Sushi er mad, som er godt for kroppen, som beriger hjernen og
er en fornøjelse for øjet. Sushi er sund mad, hvor råvarernes
kvalitet, smagen, næringsstofferne, teksturen og den æstetiske
fremtræden er uadskillelige størrelser. Sushi er mad, hvor glæden
ved forberedelserne, tilberedningen og præsentationen er lige så
vigtige for oplevelsen som selve måltidet. Sushi handler om både
lidenskab, videnskab og sundhed ∙ forfatteren i indledningen

.
Nok den mest facetterede, dybdeborende og vidtfavnende bog,
der er skrevet om sushi. Et sushimæssigt hovedværk.
Ole Troelsø i Børsen
Der findes ikke lignende bøger om japansk
madkultur af en dansk forfatter
Nanna Kristensen i Mad & Venner
Danmark har fået den definitive sushi-bibel. Mesterværk
Kristian Ditlev Jensen i Politiken
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Sushi. Lidenskab, videnskab & sundhed
giver i en let tilgængelig form baggrunden for
sushi i kulturhistorisk og videnskabeligt lys.
Den beskriver råvarerne, og hvordan de skal behandles. Den giver enkle anvisninger på, hvordan de forskellige former for sushi tilberedes,
og hvordan de kan kombineres med tilbehør og
andre retter. Det forklares også, hvorfor sushi
er sund mad. Bogens motto er Zen-inspireret:
lær nogle få regler, øv dig og glem så alt herom
igen og lad din intuition tage over!

Særligt udstyr

. Mere end 400 farveillustrationer
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41 originale akvareller
9 essays og rejsebeskrivelser
22 længere forklaringer
44 opskrifter på sushi og tilbehør
Leksikon, japanske ord og fagord
Fyldig bibliografi og register

Personerne bag bogen

. Ole G. Mouritsen er dr. scient. og professor i biofysik ved Syddansk Universitet. Han
er medlem af Det Kongelige Danske Viden
skabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske
Videnskaber og Det Danske Gastronomiske
Akademi. Han har skrevet artikler og bøger om
videnskaben bag specielt japansk mad. Senest
har han udgivet bogen Tang. Grøntsager fra
havet (2009).
. Jonas Drotner Mouritsen er designer og arbejder i sit firma Chromascope med grafisk design, animation og filmproduktion.
.Tove Nyberg er bioanalytiker og en passioneret akvarelmaler.
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