ekstra deviškega oljčnega olja, soli, popra, soka in olupkov bio
limon. Na to položimo kuhan klobuk meduze tako, da je njegov vbočeni del obrnjen navzgor, in ga
napolnimo z lažnimi »kaviarji«, ki smo jih dobili s sferifikacijo. Dodamo nekaj zrn pravega kaviarja
iz belega (albino) jesetra. Kuharski mojster priporoča kaviar iz jesetra vrste beluga, po možnos�
gojenega na trajnosten način, da bo jed še bolj okusna in prefinjena.
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eksplozijo okusov ter naredijo posebne in zabavne tudi tradicionalne jedi. Gre za novejšo tehniko,
ki jo je kuharski virtuoz Ferran Adrià prvič predstavil leta 2003 v svoji restavraciji elBulli. Uporabna

Oba načina sferifikacije, ki je lahko direktna oz. osnovna ali obratna oz. inverzna, sta bila razvita v

sferifikaciji se alginat doda neposredno v tekočino, iz katere želimo naredi� kaviarju podobne 
kroglice. To raztopino nato po kapljicah dodajamo v kopel, ki vsebuje kalcijeve ione. Med
vzajemnim delovanjem kalcijevih ionov in alginata kapljice obda prožna tanka kožica. Koncept je
preprost, a je doseganje dobrih rezultatov pri uporabi te tehnike prava umetnost. 

gastronomiji
Sferifikacija, sodobna kuharska tehnika v molekularni

Z direktno sferifikacijo ustvarimo kroglice v velikos� kaviarja, ki se v us�h spros�jo v intenzivno

je za široko paleto sokov, ki jim želimo da� videz in teksturo kaviarja. 

v kasnejših le�h. Obe metodi temeljita na želiranju alginata pri s�ku s kalcijevimi ioni. Pri direktni 
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Rezanci iz sipe in meduze

Vrsta jedi:  predjed

Čas priprave:  pribl. 60 minut

Količina:  1–2 porciji

Sestavine

 •   1–1,5 kg meduz (morskih klobukov, Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)

Za »court-bouillon«

 •   2 litra vode
 •   1 liter suhega belega vina
 •   celi poper
 •   sveži �mijan
 •   peteršilj
 •   stebelna zelena (samo stebla)
 •   pol na plošči zapečene bele čebule 
 

•   strok česna (po želji)

•   1 kg sipe

(dodamo juhi, da ni motna)

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 197,2 kJ / 47,1 kcal 2 % 
Maščobe 2,1 g 3 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 0,3 g 2 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 1,2 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 0,2 g  
Holesterol 20,2 mg 7 % 
Ogljikovi hidrati 1,3 g 1 % 
   od tega sladkorji 1,1 g 1 % 
Prehranske vlaknine 0,5 g 2 % 
Beljakovine 5,5 g 11 % 
Sol 3,3 g 55 % 
   Kalcij 57,1 mg 7 % 
   Magnezij 239,2 mg 80 % 
   Kalij 397,9 mg 234 % 
   Natrij 1320,4 mg 66 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   Iz navedenih sestavin pripravimo court-bouillon.

•   Sipi odstranimo drobovje, kost, glavo, lovke in kožo. Sipin plašč nato v court-bouillon-u kuhamo
na zelo majhnem ognju, dokler se ne zmehča (pribl. 35–40 minut) in pus�mo, da se ohladi.

•   Sipin plašč karseda tesno zvijemo v spiralo, ga zavijemo v folijo za živila in postavimo v hitri
 zamrzovalnik pri –24 °C, da se strdi, vendar še ne popolnoma zamrzne.

•   Sipo odstranimo iz folije in jo s pomočjo rezalnika narežemo na tanke, rezancem podobne
 trakove. 

•   Isto naredimo s klobukom meduze, ki smo ji predhodno odstranili ustna ramena in jo skuhali v
 vakuumu na 93 °C, kot je opisano v posebnem poglavju.

•   Tako dobimo dve vrs� trakcev, ki imata nekoliko različni teksturi in obarvanost. Sipini trakci so 
skoraj beli in neprosojni, trakci meduze pa so bolj modrikas� in prosojni ter spominjajo na

 skorajda modro motno steklo.
•   Zmešamo obe vrs� rezancev in jih začinimo s soljo, poprom, ekstra deviškim oljčnim oljem, 

limoninim sokom, peteršiljem in korenčkovimi trakci à la julienne.

