Japonské hovûzí: maso wagyu
Jana ¤ehoﬁová, âSCHMS
V‰e zaãalo jednoho veãera, kdy
jsem se zúãastnila pﬁedná‰ky
o Japonsku. âesk˘ mladík se na
nûm se svou japonskou pﬁítelkyní
snaÏili pﬁiblíÏit japonskou kulturu,
pﬁírodu a vÛbec specifika, která
tuto zemi odli‰ují od Ïivota, na
kter˘ jsme zvyklí.
Moji pozornost upoutalo pﬁedev‰ím vyprávûní o japonském
hovûzím, které se zcela vymyká
na‰im pﬁedstavám o podobû
tohoto druhu masa. KdyÏ zaznûly
informace, Ïe dobytek je napájen
pivem, masírován a Ïe za kilo
chtûjí v supermarketu ãtyﬁi aÏ pût
tisíc korun, ﬁekla jsem si, Ïe bude
jistû zajímavé zjistit více a podûlit
se o to s Vámi.
Mlad˘ pár mi byl po skonãení
pﬁedná‰ky schopen ﬁíci jen, Ïe
Japonci si hovûzí pﬁíli‰ nekupují,
neboÈ je pro nû drahé a Ïe
pokud jej chcete ochutnat, je
dobré nechat si jej pﬁipravit
v restauraci. Hledala jsem tedy
na internetu a na následujících
ﬁádcích mi dovolte Vám pﬁedstavit „Wagyu“ [wa-gyı] neboli
„japonsk˘ dobytek“ (wa znamená japonsk˘ a gyı znamená
dobytek).
Poãátky
Pro gurmány po celém svûtû
pﬁedstavuje maso wagyu luxusní
pokrm z nejvybranûj‰ích. Je povaÏováno za nejkﬁehãí, nej‰Èavnatûj‰í a nej-

chutnûj‰í hovûzí na svûtû. A je
samozﬁejmû nejdraÏ‰í. B˘vá naz˘váno „hovûzí kaviár“. Pﬁi jeho pojídání se snoubí Ïádoucnost a mystika spolu s chutí a kﬁehkostí,
která se rozpl˘vá v ústech
a vytváﬁí tak nezapomenuteln˘
gastronomick˘ záÏitek. Jemné,
hladké s nenapodobitelnou sladkostí a vÛní, zkrátka nûco co bozi
na Olympu zajisté naz˘vali Ambrósií.
Japonci povaÏují svÛj skot za
rodinné stﬁíbro. I kdyÏ se chov
tohoto plemene roz‰íﬁil také
v Austrálii, USA nebo Kanadû,
japonské ministerstvo zemûdûlství si vymohlo, Ïe od roku 2006
mÛÏe b˘t jako wagyu oznaãované
jen hovûzí maso ze skotu, kter˘
má japonsk˘ pÛvod a je zatﬁídûné
podle japonsk˘ch norem.
Mnohé moÏná pﬁekvapí, Ïe, na
rozdíl od vût‰iny luxusních pokrmÛ, má za sebou japonské
hovûzí krat‰í neÏ stoletou historii.
Hovûzí maso bylo jako potravináﬁsk˘ produkt po vût‰inu japonské feudální historie zakázáno.
Jako hlavní a prvotní dÛvod následného obecného zákazu, jsou
ãasto citovány budhistické vlivy
zakazující konzumaci hovûzího.
Ostatní aspekty, jako nedostatek
pastvin pro dobytek a v˘znam
dobytka jako taÏn˘ch zvíﬁat pro
obdûlávání r˘Ïov˘ch

