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Kako je mogoče, da ima krokodilja juha, ki jo stre-
žejo v New Orleansu kot specialiteto, okus po kurji 
juhi in da imajo podoben okus po piščancu žabji kraki 
in meso kenguruja? 

Raziskovalec Joe Staton in Harvardskega prirodo-
slovnega muzeja se je sam lotil gastronomskega safa-
rija, če je bilo le mogoče, je meso različnih živali sam 
poskušal, za ogrožene ali izumrle vrste pa se je pri raz-
vrščanju okusa opiral na izročila in druge vire. 

Najpogostejši okus je okus po piščancu, tega imajo 
vsi ptiči razen noja. Isti ali vsaj okus, ki bi sodil v to 
skupino, pa imajo tudi nekateri sesalci, na primer za-
jec, mačka, miš. V drugo skupino okusov so razvrstili 
tudi meso plazilcev in dvoživk ter po oceni paleonto-
logov tudi meso dinazavrov. 

Drugi najbolj razširjen okus je okus po “starem ko-
stanju” ali okus po govedini. Sem sodijo seveda gove-
do, konj, jelen, bizon, pa tudi “muskrats” glodalec, ki 
živi v vodi. 

Okus po svinjini imata svinja in človek, zato v Po-
lineziji, kjer se še spomnijo okusa človeškega mesa, to 
imenujejo meso “dolge svinje”. Če bi bili kreacionisti, 

bi si to lahko razlagali tako, da je inteligentni načtova-
lec življenja na Zemlji izbral nekaj okusov in jih razde-
lil med različne živali. 

Seveda je razlaga Statona in drugih raziskovalcev 
evolucijska. Okus po piščancu so različne vrste živali 
podedovale od svojih skupnih prednikov. Meso mno-
gih žival ima podoben okus, ker so se razvile iz sku-
pnega prednika. Ta razlaga, pa čeprav še najboljša, ima 
kar nekaj lukenj. Zakaj ima meso zajca ali mačke okus 
po piščancu, čeprav nimata skupnega prednika? Po tej 
teoriji bi tak okus moral imeti tudi noj, pa je meso 
noja bolj podobno govedini. 

Tako kot na drugih področjih na vsa vprašanja, ki 
jih odkrivamo v naravi, nimamo odgovora. Predsta-
vljamo pa si lahko, da je v pakiranem sendviču z na-
lepko  »piščanec« lahko tudi meso krokodila ali želve 
ali katere še manj priljubljenih živali, če bi seveda skle-
pali le po okusu.
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Večina ptičev, veliko dvoživk in tudi 
nekaj sesalcev ima okus po piščanu. 
Kaj je s tem?

OKUs MesA

OKUs PO PiŠČAnCU
rod iguana/ legvan
Tyranaosaurus rex/ tiranozaver
podred ohidia/ kače
Andrias japonicus/ orjaški japonski močerad
Chelidra serpentina/ želva: kanadska hlastovka
Columba leucomela/ golob
Galus galus/ kura
Anser anser/ siva gos
Caiman crocodilus/ kajman očalar
Macropus rufus/ veliki rdeči kenguru
Oryctolagus cuniculus/ kunec

OKUs PO GOveDini
Equus ferus caballus/ konj
Bison bison/ ameriški bizon
Ondatra zibetikus/ pižmovka
Cervus elaphus/ jelen
Bos taurus / govedo
Struthio camelus/ noj

OKUs PO svinJini
Sus scrofa domestica/ svinja
Homo sapiens sapiens/ človek

OKUs PO riBi
rod thunnus/ tuna

OKUs PO rAKU
rod aristeus/ raki