Sestava krožnika
Rezance iz sipe in meduze gnezdasto razporedimo na sredino krožnika in jim po želji dodamo na

trakce à la julienne narezano zeleno, limonine olupke, sveži �mijan ter poganjke zelenega in
rdečega zelišča šiso (znanega tudi pod imeni perila, japonska perila, kitajska bazilika ali črna kopriva).

 Postrežemo kot krožnik testeninskih rezancev.
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Kuhanje v vakuumu

V vakuumu (»sous-vide«) se hrana kuha pri nižjem pri�sku in temperaturi. Živila se kuhajo v lastnem
soku in tako ohranijo naravne okuse in vlago. Zaradi nizkih temperatur se čas kuhanja običajno
podaljša. 
Pri meduzah se je postopek izkazal za koristnega zaradi njihove velike vsebnos� vode in nagnjenos�
k izgubljanju tekočin med kuho. V vakuumu kuhana meduza na koncu izgubi približno 70 odstotkov
svoje teže, tako da dobimo sicer stabilno, a znatno manjšo zdrizasto gmoto.

Potrebujemo:

 •   termostatsko kopel / parno pečico
 •   plas�čne vrečke za kuhanje v vakuumu
 •   meduze (najbolje samo klobuke)

Postopek:

 •   Temperaturo termostatske kopeli ali parne pečice nastavimo na 93 °C.
 •   Neprodušno zapremo vrečko s klobukom meduze; če jo želimo kuha� s parjenjem na nizki

temperaturi z oljčnim oljem, dodamo žlico ekstra deviškega oljčnega olja.
 •   Kuhamo približno 5–10 minut za vsak kilogram teže meduz.
 •   Ko je meduza skuhana, vrečko nemudoma damo v ledeno vodo.
 •   Kuhane meduze vzamemo iz vrečke, odstranimo odvečno tekočino in jih speremo v vodi z ledom.
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Mediteranska juha iz meduze
v juhi iz prekajene ribe, alg kombu in botarge (soljenih in sušenih tuninih iker)

Vrsta jedi:  glavna jed

Čas priprave:  pribl. 60 minut

Količina: za 2 osebi

Sestavine
 •   lovke in klobuka dveh velikih surovih meduz (morskih klobukov, Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)* 
 
 

•   juha iz prekajene ribe

 •   sveža, razsoljena alga kombu, narezana na trakce
 •   tunine ikre botarga

* Pri pripravi te jedi lahko uporabimo ustna ramena, ki so ostala pri 
pripravi prigrizka iz meduze. 

•   paradižnikova omaka

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 100,59 kJ / 24 kcal 1 % 
Maščobe  1 g 1 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 0,3 g 2 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 0,2 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 0,4 g  
Holesterol 8,8 mg 3 % 
Ogljikovi hidra� 0,8 g 0 % 
   od tega sladkorji <0,1 g 0 % 
Prehranske vlaknine 0,1 g 0 % 
Beljakovine 2,9 g 6 % 
Sol 3 g 50 % 
   Kalcij 68,3 mg 9 % 
   Magnezij 189,3 mg 63 % 
   Kalij 276,1 mg 162 % 
   Natrij 1215,6 mg 61 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   S pomočjo sekancev iz mehkega lesa prekadimo nekaj ribjih trupov brez drobovja, škrg in oči

ter iz njih pripravimo klasično ribjo juho. Precedimo skozi redko tkano krpo.
 •   Juho segrejemo do vretja z žlico paradižnikove omake na osebo.
 • Ko zavre, vanjo stresemo alge in kuhamo 20 minut, nato dodamo na koščke narezane lovke in

klobuk meduze ter skuhamo do konca (še približno 10 minut).

Kako postrežemo juho iz meduze
Še vrelo juho prelijemo v globok jušni krožnik ali skodelo in jo obilno potresemo z naribano tunino 
botargo. Priporočeno je, da jed pred zaužitjem premešamo. 

Še zaznamek o okušanju

Jed azijskega videza osupi s svojo izrazito sredozemsko aromo in okusom, ki ji ga dajeta tunina
»botarga« in prekajena riba. Meduze presene jo naše čutne zaznave s svojo prijetno teksturo
in sposobnostjo, da povežejo okuse.
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 Morski vir beljakovin. Kakovost, ne količina!