❒ Japonský kobe steak z plemene wagyu
si nemůže dovolit každý (foto: internet)

polí (r˘Ïe je neodmyslitelnou souãástí japonského jídelníãku, pozn.
autora), mohli k zákazu taktéÏ pﬁispût.
Nástup dynastie Mei v Japonsku
odstartoval velké politické a kulturní zmûny. Éra vládcÛ Mei podporovala osvojování v‰eho, na co
bylo nahlíÏeno jako na pﬁínosné
postupy ze Západu. Na zru‰ení
zákazu, t˘kajícího se hovûzího, se
pohlíÏelo jako na nûco, co je
v souladu s reformním hnutím,
aãkoli zde nepochybnû sehrála
svou roli také politická motivace
oslabit moc budhistÛ.
AÈ uÏ byly skryté dÛvody jakékoli, rok 1919 byl pro gurmány
rokem oslav a dÛvodu k radosti,
protoÏe tehdy vzniklo „wagyu“
(neboli „japonsk˘ dobytek“). Za peníze

❒ Jalovičky plemene wagyu (foto: internet)

21

❒ Rozdíl v mramorování klasického
hovězího roštěnce (nahoře) a masa
z plemene wagyu (foto: internet)

z vládou sponzorovaného programu byla rÛzná evropská plemena kﬁíÏena s japonsk˘m dobytkem a vznikla v souãasné dobû 4
známá plemena Wagyu: Japonské
ãerné, Japonské hnûdé, Japonské
bezrohé a Japonsk˘ shorthorn.
Co dûlá maso wagyu
tak speciálním
KdyÏ se podíváte na plátek
vybraného hovûzího waygyu,
pov‰imnete si velkého mnoÏství
intramuskulárního tuku. Bûlost
tuku kontrastuje s ãervenou barvou masa, a vytváﬁí jakoby mramorov˘ vzor.
âím více je maso marmorované,
tím je jemnûj‰í a chutnûj‰í
a dÛsledkem toho je zaﬁazováno
i do vy‰‰í klasifikaãní tﬁídy. Nejvy‰‰í tﬁída („prime beef“) v USDA –
americkém hodnotícím systému,
vyÏaduje obsah 6 aÏ 8% mramorovaného tuku. Pro srovnání, nejvy‰‰í kvalita wagyu se mÛÏe py‰nit 20 aÏ 25% mramorovného
tuku.
Tento extrémnû vysok˘ stupeÀ
mramorování je tím, co dává
masu wagyu jeho dokonalej‰í
strukturu a chuÈ. Tuk v mase
obsahuje více mononenasycen˘ch mastn˘ch kyselin v porovnání s jak˘mkoliv jin˘m plemenem skotu na svûtû a vyznaãuje
se nízk˘m bodem tání (pokojová
teplota). Vûdci z univerzity ve
Wisconsinu vyzkoumali, Ïe maso
wagyu je témûﬁ dietní, bez ‰kodlivého cholesterolu (je vhodné pro
zaﬁazení do nízkocholesterolov˘ch diet), má pr˘ dokonce protirakovinné úãinky a doporuãuje se
pacientÛm se srdeãními chorobami.
Nejslavnûj‰í formou wagyu je
nepochybnû „Kobe hovûzí“. Jed-
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ná se o urãit˘ typ hovûzího z linie
Japonského ãerného wagyu,
zvané Tajima, pocházejícího z prefektury Hyogo v Kobe. Mezi v‰emi
plemeny wagyu, bylo Tajima
wagyu vysoce cenûno pro svou
schopnost vytvoﬁit extrémnû
vysok˘ stupeÀ mramorování.
Kobe hovûzí není jedin˘m v˘znamn˘m druhem wagyu hovûzího. Napﬁíklad Matsuzaka hovûzí
z Mie a Mishima hovûzí z ostrova
Mishima jsou mnoha Japonci
povaÏovány za lep‰í neÏli je
hovûzí Kobe – to je ov‰em nejznámûj‰í.
Jak je maso wagyu produkováno
Vysok˘ stupeÀ mramorování
masa wagyu se vyskytuje nejen
díky kvalitní genetice, která se
podle odborníkÛ na jeho vzniku
podílí z 35 %, ale také díky usilovné péãi, vûnované zvíﬁatÛm pﬁi
jejich odchovu. Péãe o tento
dobytek ze strany japonsk˘ch farmáﬁÛ je nadstandardní. Striktnû
dodrÏují zásadu, Ïe není dÛleÏitá
rychlost rÛstu svalové hmoty, ale
kvalita masa. Pﬁi tomto procesu
se nedá nic urychlit.
Pastevní prostor je v Japonsku
velmi omezen˘ takÏe vût‰ina
wagyu je na ostrovû odchovávána
ve stájích. Neãinnost dobytka
zpÛsobuje nejen to, Ïe se vyh˘bá
nebezpeãn˘m situacím, které
mohou nastat pﬁi pasení, ale
pomáhá taktéÏ v utváﬁení mramorování. Proces krmení dobytka

