
NOŽI KAI SHUN 

 

OBLIKE:  

I. SANTOKU v japonskem jeziku pomeni: ˝tri prednosti˝. Santoku je tradicionalna japonska oblika 

univerzalnega noža, podobna evropskemu nožu kakršnega ga uporabljajo šefi kuhinj. Ime ˝tri 

prednosti˝ izhaja iz treh možnosti uporabe: rezanje mesa, zelenjave in rib. 

II. NAKIRI v japonskem jeziku pomeni: ˝ta, ki reže zelenjavo˝. Oblika rezila pri nožih Nakiri je 

tradicionalna japonska oblika noža za rezanje zelenjave. Tako se najpogosteje uporablja za sekljanje 

vseh vrst zelenjave. Čeprav ima obliko sekirice, rezilo tega noža ni primerno za obdelavo kosti.  

III. YANAGIBA v japonskem jeziku pomeni: ˝rezilo vrbinega lista˝. Na Japonskem se zaradi svojega 

dolgega in tankega rezila najpogosteje uporablja za pripravljanje sushija in sashimija, kjer so lahni in 

tanki rezi bistvo jedi. Yanagiba nož jamči lahne, ostre in zaradi svoje dolžine in oblike, dolge reze.  

IV. DEBA v japonskem jeziku pomeni: ˝rezilo, ki štrli˝. Deba se na Japonskem uporablja kot sekira. Ta 

stabilen in težek nož poseduje močno in široko rezilo. Prednji del rezila se najpogosteje uporablja za 

filetiranje ribe, zadnji del pa je močnejši in trši in se med drugim uporablja tudi za rezanje 

perutninskih in ribjih kosti.   

BRUŠENJE 

Brusni kamen naj se 10 min pred uporabo scela namaka v vodi. Med brušenjem naj bo kamen ves čas moker.   

Enostransko brušeni noži (Asimetrična rezila) – rezilo na brus naslonimo bočno. Pomemben je kot brušenja 

(uporabimo kot, ki ga priporoča proizvajalec). Nož se brusi pod kotom 45 stopinj, da bi zajeli čim večjo 

površino. Vrh rezila v smeri brušenja blago potiskamo in pritiskamo na brus od sebe in nato k sebi.  Delovanje 

naj bo enakomerno proporcionalno na vseh delih rezila. Proces ponavljano dokler ne začutimo fine ostrine 

rezila. Ko zaključimo z eno stranico, nož obrnemo na „topi bok“ in postopek ponovimo, le da na topi strani 

naredimo zgolj 1/10 potegov od teh, opravljenih na ostri strani noža. Zaključimo tako, da nož in brus 

oplaknemo v mlačni vodi ter osušimo. 

Obojestransko brušeni noži (Simetrična rezila)– enako kot je opisano zgoraj, le da brusimo pod kotom 15 

0stopinj. Pomembno je, da sta obe stranici rezila nabrušeni enako, da obdržimo simetričnost noža.  

VZDRŽEVANJE 

Da bi noži KAI imeli čim daljšo življenjsko dobo, je pomembno vzdrževanje nožev. Pred prvo uporabo je nož 

potrebno oprati s toplo vodo. Po vsaki uporabi je nož potrebno splakniti z vodo in obrisati s krpo ali papirnato 

brisačo. Detergenta nikdar ne uporabljamo! Zaradi varnosti je potrebno nož s papirnato brisačo ali krpo 

brisati s koca noža proti konici. Agresivna sredstva, na primer limonov sok, izperite nemudoma po uporabi.  

Nožev nikdar ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pomivalni stroj utegne poškodovati tako material kakor tudi 

rezilo/ostrino noža.  

Nožev ne uporabljamo na steklenih in granitnih podlagah. Čeprav se zlahka čistijo, pa poškodujejo in uničijo 

rezilo iz nerjavečega jekla. Najprimernejše podlage za rezanje so lesene deske ali sintetične deske srednje 

trdote. 

Noži z lesenimi držaji naj ne bodo daljši čas v vodi. Nože in držaje občasno premažemo z navadnim 

rastlinskim oljem.  

Ko nož pospravimo, poskrbimo, da ostrina noža ni v stiku z drugimi kovinskimi predmeti. Tako se izognemo 

poškodbam na rezilu in konici noža.  Nože shranite bodisi v bloke za nože, bodisi v lesene predale ali jih 

pripnite na steno, tj. na leseno desko z magnetom. Japonska rezila/nože je najbolje hraniti na lesenih 

podlagah.   