Energijska vrednost meduz je zelo nizka, saj so zgrajene iz 95–97 % vode in mineralnih soli, 3–5 %
beljakovin ter vsebujejo izredno malo maščob, če odštejemo visokokakovostne maščobne kisline
omega-3 in omega-6, ki jih zagotavljajo simbiontske mikroalge, prisotne v tkivih nekaterih meduz.
V številnih vrstah najdemo bioak�vne spojine z močnim an�oksidantskim delovanjem. Meduze v lastnem
soku so tudi dober vir magnezija in kalija, �ste, pripravljene na tradicionalni kitajski način,
pa vsebujejo preveč soli (natrijevega klorida).
Morda se zdijo slab vir beljakovin, vendar je iz beljakovin meduze in še posebej iz kolagena mogoče 
pridobi� bioak�vne pep�de z an�oksidantskimi in pro�vnetnimi lastnostmi ter možnimi pomembnimi    
učinki na zdravje.

Na sliki:  morska cvetača Cotylorhiza tuberculata, Macrì 1778
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Kit Mak
Hong Kong, Kitajska
Kulinarična zvezdnica, oblikovalka receptov, mojstrica s�liranja hrane (food styling) in režiserka

Kit Mak ima diplomo o specializaciji s področja menedžmenta v hotelski in gos�nski dejavnos�
hongkonške Politehnike.
Izjemen estetski čut za s�liranje hrane in kakovost njenih receptov sta ji omogočila, da je
sodelovala kot sodnica v znani televizijski kuharski oddaji »Beau�ful Cooking«.

15 let izkušenj v pisanju receptov in food stylingu s pridom izkorišča tudi kot kuharska strokovnjakinja
pri hongkonškem Svetu za priznavanje akademskih in poklicnih kvalifikacij.    
Poleg tega jo je hongkonški Zavod za turizem povabil tudi v žirijo, ki podeljuje nagrade Best of
the Best Culinary Awards, in v zadnjih le�h še v Odbor za pilotni program Food Truck .

Kit Mak se zdaj osredotoča na svojo vlogo promotorke blagovne znamke, na svetovanje o hrani, 

Gospa Mak je z ekipo hongkonške televizije HKTV obiskala sedež CNR-ISPA v Lecceju  (Italija), kjer
so snemali dokumentarec »Exploring the Edible Planet – 3« o raziskavah tega italijanskega inš�tuta
o uporabi mediteranskih meduz v prehrani in kjer je pripravila jed v sodelovanju z italijanskim

 

videov o hrani

kuharskim mojstrom Fabianom Vivo.

s�liranje hrane za fotografiranje ter režijo in produkcijo videov o pripravi hrane.
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Meduze z »nudeljni« in sezamovo omako
Vrsta jedi: glavna jed

Čas priprave:  pribl. 40 minut

Količina: za 2 osebi

Sestavine
•   4 zavitki že pripravljenih meduz*  (skupaj pribl. 500 g)  
•   2 porciji japonskih/korejskih udon rezancev ali »nudeljnov«  (sušenih ali zamrznjenih)

 

Za omako

 •   4 žlice sezamove paste ali arašidovega masla

 •   3 žlice belega ali jabolčnega kisa
•   3–4 žlice lahke sojine omake

 •   2 žlici sladkorja
 •   ščepec soli

* V azijskih deželah meduze tradicionalno dehidrirajo v slanici iz soli in galuna. 
Ponavadi jim nato dodajo še zelišča in tako pripravljene prodajajo v zavitkih. 

•   2 na tanko narezani majhni kumari

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 673,5 kJ / 160,9 kcal 8 % 
Maščobe  6,7 g 10 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 1 g 5 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 2,2 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 2,7 g  
Holesterol 2,3 mg 1 % 
Ogljikovi hidrati 17,5 g 7 % 
   od tega sladkorji 3,2 g 1 % 
Prehranske vlaknine 1,1 g 4 % 
Beljakovine 7,1 g 14 % 
Sol 11.9 g 198 % 
   Kalcij 49,4 mg 6 % 
   Magnezij 14,5 mg 5 % 
   Kalij 75,9 mg 45 % 
   Natrij 4772,9 mg 239 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   Meduze vzamemo iz embalaže in temeljito operemo pod tekočo hladno vodo. V loncu zavremo

vodo in v njej na hitro (2–3 sekunde) pokuhamo meduze, jih nato dobro odcedimo in hitro
damo v vodo z ledom. Ko se popolnoma ohladijo, jih temeljito odcedimo. Postopek omogoči, da
meduze ostanejo hrustljave. 

