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Kogebogsanmeldelse 

Krydret kogekunst: 22 kokke, 
55 opskrifter. Muusmann’forlag, 
184 sider, 250 kroner. 
Har du Pluskort, får du 15 pct. I Boghallen 
eller fri levering via saxo.com. Læs mere på 
politiken.dk/plus. 
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FØRSTE GANG jeg stiftede bekendtskab
med hvidløg i madlavningen, var gen-
nem min mor. Hun skar et lille fed hvid-
løg over og gned salatskålen indvendig
uden at tage skrællen af. Mere måtte
der aldrig komme i en salat, bedyrede

hun med fast stemme.
Man skulle kun lige
ane hvidløget, aldrig
smage det.

Siden er der sket et
og andet med brugen
af hvidløg og ikke

mindst med vores brug af krydderier.
At dansk mad i dag overhovedet har

smag af krydderier, skylder vi de mange
fremmede, der er kommet til landet.
Både arabere, asiater, iranere og mange
andre har bragt en sand velsignelse af
deres hjemlands krydderier med. Hvis
man er i tvivl, skal man blot bladre et
kort øjeblik i ’Krydret kogekunst’. Det
er gedigen dokumentation og dertil en
hyldest til mangfoldigheden.

Ideen med bogen er at sætte 11 danske
kvindelige kokke og kogekoner sam-
men med 11 madproducerende kvinder
fra andre dele af verden og så lade dem
inspirere hinanden. Hovedtemaet i bo-
gen er den krydrede kogekunst. Og
hvilken herlig og vildt eksotisk bog er
der ikke kommet ud af det. Masser af
velkrydrede retter, som alle kan passes
ind i den danske måde at spise på. Som i
mange andre kogebøger fra f.eks. Mel-
lemøsten er det grøntsagerne, der do-
minerer. Resten er kylling og lam. En
sjælden gang fisk.

Det rigtigt fornøjelige er, at ideen
med at sætte en dansk kogekunstner
sammen med en af de fremmede virke-
lig giver pote. 

For at selve bogen ikke kun skal være
en tør læsning om et sanseligt emne
har forlæggeren sørget for, at der til
hver kogebog medfølger et lille brev za-
tar og sumak, så man straks fra begyn-
delsen har hele Mellemøsten og Levan-
ten (område i Nærøsten, red.) i næsebo-
rene.

De 22 kvinder, der har leveret opskrif-
terne, er alle mestre i deres fag. Marok-
kanske Rachida Moufid fortæller f.eks.,
at hun er så trænet, at hun kan lugte,
om der mangler salt i retten. Noget hun
har glæde af under ramadanen, hvor
hun jo end ikke må smage på maden.

Når man går i gang med bogen, opda-
ger man snart, hvor meget den mellem-
østlige madkultur har slået rod i vores
hverdag. Hverken duftene eller smage-
ne er så fremmedartede mere, som de
var engang.

Hvor de fleste af parrene i bogen by-
der på enkelte retter, ruller familierne
Iqbal og Plum sig ud med en hel menu
på 13 små retter. Et sandt overflødig-
hedshorn, som det ville være morsomt
at plagiere i fuldt omfang ved næste
gæstebud.

Det er den socialøkonomiske virk-
somhed ’Send flere krydderier’, der står
bag udgivelsen i samarbejde med
Muusmann’forlag, hvor overskuddet af
salget går til Send flere krydderier. Nav-
net stammer fra dengang, det endnu
var nyt, at der kom folk hertil fra frem-
mede lande. De udenlandske kvinder
skrev hjem og bad familien i det fjerne
om at sende flere krydderier. De savne-
de dem i den daglige madlavning.

I dag kan de fleste af krydderierne kø-
bes her i Danmark. Enten hos super-
markedet eller hos den tyrkiske køb-
mand. Så hver aften dufter der herligt
af fremmede lande i mange danske
middagskøkkener. Og vi er langt fra
min mors angst for, at maden skulle
smage fremmedartet.

KJELD KOPLEV 

Foto: Ditte Ingemann 

Sanselig kogebog giver krydderi på tilværelsen

KEVI X NØRGAARD
AF JØRGEN RASMUSSEN
& MADS NØRGAARD

KAMPAGNEPRIS
DKK 5.250,-

ENGELBRECHTS.COM

SWIRL COLLECTION

Design: Øivind Slaatto

SWIRL 3 · HVID
Fås hos udvalgte LE KLINT forhandlere til eksklusive kampagnepriser 

i en begrænset periode gældende fra 18. november til 31. december 2016. 
Find nærmeste forhandler eller køb på www.leklint.dk

SWIRL 3 · M 
Dia 40 cm
Vejl. kr. 3.195,-
NU kr. 2.495,-

SWIRL 3 · S
Dia 32 cm
Vejl. kr. 2.595,-
NU kr. 1.995,-

KAMPAGNEPRIS
FRA KR. 1.995,-
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Først?
Hent avisen som e-avis. Allerede fra kl. 22.30 aftenen før.


