
Grupp	 1	 

	 

	 

Juvelen	 som	 föddes	 på	 Oshima	 ön.	 

Let’s	 ”habu”	 Bekko-zushi!	 

	 

	 
Vad	 är	 bekko-zushi?	 

Det	 är	 en	 typ	 av	 sushi	 som	 äts	 främst	 i	 ögruppen	 Izu.	 Denna	 sushi	 är	 gjord	 

av	 en	 vit	 fisk	 som	 blötlagts	 i	 en	 speciell	 grön-peppar	 sojasås.	 

Det	 fick	 det	 namnet	 bekko-zushi	 (bekko=sköldpaddskal)	 eftersom	 färgen	 efter	 

att	 fisken	 blötlagts	 påminner	 om	 det	 fina	 arbete	 som	 kan	 ses	 på	 ett	 

sköldpaddskal.	 

	 

Hur	 skiljer	 sig	 den	 från	 vanlig	 sushi?	 

Bekko-zushi	 	 Sushi	 

Bärnstenfärg	 Färg	 Fiskens	 naturliga	 

färg	 

Skuren	 och	 blötlagd	 Tillagning	 Endast	 skuren	 

Sojasås	 med	 

grönpeppar	 

Smak	 Fiskens	 naturliga	 

smak	 

Lång	 hållbarhet	 Syfte	 Njuta	 av	 färsk	 fisk	 

	 

Det	 finns	 en	 anledning	 till	 att	 denna	 maträtt	 föddes	 just	 på	 Izu-Oshima	 ön.	 

Det	 var	 nödvändigt	 att	 kunna	 lagra	 mat	 säkert	 på	 grund	 av	 att	 det	 blir	 både	 

varmt	 och	 att	 matförsörjning	 från	 land	 tog	 tid	 att	 frakta	 till	 ön.	 

Varje	 region	 i	 Japan	 har	 utvecklat	 sina	 egna	 unika	 metoder	 för	 att	 bevara	 

mat	 sedan	 gammalt.	 Här	 på	 Izu	 Oshima	 ön	 har	 det	 skett	 genom	 att	 blötlägga	 

vit	 fisk	 i	 sojasås	 med	 grönpeppar.	 
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”Att	 gå	 omkring	 Habu	 är	 som	 att	 gå	 på	 jordens	 skorpa”	 
-	 En	 hamn	 som	 skapats	 av	 vulkanens	 kraft	 

	  
◇◆Historia◆◇	 

Efter	 ett	 utbrott	 år	 833,	 samlades	 vatten	 i	 kratern,	 som	 sedan	 kom	 att	 bli	 

en	 å.	 

År	 1703	 bröts	 ån	 efter	 en	 jordbävning	 och	 den	 följande	 tsunamin.	 

Hamnen	 öppnades	 omkring	 1800.	 

En	 hamn	 som	 öppnas	 med	 hjälp	 av	 en	 vulkan…	 Skapad	 av	 jordens	 kraft…	 

	 

	 

	 

◇◆Poängen	 är…◆◇	 

”Att	 gå	 omkring	 Habu	 är	 som	 att	 gå	 på	 jordens	 skorpa”	 

Att	 gå	 omkring	 Habu	 och	 samla	 kan	 liknas	 vid	 att	 gå	 omkring	 hela	 jorden.	 

→	 Därför,	 att	 gå	 ner	 för	 trapporna	 är	 samma	 sak	 som	 att	 gå	 ner	 för	 

kraterväggen.	 

→	 Att	 stå	 I	 hamnen	 är	 samma	 sak	 som	 att	 stå	 inuti	 kratern.	 

☜	  Vyn	  från	  Habu	  
Observatoriet	  

Hamn...	 Krater	 
Trappor...	 