 •   Zmešamo sestavine za omako, da dobimo gladko zmes.
 •   Zavremo lonec vode, v kateri nato 4 minute kuhamo udon  rezance/«nudeljne«. Odcedimo in

damo na stran.
 •   Meduze zmešamo z omako.

Sestava krožnika
Udon rezance/«nudeljne« damo v skledo iz terakote in nanje položimo meduze v omaki ter tanke
rezine kumare. Pred serviranjem dobro premešamo.

Na  Kit Mak

V kitajskih supermark h ali v China Townu prodajajo dve vrs  meduz: prve so zapakirane in
pripravljene za uživanje, druge so napol posušene in marinirane v soli. Če se odločimo za slednje,
jih moramo temeljito izpr u dva dneva namaka di, ki jo nekajkrat zamenjamo,
da odstranimo sol in pesek. Potem se držimo zgoraj opisanih navodil za pripravo (2–3 sekunde
kuhamo v vreli vodi, dobro odcedimo in namočimo v ledeno vodo; pred uporabo dobro odcedimo). Za
začetnike je primernejša zapakirana meduza.
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Meduze v kitajski kulinarični tradiciji

Daleč največ užitnih meduz prodajo in pojejo v državah jugovzhodne Azije kot so Japonska, Kitajska,
Koreja in Tajska. Potem ko jih ujamejo, jih obdelajo z večstopenjskim postopkom, pri katerem
uporabijo mešanice soli in galuna. Posušene, napol posušene ali v slanici jih prodajajo na krajevnih
tržnicah ali pa jih izvažajo, pri čemer gredo posli v milijone. Na Vzhodu meduze štejejo za še posebej
slastno jed, medtem ko v Evropi njihova uporaba v kulinariki še ni pogosta, kar pa bi se lahko sčasoma
spremenilo zaradi globalizacije trgov in razpoložljivos� surovine.

Azijska meduza pro  evropski meduzi: razlika se skriva 

Tradicionalni azijski načini predelave vključujejo večstopenjski postopek z uporabo mešanic  navadne
kuhinjske soli (NaCl) in galuna, ki je spojina kalijevega aluminijevega sulfata (Al K[SO4]2•12H2O) in
se uporablja kot stabilizator ter za zmanjševanje vsebnos� vode, zniževanje pH-vrednos� in izboljšanje
teksture.
Predelane meduze imajo posebno, čvrsto in hrustljavo teksturo, ki jo imajo Azijci zelo radi. Pred
pripravo jedi za zaužitje meduze nato še razsolimo v vodi, vendar lahko večina galuna kljub temu
ostane v živilu! Aluminij iz živil se lahko kopiči v telesu in ogroža zdravje.
Po evropski zakonodaji je največji dovoljen tedenski vnos aluminija v telo 1 mg na kilogram telesne
  teže, a z zaužitjem proizvodov iz meduz, pripravljenih po tradicionalni kitajski metodi, to vrednost
zlahka presežemo.

Potrebujemo torej nov postopek brez galuna!

CNR-ISPA je na italijanskem Ministrstvu za gospodarski razvoj in na Evropskem patentnem uradu 
prijavil italijanski patent (Št. 102019000011472 z dne 11.7.2019) in njegovo razširitev na evropski
patent (Št. EP20185250.6 z dne 10.7.2020) za proizvodnjo užitnih meduz in sestavin na osnovi meduz
brez uporabe galuna.

v galunu!
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»Lo-Hei« z meduzo
Kantonska solata z meduzo  

Vrsta jedi:  priloga

Čas priprave:  pribl. 60 minut

Količina:  za 2 osebi

Sestavine
 •   2 zavitka že pripravljenih meduz (skupaj pribl. 300 g) 

 •   250 g strniščne repe
 •   180 g korenja
 •   80 g kumare
 •   100 g surove ali kuhane rdeče pese
 •   50 g v kis vloženega pora ali čebule