❒ Nabídka hovězího wagyu v japonském
supermarketu (foto: Jan Melničuk)

waygyu je pozornû regulován –
podávají se rozdílná krmiva v rÛzn˘ch fázích rÛstu. Bûhem první
fáze je sloÏení potravy pro telata
nízkoenergetické s vysok˘m
podílem vlákniny. V pﬁibliÏnû 10ti
mûsících vûku zaãíná u dobytka
období tuãnûní, kdy se podává
krmivo s vysok˘m energetick˘m
podílem, a to trvá aÏ do doby, neÏ
je dobytek ve 28 mûsících poraÏen.
Podstatné je, Ïe dobytek je
krmen po celou dobu procesu
tuãnûní. Bûhem léta, kdy vysoké
teploty a vlhkost zpÛsobují, Ïe
dobytek ztrácí chuÈ k jídlu, mu je
podáváno pivo, aby stimulovalo
apetit. ZvíﬁatÛm se dává láhev
piva dennû, dokud se jim nevrátí
chuÈ k jídlu. KdyÏ zaãnou pﬁijímat
potravu opût normálnû, od podávání piva se upustí.
Dobytek je drÏen ve stavu optimálního odpoãinku. Nûkolik farmáﬁÛ jej pravidelnû masíruje
s pomocí oleje nebo saké. I kdyÏ

❒ Wagyu neboli japonský dobytek (foto: internet)

❒ Hovězí kaviár (foto: internet)

ãasto zmiÀovan˘m dÛvodem
tohoto konání je, Ïe krásná kÛÏe
dûlá chutné maso, pravdou je
spí‰e, Ïe masírování uvolÀuje svalovou tenzi a zlep‰uje rozloÏení
subkutánního tuku.
Ne v‰echen wagyu dobytek je
odchováván v Japonsku. Vysoká
poptávka (zejména po Kobe hovûzím) vedla k tomu, Ïe wagyu
dobytek byl exportován pro
odchov na zámoﬁsk˘ch farmách,
pﬁedev‰ím v Kalifornii a v Austrálii. Nûkteré kalifornské farmy
povolují sv˘m telatÛm volnû se
pohybovat do jednoho roku vûku,
od kdy se jejich metody odchovu
shodují s tûmi japonsk˘mi, aby
podpoﬁili vznik co nejvût‰ího
mramorování.
Aby maso získalo pﬁízvisko
„Kobe hovûzí“, musí b˘t dobytek
dopraven zpût do Kobe a zde
absolvovat
koneãnou
etapu
v˘krmu, poráÏku a finální zatﬁídûní. Mnozí povaÏují tento pﬁesun více za politicky a trÏnû
ﬁízen˘ (podobnû jako debata
o „terroir“ pro ‰umivá vína), jde
v‰ak pravdûpodobnû jen o záruku
kvality pro zákazníka.
„Styl Kobe“ nebo nejaponské
klasifikované „wagyu“ steaky
nabízené restauracemi, spojené
s odpovídající cenou, vÏdy provázela polemika. Zatímco jedni

