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Gris på gaflen                   

Kød udkommer den 4. juni 2018

60 sider

           Pris:  49,95 kr.

Rugbrød med leverpostej, mormors frikadeller og en hotdog med det hele. De fleste af os elsker gris på gaf

len – og vi spiser i gennemsnit 52 kilo kød om året. Men når vi sætter tænderne i kød, bevæger vi os samtidig 

ind på en kulturel kampplads, hvor vi slås om, hvorvidt kød er en ingrediens i det gode liv. Nogle spiser 

palæokost for at blive stærke som en stenaldermand, andre siger fra med Allah i ryggen. Endnu andre forsa

ger kødets fristelser af moralske grunde – for dyrene, klimaet, helbredet og for fremtiden. Og ikke nok med 

at vi bliver, hvad vi spiser: Kvaliteten og mængden af det kød, vi sætter til livs, er ifølge Jonatan Leer blevet 

en kulinarisk kapital. Kød afslører, hvem vi er. Og hvem vi gerne vil være. Velbekomme!   

Jonatan Leer

Adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet, og forsker i madkultur, herunder madpædago

gik, det ny nordiske køkken og køn i madkulturen. Har udgivet bogen Ma(d)skulinitet: 

Kønskamp i TV-køkkenet og redigeret antologien Food and Media. Derudover har han 

publiceret en stribe videnskabelige artikler om madkultur i danske og internationale 

tidsskrifter. 

ForFatteren kan kontaktes på:

jonle@edu.au.dk eller 27 29 39 80

Kød er nr. 60 i serien Tænke

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd og ebøger og 

kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

”Jeg har altid spist kød, og det er en del af min identitet, at jeg spi

ser kød. Bare ordet ’kød’ minder mig om mormors kødbollesuppe 

og forloren skildpadde hjemme hos farmor. Derfor har jeg så svært 

ved at holde mig fra steaks og frikadeller, ja, selv tatar og kalvele

ver ryger ned, selv om jeg også i stigende grad er kritisk over vores 

høje forbrug.” 

”Jeg har altid været fascineret af, hvordan mennesker bruger mad 

til at fortælle, hvem de er, og hvor de hører til. Med kød er det 

særligt spændende, da det er forbundet med så mange tabuer, 

dilemmaer og normer: Er det okay at spise ko, men ikke hest? 

Hvorfor har mange af os ikke set et dyr blive slagtet? Bør vi sætte 

dyrevelfærd over vores egen nydelse?”

Den 3. juni opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