 
•   6–8 svežih listov limete

 
•   4–5 žlic praženih arašidov

Za omako

 
 •   2 žlički tajske ali korejske ribje omake

•   150 g kitajske slivove omake ali figove marmelade

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 429,1 kJ / 102,5 kcal 5 % 
Maščobe 3,5 g 5 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 0,5 g 3 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 1,4 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 1 g  
Holesterol 1,5 mg 1 % 
Ogljikovi hidra� 12,4 g 5 % 
   od tega sladkorji 11,3 g 1 % 
Prehranske vlaknine 2,5 g 10 % 
Beljakovine 4,1 g 8 % 
Sol 7.4 g 123 % 
   Kalcij 28,4 mg 4 % 
   Magnezij 19,7 mg 7 % 
   Kalij 184,2 mg 108 % 
   Natrij 2969,2 mg 148 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava

 •   Meduze vzamemo iz embalaže in jih operemo pod hladno tekočo vodo. V loncu jih za 2–3
sekunde potopimo v vrelo vodo, nato jih na hitro in temeljito odcedimo ter nemudoma damo
v vodo z ledom. Ko se popolnoma ohladijo, jih dobro odcedimo. Tako meduze ostanejo hrustljave.

•   Olupljeno repo, korenje in rdečo peso ter vložen por/čebulo z rezalnikom narežemo na tanke
 rezine, ki jih – z izjemo vloženega pora – narahlo posolimo. Iz repe iz�snemo morebitno odvečno

tekočino.
•   Kumare, ki smo jim odstranili semena, narežemo na tanke rezine in iz njih iz�snemo odvečno

tekočino.
 •   Zdrobimo prepražene arašide.

 •   Liste limete, ki smo jim odstranili peclje, narežemo na rezinice.

 

Sestava krožnika  
V skledi za solato ali na krožniku narezano zelenjavo razporedimo v ločene kupčke, na sredo
položimo meduze, nato vse sestavine prelijemo z omako. Potresemo s praženimi in zdrobljenimi
arašidi. Tik pred serviranjem dobro premešamo.

Na  Kit Mak

Kaj pomeni »Lo Hei«? Besedno zvezo, ki izvira iz malezijske kantonščine in v kateri beseda »Lo«

•   Kitajsko slivovo omako ali figovo marmelado zmešamo s tajsko ribjo omako.

priseljeni iz province Guangdong, za vsako kitajsko novo leto omislijo to jed z željo, da bi jim v
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prihajajočem letu prinesla srečo in bogastvo. Vsakdo vzame jedilni paličici, si postreže in premeša
solato ter ob tem ponavlja »Lo Hei. Lo Hei«. Po malezijski kantonski tradiciji to jed pripravljajo iz
fileja surovega lososa. Sama sem ugotovila, da je še veliko slastnejši, če mu dodamo meduze. Jed
na spodnji  sliki je pripravljena iz obojih meduz – azijskih in tistih v »mediteranskem slogu«. Gre
za zelo  osvežujočo  solato s prav posebnim prelivom iz slivove omake, ki je odlična tudi za kantonsko
pečeno  raco. Če  je ne  najdete, jo lahko  nadomestite z marmelado iz  fig, marelic ali kakega
drugega sadja. Najpomembnejši dodatek pa so rezinice limetinih listov, ki jedi dajo popolnoma
drugačen okus. Uživajte!
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Pasquale Palamaro
Ischia, Neapelj, Italija
Z Michelinovo zvezdico ovenčan kuharski mojster, odločen in zaljubljen v morje in njegove vire

Vse, kar počne kuharski mojster Pasquale Palamaro, rojen l. 1978 na prekrasnem otoku Ischia, izraža
njegovo strast do kuharskega poklica, ki nekako pritrjuje znanemu reklu: »Če imaš rad svoje delo,
ne boš nikoli delal.«
Njegovo kariero v Hotelu kraljice Izabele (Albergo della Regina Isabella) zaznamujejo mnoga sodelovanja
z zvenečimi imeni z italijanske in mednarodne kulinarične scene ter s številnimi, z zvezdicami nagrajenimi
kuharskimi mojstri. Svoje znanje še vedno izpopolnjuje ob velikih domačih in svetovnih kuharskih
imenih. Za Palamarovo poklicno pot je bilo prelomno leto 2013, ko si je s svojim delom v restavraciji
Indaco v Hotelu kraljice Izabele, kjer je vodja kuhinje, prislužil tako zelo zaželeno Michelinovo zvezdico. 

