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Kvinder kan bare føde og lave dårlig mad
Du er, hvad du smider på grillen denne sommer. Mad er også historie,
og hvad vi putter i munden, har altid haft rod i trends, opfindelser,
vejrforhold og begivenheder. Tag bare kød og æg, der pludselig er blevet
dyre luksusspiser på grund af verdensbegivenheder langt herfra.
Mad har aldrig bare været et spørgsmål om næring. Vi har gennem
tiderne både skullet navigere i lægefaglige kostråd, madpyramider og
seks-om-dagen og forholde os til Mette Frederiksens makrelmadder,
Inger Støjbergs stramningskage og Dan Jørgensens nationalretsafstemning (stegt flæsk med persillesovs vandt titlen i 2014).
For mad betyder noget. Også synet på hvem der kan finde ud af at lave
den, ændrer sig hele tiden. Tag bare den toneangivende restauratør,
der for 50 år siden kunne slippe afsted med denne udtalelse i tvudsendelsen Gastronomi: ”Mænd er skabere, kunstnere – det er kvinder
ikke. De kan bare føde … og lave dårlig mad”.
Brug agurketiden på en bog om dansk madkultur.

Forfatteren siger:
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”Historiens gang betyder ikke, at én forestilling om madens potentiale
udkonkurrerer en anden. Som eksemplet med afstemningen om
nationalretten demonstrerer, er der tale om, at det gode måltid skal findes i et
krydsfelt mellem idealer. Ved at forfølge de historiske betingelser for de krav,
som maden gennem tiden skulle leve op til, får vi indblik i de forestillinger,
der også i dag afgør, hvad vi spiser.”

Om forfatteren

Caroline Nyvang (født 1978) er seniorforsker ved Det Kongelige
Bibliotek, Dansk Folkemindesamling. Hun er historiker og har
lavet en ph.d. om madopskrifter. Hendes livret er risengrød.
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