DEN BRUNA MATEN
SANNINGEN OM 70-TALETS KOKKONST

NYHET FRÅN GALAGO FÖRLAG
Sugen på Skinkägg i gelé, Färserat vitkålshuvud eller Snöbollar i
vaniljsås? Vattnas det i munnen vid tanken på Bananer i skinkrock,
Persikoburgare, Kaffefläsk eller Senapspanerade grisaknorrar?

För en tid sedan kom familjen Bruun (Jonas Alvunger, Elin Berg
och Petter Inedahl) över två samlingar med receptkort som under
70-talet spreds till hundratusentals svenska prenumeranter.
Familjen Bruun häpnade över den lekfullhet, eller om man bör
kalla det galenskap, som präglade recepten och bestämde sig för
att prova några. Det blev startskottet för Den Bruna Maten – en
anspråkslös skämtsida som snart blev en av Sveriges mest
omtalade matbloggar. På sin matarkeologiska resa har familjen
Bruun med fasa och fascination ätit och betygsatt över tvåhundra
av de mest utmärkande rätterna.
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Med initierade texter och fotografier som tydligt illustrerar hur 70talskockarnas visioner krockar med 10-talets bistra verklighet, blir
familjen Bruuns middagar både en kulturhistorisk odyssé och
hejdlös humor.
Den Bruna Maten är en komisk, kritisk och nostalgisk
tillbakablick på 70-talets matlagning – en guldgruva både för
generationen som lagade maten och för generationen som fick
den på tallriken. Och det är faktiskt en fullt användbar kokbok, om
man mot förmodan skulle bli sugen.
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