Te spodbudne izkušnje so Pasqualeja gnale v nove izzive. Vztrajno in odločno, s srcem in dušo se
je posve�l iskanju novih tehnik in surovin, ki bi mu omogočile karseda učinkovito izražanje okusov
in barv njegove dežele in še zlas� njegovega morja. S prepletanjem vsega tega so njegove pretežno
morsko obarvane kuharske veščine vse bolj odražale ozemlje, bogato z viri, kakršen je jug Italije.
Pasquale Palamara posveča posebno pozornost predstavitvi jedi, ker želi, da najprej pritegnejo oko
in potem še okušalne brbončice.

ustanovami, kot so neapeljska Zoološka postaja »A. Dohrn«, Univerza v Salentu in CNR-ISPA v Lecceju,
kamor se je odpravil s svojega otoka, trdno odločen, da bo sodeloval v novem kulinaričnem izzivu
 – poskusnem uvajanju meduz iz njegovega Tirenskega morja v prehrano.

   

 

Strast do morja in do morskih virov ga je pripeljala do sodelovanja z različnimi morskimi biološkimi
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Zlato-vijolična marinirana meduza
Mesečinka, marinirana v lime�nnem in grenivkinem soku, s kvinojo, paradižnikovim oljem in

Vrsta jedi:  predjed

Čas priprave:  pribl. 6 ur

Količina:  za 2 osebi

Sestavine
 •   4 velike mesečinke (Pelagia noctiluca, Forsskål 1775)
 •   100 g rumene kvinoje
 •   sol in poper po okusu
 •   4 šopki tolščaka (portulaka)* 
 •   4 šopki vejic divjega koromača** 
 •   2 užitna cveta

Za paradižnikovo olje

 •   100 ml oljčnega olja
 •   10 g paradižnikovega koncentrata

Za prvo marinado
 •   1 liter vode
 •   10 g gašenega apna (kalcijevega hidroksida)

Za drugo marinado

 •   100 ml lime�nega soka

 •   100 ml grenivkinega soka

 •   100 ml gazirane vode

 •   2 g soli

 •   1 g sladkorja

 •   lupina 1 limete in 1 grenivke
 •   2 lis�ča sveže bazilike

*Portulaca oleracea, L.; **Foeniculum vulgare, Mill.

tolščakom

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 1,759kJ / 420,4 kcal 21 % 
Maščobe 33,2 g 47 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 4,5 g 23 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 22,8 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 2,4 g  
Holesterol 0 mg 0 % 
Ogljikovi hidra� 24,5 g 9 % 
   od tega sladkorji 0,8 g 1 % 
Prehranske vlaknine 2,2 g 9 % 
Beljakovine 4,8 g 10 % 
Sol 0.9 g 15 % 
   Kalcij 12,7 mg 2 % 
   Magnezij 43,7 mg 15 % 
   Kalij 138,8 mg 82 % 
   Natrij 363,5 mg 18 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 

 
______________
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Priprava
 •   S škarjami in v rokavicah lovke meduze ločimo od klobuka. Za prvo marinado oboje eno uro namakamo

v vodi in gašenem apnu, primernem za uporabo v kuhinji, nato izperemo pod tekočo vodo in eno 
minuto blanširamo v soljenem kropu. Takoj ohladimo v vodi z ledom in postavimo na stran. 
 

 
•   Za drugo marinado v skledi zmešamo lime�n in grenivkin sok, gazirano vodo, sol, sladkor, lime�no 

in grenivkino lupino ter lis�če bazilike in na to položimo lovke meduze. Pri 4 °C pus�mo š�ri
ure v hladilniku. Meduze odstranimo iz marinade in damo na stran.

•   Ekstra deviško oljčno olje in paradižnikov koncentrat 5 minut stepamo v mešalniku pri srednji hitros�.

 
Damo na stran.

•   Rumeno kvinojo namakamo 5 ur, vmes trikrat zamenjamo vodo, nato jo kuhamo v večji količini

 
osoljene vode. Kuhano kvinojo odcedimo in začinimo s soljo, paradižnikovim oljem in poprom.

 

•   Temeljito operemo vsa zelišča in jih damo na stran.

Sestava krožnika
Kvinojo damo na sredo krožnika in nanjo položimo razpolovljene meduze. Začinimo s paradižnikovim 
oljem ter krožnik dopolnimo z zelišči in cvetom.