Kratervägg	 
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	 Emotionellt	 och	 fysiskt	 äventyr	 

För	 dig	 som	 vill	 röra	 på	 dig	 

	 

Rekommenderade	 platser	 

[Naturspåret	 längs	 kusten]	 Tid:	 20	 minuter	 ~	 3	 timmar	 (det	 finns	 flera	 

spår	 att	 välja	 mellan)	 

~Du	 borde	 inte	 ta	 för	 lätt	 på	 det	 här	 spåret...~	 

Naturspåret	 längs	 kusten	 går	 igenom	 en	 djungel	 i	 Oshima	 Park.	 Vi	 

rekommenderar	 det	 här	 spåret	 till	 de	 som	 gillar	 vandra	 på	 och	 bestiga	 berg.	 

Utsikten	 från	 klipporna	 är	 den	 bästa	 på	 ön.	 

*Tips...	 Oshima	 mjölkglass	 är	 väldigt	 gott	 efter	 en	 runda.	 

	 

	 

[Camellia	 Festivalen]	 Tid:	 30	 minuter	 

~	 Prova	 på	 lokala	 traditioner	 på	 Izu	 Oshima.	 

Säsong:	 Slutet	 av	 januari	 till	 slutet	 av	 mars.	 

Du	 kan	 prova	 traditionella	 Anko-kläder.	 Anko-kläder	 är	 traditionella	 

kläder	 som	 användes	 av	 den	 kvinnliga	 arbetskraften,	 men	 även	 män	 får	 

pröva	 att	 ha	 på	 sig	 dessa.	 Du	 kan	 också	 prova	 på	 att	 dansa	 med	 

lokala	 ”Anko-san”.	 Den	 lokala	 dansmusiken	 kallas	 ”Asitaba	 Ondo”.	 

*Anko-san...	 En	 kvinna	 som	 har	 på	 sig	 traditionella	 kläder	 från	 ön.	 	 

	 

	 

[Oshima	 Park	 Zoo]	 Tid:	 1~2	 timmar	 

~Du	 kan	 känna	 hur	 nära	 djuren	 du	 är~	 

Du	 kan	 ge	 föda	 till	 åsnor,	 grisar	 och	 ringsvanslemurar.	 Men!	 Du	 kan	 inte	 köpa	 

föda	 till	 djuren	 inne	 i	 zoot,	 utan	 det	 behöver	 köpas	 innan	 du	 går	 in	 på	 zoot.	 

På	 det	 här	 zoot	 kan	 du	 komma	 nära	 djuren	 och	 se	 hur	 djuren	 lever.	 Manfår	 och	 

ringsvanslemurar,	 som	 lever	 fritt	 på	 apbergen,	 har	 kunnat	 utvecklas	 i	 magmans	 

fotspår.	 

Du	 kan	 se	 fåglar	 som	 flyger	 i	 stora	 burar.	 

Du	 kan	 också	 se	 det	 vackra	 havet	 från	 parken.	 Ett	 unikt	 zoo	 som	 bara	 kan	 finnas	 på	 en	 ö	 alltså!	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rekommenderad	 rutt	 

Camellia	 

festivalen	 
Lunch	 

Camellia	 

museet	 
Zoo	 

Naturspåret	 

längs	 

kusten	 

Äta	 Oshima-	 

mjölkglass	 i	 

affären	 

11:30	 12:00	 12:30	 13:00	 14:00	 15:00	 

￥0	 ￥600	 ￥0	 ￥100	 ￥0	 ￥300	 

	 



Förutom att du kan njuta av den 
vackra kamelian, under säsongen den 

blommar, kan du också lära dig om 
blommans historia! 

Oshima-park är som en miniatyr av hela 
Izu-Oshima ön! 

Säsongskamelia, kinkacha 

Du kan prova på att dansa traditionella 
danser från ön som visas på 

Kamelia-Festivalen. Du kan också 
pröva på Anko-kläder! 
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Prova Anko-kläder 

Oshima mjölkglass 



Charmen  med  Oshima-‐‑‒zoo  

	 
	 

Anko-san	 (till	 

vänster)	 

Kamelia	 (till	 höger)	 
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Charmen	 med	 Oshima-zoo	 

Oshima	 zoo	 består	 av	 en	 botanisk	 trädgård,	 en	 kamelia	 trädgård	 och	 ett	 klättringsspår	 

med	 mera.	 Här	 vill	 jag	 berätta	 om	 zoot	 och	 kamelia-festivalen	 som	 hålls	 här	 

regelbundet.	 

