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Middag med merasmak
En middag i Kina är uppdelad på två olika sätt/menyer: den som man har tillsammans
med familj, släkt och vänner och den som gäller när någon utomstående betalar.
Dessa är väsensskilda, vill jag lova. De består båda av c:a tolv-femton olika rätter,
men rätterna är av helt olika slag. Familjemiddagen är enkel, medans representationsmiddagen är minst sagt överdådig. Vid representationer gällde det att
inte välja det som var gott, utan det som var dyrast. Rätternas priser var nysatta
dagen till ära, för var det en vit som betalade så gällde speciella menyer. Uppjackningen delades sedan mellan gästerna på ett okänt sätt.
Det blev kycklingfötter, duva, abalone, sjöborre, sjögurka, hajfensoppa, olika
kötträtter, hel fisk tagen ur ett akvarium 20 minuter innan, räkor, lobster m.m. Och så
ris för den som inte blev mätt på delikatesserna. Ris vid middagar är inte som vår
potatis, utan ses som ett komplement om man inte blev mätt. Jag åt mycket ris ska
jag säga och med pinnar. Och så öl - Pi Djo, Mau Tai och kokosmjölk.
Vojne vojne, hur skulle en svensk mage reagera och inte sågs det med blida ögon
heller, om man tackade nej till en utbringad skål MauTai.
Jag klarade mig igenom middagen genom att bara ta det jag kände igen, ”lis”, kött
och lite fisk, men måste erkänna att hajfensoppan var utsökt, trots att jag visste hur
den gjordes.
Efter en sån här blandning av karaokesång, hellre sjungen - än bra, så bröts borden
och vissa gick nog hem, men några skulle fortsätta till någon karaokebar, där
lättklädda flickor gjorde allt för att proppa i så mycket vattenmelon, ananas och
whiskey som möjligt i deltagarna.
Tur var att vi värdar hade kommit överens om vem som skulle vara nykter och sköta
betalning och skaffa taxi. Någon tog också på sig jobbet att bli ”slagpåse” för allt
drickande. Så skildes vi och det tisslades om att några skulle besöka ett visst ställe
också.
Vi värdar tog en bil till hotellet en färd på 20 minuter. Under denna färd kom MauTai
upp flera gånger och man blev påmind om dess vämjliga smak. För att inte tala om
på natten.
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