Na sosednji strani: mesečinka Pelagia noctiluca, Forsskål 1775
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Giovanni Ingle�
Tricase Porto, Lecce, Italija
Kuharski mojster v sozvočju s kapricami salen�nskega morja

Giovanni Ingle�, m lad kuhar iz pokrajine Salento, se je izobraževal na srednji šoli za gos�nstvo in
hotelirstvo v kraju Santa Cesarea Terme, kjer si je tudi nabiral prve kuharske izkušnje. Poklicna pot
ga je nato vodila v Villars-sur-Ollon v Švicarskih Alpah, po vrnitvi domov pa se je zaposlil v Taverna
del Porto v Tricaseju, kjer je trenutno vodja kuhinje.
Giovanni je otrok rodnega Salen�nskega polotoka, čigar obala gleda na najjužnejši del Jadranskega
morja in v daljavi zre v osrčje Sredozemskega morja, zibelke zahodnih civilizacij. 
Giovanni se za ta privilegij oddolžuje s strokovnostjo in resnostjo, ki ju vlaga v svoje morske jedi,
pripravljene kot veli nepredvidljivo, muhasto morje. Uporaba in promocija surovin, ki jih dajeta
zemlja in morje in ki so tesno povezane z ozemljem, predstavljata izziv za pripravo jedi z vedno
prepoznavnimi krajevnimi značilnostmi, a jim izbranost, kakovost in svežina sestavin dodajo prav
poseben in poln okus.
Giovanni Ingle� in Alessandro Coppola, lastnik restavracije, sta sprejela izziv in se odločila za uporabo 
sredozemske meduze, ki je dejansko krajevni proizvod, kot osnove za nove jedi, pri katerih pa se
tradicionalni značaj ne izgubi, ampak se preobleče v novo harmonijo okusov.
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Ocvrta meduza v omaki pizzaiola
Vrsta jedi:  predjed / prigrizek

Čas priprave:  pribl. 60 minut + 24 ur

Količina:  za 2 osebi

Sestavine
 •   1 meduza (morski klobuk, Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)

 •   500 g paradižnikov 
 •   1 šalotka
 •   1 svež feferon

 •   1 šopek bazilike

 
•   5 kaper

 
•   200 g moke �pa »00«

 
•   120 g vode

 
•   ekstra deviško oljčno olje po okusu

 

•   sol po okusu

 

•   origano po okusu

 

•   dehidrirane olive po okusu

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 762,7 kJ / 182,2 kcal 9 % 
Maščobe 16,2 g 23 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 2,8 g 14 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 7,2 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 3,5 g  
Holesterol 8 mg 3 % 
Ogljikovi hidra� 8,3 g 3 % 
   od tega sladkorji 0,5 g 1 % 
Prehranske vlaknine 0,8 g 3 % 
Beljakovine 0,4 g 1 % 
Sol 4.2 g 70 % 
   Kalcij 62,2 mg 8 % 
   Magnezij 316,7 mg 106 % 
   Kalij 470 mg 276 % 
   Natrij 1619 mg 81 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   Paradižnike datterino operemo pod tekočo vodo, jih razpolovimo in v skledi zmešamo z origanom,

soljo, feferonom in oljem ter vse skupaj pus�mo macerira�24 ur v hladilniku.
 •   Ko se čas mariniranja izteče, paradižnik pretlačimo s pomočjo pasirke in nato še skozi sito.

•   V loncu zavremo večjo količino vode in v njej približno 5 minut kuhamo meduzo, ki smo jo poprej
 oprali pod tekočo vodo.

•   Kuhano meduzo takoj ohladimo v vodi z ledom in jo nato zrežemo na koščke.
 •   Iz vode in moke pripravimo precej gosto testo, v katerega posamično pomakamo koščke meduze,
 ki jih potem ocvremo v veliki količini rastlinskega olja.

Sestava krožnika
Paradižnikovo omako vlijemo na dno servirnega krožnika in vanjo položimo grižljaje ocvrte meduze
ter okrasimo z dehidriranimi olivami, kaprami, origanom in lis�či bazilike.

Ko meduze cvrejo morski biologi
Silvio Greco, višji raziskovalec na Zoološki postaji »A. Dohrn«, strokovnjak za slow food in strasten
kuhar, je na prireditvi Slow Fish 2017 v testu ocvrte mediteranske meduze predstavil kot primer
neoporečnega – in okusnega – načina varovanja morja.