❒ Wagyu „jednohubky“ (foto: internet)

mohou kritizovat tyto praktiky
jako hraniãící s podvodem, je
tﬁeba si uvûdomit, Ïe na waygyu
odchovaném v Japonsku není nic
mystického. Dokud budou farmy
pﬁejímat ten sam˘ zpÛsob pozorné péãe pﬁi odchovu tohoto
geneticky v˘jimeãného dobytka,
v˘sledkem bude vysoce mramorované a jemné maso waygyu,
bez ohledu na místo, kde bylo
vytvoﬁeno.
Pokrmy z wagyu
âím více tukov˘ch vláseãnic
a samotného tuku maso obsahuje
na ﬁezu, tím vy‰‰í je jeho kvalita
a samozﬁejmû i cena, která se za
kilogram
prémiového
masa
v jateãném trupu pohybuje okolo
400 Kã. V japonsk˘ch obchodech
se ceny ‰plhají aÏ k 5000 jenÛ za
100 gramÛ, coÏ je cca 750 Kã.
I pﬁes tuto horentní cenu je v‰ak
maso plemene wagyu souãasn˘m
gurmánsk˘m ‰lágrem.

❒ Tradiční příprava v japonské
restauraci (foto: Jan Melničuk)

Je moÏné jej ochutnat uÏ
i u nás, i kdyÏ pouze v restauracích. Pﬁes cenu, jakou je za tuto
lahÛdku tﬁeba zaplatit (cena
kolem 3500 – 4000 Kã za 500 g
steak), je uÏ sama moÏnost ochutnat ji i u nás v˘znamnou událostí
a slibn˘m znamením pokroku.
I v Japonsku radûji nechávají pﬁípravu na odborníkovi – profesionálním kuchaﬁi. Pﬁesto Vám pﬁiná‰ím tipy na jeho úpravu doma:
Díky jemnému mramorování
musí b˘t s masem nakládáno se
zvlá‰tní péãí, aby se nepﬁevaﬁilo,

❒ Wagyu servírované jako carpaccio
(foto: internet)

neboÈ tuk se rychle rozpou‰tí
a lehce pﬁipaluje. Je dobré jej
zprudka opéci na horké pánvi
minutu a pÛl z kaÏdé strany. Pﬁipraveno tímto zpÛsobem se
maso v ústech rozpustí a zanechá po sobû dlouho trvající
máslovou chuÈ. K ukrojení masa
není potﬁeba steakov˘ nÛÏ, staãí
vidliãka.
Doba, po kterou chuÈ waygyu
zÛstává v ústech, vybízí ke spojení s vínem. Je v‰ak tﬁeba
vyhnout se tûÏk˘m vínÛm s vysok˘m obsahem tﬁíslovin, která by
bohatou chuÈ masa pﬁebila.
Namísto toho je doporuãováno
jemné elegantní ãervené víno,
které zdÛrazní záÏitek z konzumace waygyu.
Mnoho JaponcÛ dává pﬁednost
uchování si pﬁirozen˘ch chutí
masa tím, Ïe jej konzumují ve
stylu „sashimi“, okoﬁenûné kapkou sojové omáãky, omáãky dashi
a jarní cibulkou. Wagyu shabushabu, s masem zrychla povaﬁen˘m v masovém v˘varu je dal‰ím
ze zpÛsobÛ tradiãního servírování.
Jiné postupy pﬁípravy jsou
napﬁíklad nakrájení na plátky
a servírování ve stylu carpaccio
nebo jako steaky typu „flank, skirt
a rib-eye“, ugrilované do ne více
neÏ do stﬁedního stupnû
propeãení.

PﬁeloÏeno z ãlánku
„Wagyu Beef“ od autorÛ
Juliana Peha & Lawrence Tana,
publikovaného v internetovém
magazínu Luxury Insider
v roce 2008 a pouÏity
informace z webov˘ch stránek
www.japonsko.hu.cz
ww.tyden.cz (rubrika Apetit)
www.asz.cz
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