	 

Zoot	 

En	 av	 de	 mest	 charmiga	 delarna	 av	 zoot	 är	 att	 vi	 kan	 komma	 väldigt	 när	 djuren	 och	 

se	 dem	 på	 kort	 avstånd.	 Till	 exempel	 kunde	 vi	 pröva	 att	 mata	 åsnor,	 grisar,	 apor	 och	 

några	 andra	 djur.	 Dessutom	 kan	 man	 gå	 in	 innanför	 stängslen,	 och	 alltså	 iaktta	 vissa	 

djur	 utan	 hinder	 i	 vägen.	 Man	 kan	 också	 se	 rester	 av	 lavan	 som	 skapade	 ön.	 I	 området	 

med	 apor	 kan	 man	 till	 exempel	 se	 lavaformade	 föremål	 mellan	 zoot	 och	 havet.	 Det	 här	 

zoot	 är	 alltså	 speciellt	 i	 och	 med	 att	 man	 kan	 inte	 bara	 se	 djur	 på	 nära	 håll	 utan	 

också	 en	 alldeles	 unik	 natur	 och	 fantastisk	 utsikt	 mot	 havet.	 

	 

Kamelia-festivalen	 

Kamelia	 festivalen	 hålls	 från	 slutet	 av	 januari	 till	 slutet	 av	 mars	 på	 Izu-Oshima	 

ön	 där	 Yabu-kamelia	 är	 känt.	 	 

Först	 och	 främst	 är	 parken	 endast	 öppen	 när	 det	 är	 festival.	 Grönhuset	 med	 kamelia	 

är	 synnerligen	 värt	 att	 besöka.	 Det	 doftar	 gott	 från	 de	 över	 1000	 kamelia-blommorna.	 

Sedan	 kan	 du	 se	 på	 dans	 av	 anka-san	 samt	 också	 dansa	 med.	 Anko-san	 är	 en	 förkortning	 

av	 Anneko-san,	 som	 betyder	 kvinna.	 Kvinnor	 som	 jobbade	 med	 bandanas,	 förkläden	 och	 

uniformer	 liknande	 kimono	 kallades	 Anneko-san.	 De	 bar	 regnvatten	 ovan	 huvet	 från	 som	 

samlats	 upp	 innanför	 kraterväggen.	 Av	 denna	 tradition	 har	 de	 fått	 namnet	 Anko-san.	 

Sedan	 kan	 du	 prova	 på	 Anko-san	 dräkter	 gratis.	 För	 vissa	 känns	 det	 fånigt	 att	 ha	 på	 

sig	 sådana	 dräkter,	 för	 andra	 är	 det	 mest	 kul.	 

Till	 sist,	 på	 Kamelia-museet	 kan	 du	 utställningar	 med	 enormt	 många	 olika	 typer	 av	 

kamelia	 och	 färskt	 skurna	 kamelia.	 

	 

”Kamelia	 och	 blommande	 leende”	 

Detta	 är	 hur	 vi	 skulle	 beskriva	 kameliafestivalens.	 Under	 kameliafestivalen	 blommar	 

väldigt	 många	 typer	 av	 kamelia.	 Denna	 festival	 besöks	 inte	 bara	 av	 turister	 utan	 också	 

de	 boende	 på	 ön.	 Därför	 kan	 man	 också	 komma	 i	 kontakt	 med	 lokalbefolkningen	 om	 man	 

besöker	 den	 här	 festivalen	 och	 förstå	 deras	 livsvillkor	 i	 dag,	 och	 hur	 de	 knyter	 ann	 

till	 de	 gamla	 traditionerna	 från	 Izu-Oshima	 ön.	 