Na sosednji strani: morski klobuk Rhizostoma pulmo, Macrì 1778
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Vrsta jedi:  predjed / prigrizek

Čas priprave:  pribl. 60 minut

Količina:  za 2 osebi

Sestavine
 •   1 meduza (morski klobuk, Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)

 •   500 g divje čopaste hrušice* 
 •   500 g katalonskega radiča (navadnega potrošnika/cikorije)**  
 •   200 g grškega jogurta

•   10 lis�čev poprove mete
 •   1 strok česna

 •   ekstra deviško oljčno olje po okusu

 •   beli vinski kis po okusu

Za zeliščno sol

 •   1 kg soli
 •   1 kg sladkorja
 •   30 g divjega koromača*** 
 •   30 g divjega koprca**** 

 •   30 g divjega �mijana

*Leopoldia comosa, (L.) Parl ; ** Cichorium sp. ; ***Foeniculum vulgare, Miller; 
****Anethum graveolens, L.

Meduza, jogurt s čopasto hrušico & katalonski
radič

INFORMACIJE O HRANILNIH VREDNOSTIH (100 g) % PDV* 
Energija 119,3 kJ / 28,5 kcal 1 % 
Maščobe 1,3 g 2 % 
   od tega: nasičene maščobne kisline 0,4 g 2 % 
   enkrat nenasičene maščobne kisline 0,7 g  
   večkrat nenasičene maščobne kisline 0,1 g  
Holesterol 1,2 mg 0 % 
Ogljikovi hidra� 2,1 g 1 % 
   od tega sladkorji 1,1 g 1 % 
Prehranske vlaknine 1,2 g 5 % 
Beljakovine 1,5 g 3 % 
Sol 0.02 g 0 % 
   Kalcij 48 mg 6 % 
   Magnezij 11 mg 4 % 
   Kalij 103,6 mg 61 % 
   Natrij 9,8 mg 0 % 
(*)PDV: Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 
kcal) (Uredba EU št. 1169/2011) 
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Priprava
 •   Zeliščno sol (sale bilanciato, balanced salt) pripravimo tako, da vsa divja zelišča operemo pod tekočo vodo,

jih posušimo, na drobno sesekljamo in damo v skledo s soljo in sladkorjem. Temeljito premešamo,
da se vse sestavine enakomerno porazdelijo.

 •   Meduzo operemo pod tekočo vodo in jo 20 minut mariniramo v zeliščni soli.
•   Ko se čas mariniranja izteče, meduzo temeljito speremo in posušimo na papirna� brisači.

 •   Čopasto hrušico očis�mo in operemo pod tekočo vodo, nato jo namakamo 12 ur, pri čemer moramo
 pogosto zamenja� vodo.

•   V loncu zavremo liter vode s 15 g soli in 15 g belega vinskega kisa.
 •   V tej vodi nato približno 10 minut blanširamo čopasto hrušico, pri čemer preverjamo, ali je že

skuhana, ter jo nazadnje ohladimo v vodi z ledom.

 •   Čopasto hrušico z mešalnikom zmešamo z jogurtom, s česnom, ki smo mu odstranili kalček, poprovo
meto, ekstra deviškim oljčnim oljem in belim vinskim kisom, zmes pa nato še pretlačimo skozi

 sito.
•   Katalonski radič operemo pod tekočo vodo, ga na drobno narežemo in damo v skledo z vodo in

ledom.
 

Sestava krožnika
Meduzo na drobno narežemo (kot karpačo), jo damo v servirni krožnik ter dodamo predhodno
odcejene in posušene koščke katalonskega radiča ter jogurtovo omako s čopasto hrušico. 
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Zaznamek o pokušnji

Jed v svoji prepro  ponuja cel spekter okusov, ki tako združeni podarjajo prvovrsten doživljaj. 
Grenkobo čopaste hrušice in katalonskega radiča uravnavata nežen kiselkast okus grškega jogurta
in sladko-kisla marinada z zeliščno soljo. To občutljivo ravnovesje dopolnjuje nenavadna aroma 
morskega okusa meduze.

Gusto – non solo consistenza!

Link per notizie culturali
Mosaico di Otranto inserire foto
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=1708

Tricase 
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