
Hvis du velger Europas punktligste 
flyselskap, med Nordens beste 
rutetabell, og sjekker inn med SMS 
før du med hjelp av Fast Track 
kommer deg raskere gjennom 
sikkerhetskontrollen, så får du 
sikkert litt tid til overs. Og får du 
tid til overs, kan det jo være fint
å sette seg grundigere inn i Fugu 
– den dødelige delikatessen 
fra Japan.

FUGU.

Reiser du med SAS tilbyr vi tidsbesparende tjenester, og vi gjør vårt beste for å gjøre 
tiden din om bord så behagelig som mulig. Samlet kaller vi dette Bedre Tid. Og skulle 
du få lyst til å besøke Tokyo, på eget ansvar, har vi seks ukentlige avganger. God tur.
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Samuraikrigeren Toyotomi Hidetoshi var ikke så fryktløs 
når det kom til mat som han var til å fekte, og han forbød 
på et tidspunkt krigerne sine å spise Fugu.

Japanerne har brukt spisepinner i 2000 år, og det finnes flere strenge regler for 
hvordan man kan og ikke kan bruke disse. Eksempler på tabuer er “Sashi-Bashi”; 
å spidde maten med pinnene for å plukke den opp, “Saguri-Bashi”; å lete rundt 
i en suppe ved hjelp av pinnene, og “Hashi-Watashi”; å sende mat til andre, fra 
spisepinner til spisepinner. 

Den japanske dødsblomsten kalles denne 
signaturpresentasjonen av Fugu. En vifte av rå 
sashimi, skåret så tynt at du kan se mønsteret 
på tallerkenen igjennom fisken.

En enslig liten Fugu kan drepe 30 menn med giften sin, 
og det trengs mindre enn ett milligram av giften for å ta livet 
av et menneske på mindre enn 20 minutter.

Giften paralyserer musklene i kroppen, så offeret 
vil som oftest dø av kvelning, samtidig som man er 
ved full bevissthet.

Av de 23 dødsfallene som fant sted i Tokyo fra 1993
til 2006 var bare ett av dem i en restaurant.
De andre var sultne fiskere som spiste fangsten sin.

“Jeg kan ikke se henne i natt
Jeg må gi henne opp
Derfor vil jeg spise Fugu”
Et 200 år gammelt Haikudikt av Yosa Buson.

Japanerne spiser 10 000 tonn Fugu hvert år, 
og allikevel har de en av verdens aller høyeste 
forventede levealder.

I Norge har vi ikke egne ansatte til å dytte folk inn på 
T-banen i rushen, og man får heller ikke servert Fugu her. 
Japan og Norge er i det hele tatt to svært ulike land.

Fuguene blåser seg opp når de føler seg truet, og 
kalles derfor, passende nok, for Blowfish, eller kule-
fisk. Samtidig betyr Fugu ”elvegris”, direkte oversatt, 
heller ikke et upassende navn.

Fugu er det eneste keiseren av Japan ikke har lov til 
å spise, av sikkerhetsgrunner. Hvorvidt han har lov 
til å fiske Fugu, sier loven ikke noe om.

Leveren blir av mange sett på som den beste 
delen av fisken, men dette er også den giftigste, og 
ble følgelig forbudt i Japan i 1984. Gåselever er en 
annen leverdelikatesse, ugiftig og svært god.

Shibireru er det japanske ordet for “å bli nummen”, noe man gjerne 
blir når man inntar Fugu. Dette føles litt som når man får bedøvelse hos 
tannlegen, og hvorvidt man blir nummen eller ei, er klart det mest vanlige 
samtaleemnet over et Fugu-måltid. 

Det mest kjente dødsfallet kom i 1975 da Kabuki-skuespilleren 
og den ”levende nasjonalskatten” Bandó Mitsugoró spiste en 
ulovlig stor porsjon av Fugu-lever.

Japanske kokker er lovpålagt å smake på Fuguen 
før de serverer den til sine gjester. Kokkeutdannelsen 
i Japan er allikevel svært populær.

Fuguene er ikke spesielt vanskelige å fange, så 
det er antageligvis ikke bare derfor Samuraiene 
hadde såpass spisse sverd og kniver.

Fuguene er ikke skarpere enn at de lar seg 
surre inn i et garn, så selve fangsten er egentlig 
ikke den tøffeste delen av jobben. Med mindre 
man tar en bit av den.

Dette er sannsynligvis ikke en Fugu, 
men en vanlig fisk. Ganske harmløs.


