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KRATKA ZGODOVINA NASTANKA SUŠIJA 
 
»Suši« je pravzaprav nastal čisto po naključju že v 7. stol. Takrat so ljudje odkrili 
način konzerviranja hrane s kisom. Surovo ribo so položili ob riž, riba je sprožila 
fermentacijo, riž je začel izločati mlečno kislino in se zakisal. Tako je nastala glavna 
sestavina priprave sušija – riž z značilnim sladko- kislim okusom – meshi. Razvoj, 
tehnike priprave in oblike sušija pa so dosegle vrh v 19. stol.  
Poznamo več vrst sušija, in sicer: maki suši, ura maki suši, shisiri suši, nigiri suši,… 
 
 

RECEPT ZA PRIPRAVO JAPONSKE TRADICIONALNE 
JEDI – SUŠI 

 
Za pripravo meshija potrebujemo: 

� 1 skodelico belega okroglozrnatega riža 
� 1, 5 skodelice mrzle vode 
� 2 veliki žlici riževega kisa 
� 2 veliki žlici sladkorja 
� 1 majhno žličko soli 

 
Riž speremo na cedilu pod mrzlo vodo, da odstranimo odvečen škrob. Stresemo 
ga v posodo skupaj z mrzlo vodo in kuhamo do vretja na visoki temperaturi. Ko riž 
zavre, ga kuhamo še približno 10-15 minut na najmanjši temperaturi.  
Riž se ne sme razkuhati, zrna morajo ostati cela. Ko se skuha, počakamo 10 
minut, da se ohladi.  
Med kuhanjem riža pripravimo preliv, s katerim bomo prelili riž: 
Skupaj zmešamo sol, sladkor in rižev kis ter mešamo toliko časa, dokler se ne 
raztopijo vse snovi. 
Riž narahlo prelijemo s to mešanico in ga rahlo preobračamo, tako da se ves 
enakomerno prepoji (ne smemo ga mešati). 
Ponovno počakamo, da se riž ohladi na zmerno temperaturo (da ostane še topel, 
vendar ne vroč). 
 
MAKI SUŠI 
 
Za pripravo te vrste sušija potrebujemo: 

� meshi riž 
� nori alge 
� bambusovo podlago za zvijanje  
� različne nadeve 
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NADEVI 
 
So lahko zelenjavni ali mesni oz. kombinacija obeh. 
Zelenjava, ki jo lahko uporabimo: mlada čebulica, korenje, daikon (črna redkev), 
špinača, avokado, kumare, paprika, tudi solatni listi,… 
Tradicionalno se uporablja za suši različne vrste rib (losos, tuna, mečarica,…), 
mehkužcev (lignji, hobotnice), raki, kaviar 
 
 
FILIRANJE RIBE 
 
Surove ribe naj bodo vedno sveže, nikoli ne uporabimo zamrznjenih rib. Pri 
filiranju je pomembno, da imamo zelo oster nož, s katerim bomo lahko iz filejev 
odrezali zelo tanke rezine. Ribo najprej operemo, odstranimo drobovino in kosti, 
nato se lotimo rezanja rezin. 
 
Modernejše oblike nadevov pa lahko vsebujejo tudi piščančje meso, suhe 
klobasice,… jajčne palačinke iz riževe moke oz. ocvrta umešana jajca. 
Tradicionalno je meso surovo (ribe), lahko pa tudi pečeno, ocvrto (raki), 
prekuhano(lignji). 
 
Večinoma so nadevi mešani: npr avokado in prekajen losos; jajčna omleta, 
avokado, kumarice in korenček,… 
Pri pripravi zelenjave je pomembno, da so rezine izredno tanke in dolge, 
pripravimo jo pred pričetkom kuhanja riža. 
Če imamo surovo ribo, jo lahko narežemo na koščke debeline 1 cm, dolžine 2 cm.  
 
Bambusno podlago položimo na delovno površino, nanjo položimo nori, ki je s 
hrapavo površino obrnjen proti nam. Pripravimo si še skodelico mrzle vode, v 
katero si bomo namočili roke, da se nam ne bo riž prilepil nanje.  
Roke si omočimo in zajamemo približno polovice skodelice meshija. Meshi 
enakomerno porazdelimo po algi, le zgornjo četrtino alge pustimo nenamazano. V 
spodnjo polovico alge položimo nadev: npr. tanke, široke rezine avokada, rezine 
lososa. Nadeva naj ne bo preveč, saj bomo težje zvijali. Bambusno podlago 
primemo in jo položimo čez nadev ter začnemo zvijati. Vmes večkrat pritiskamo, 
da se riž sprime z nadevom in algo. Dobimo rolico, ki jo enakomerno narežemo z 
zelo ostrim nožem, ki naj bo vsakič čist in vlažen, saj se rezine ne smejo umazati. 
Koščki naj bodo približno debelne 3 cm. Rezine položimo na krožnik ter jih 
ustrezno dekoriramo. Zraven ponudimo sojino omako, wasabi (japonski hren), 
marinirane rezine ingverja ter paličice.  
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URA MAKI SUŠI 
 
Potrebujemo: 

� nori  
� meshi 
� nadev 
� polivinilno folijo za živila 

 
To je maki suši, in sicer  je nori znotraj rolice in nadev na njej, riž 
pa zunaj. Zahteva nekoliko več spretnosti.  
Na hrapavo stran alge porazdelimo riž, tokrat po celotni površini. 
Pomembna je natančnost, riž naj prekrije vse robove. Na 
bambusno podlago položimo folijo. Algo z rižem položimo na 
folijo – riž se stika s folijo. Na algo položimo poljubni nadev. Ta naj ne bo 
preobilen, ker bomo težko zvijali. Nadaljujemo tako kot pri maki suši. Rolica je 
debelejša, zato je dovoljeno rezati širše rezine.  
 

 
NIGIRI SUŠI  
 
Potrebujemo:  

� meshi 
� tanke rezine ribe 
� lahko kaviar 
� jajčno omleto 
� nori 

 
To vrsto sušija oblikujemo s prsti. Vedno 
si roke spiramo pod mrzlo vodo. S 
palcem in sredincem desne roke 
oblikujemo podolgovat svitek dolžine 4 
cm, debeline 2 cm. Z levo roko nanj  
iztisnemo brizg wasabija, nanj položimo 
tanko široko rezino ribe.  
Nigiri suši je lahko različnih oblik: kocka, 
stožec, za otroke lahko uporabimo 
modelčke za piškote, s katerimi 
oblikujemo različne oblike. Zelo pogosto 
se nanje polaga omleto, kaviar, rakce,… 
Zraven ponudimo sojino omako in 
paličice.  
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SHISIRI SUŠI  
 
Skledico napolnimo z rižem. Vanjo umetelno razporedimo različne vrste rib, 
narezanih na trakove in zelenjavo.  
 
 

,  

 

K sušiju lahko postrežemo japonsko riževo vino – sake ali japonski zeleni čaj. 
 


