Stefan Foconis essä Om kokkonsten handlar om födans
egenskaper, rätternas förvandlingar, traditionens egenheter
och mycket därtill. Den tar med läsaren på en överrum
plande resa genom tidsåldrar, världsdelar och samman
hang, från förmänniskornas identitetsskapande lägereldar
via den moderna laxproduktionens industriella tyranni och
vidare till näringsämnenas kemiska dans under tillagnings
processen. Boken väcker lika många frågor som den ger svar
– det finns ju mycket att fundera över på området. »Att äta
är en förlängning av att fortsätta andas. Det borde vara den
enskildes skyldighet att ägna bägge aktiviteterna uppmärk
samhet, tvivel och reflexion.«
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OM KOKKONSTEN Stefan Foconi

Stefan Foconi, född 1955, har en bred
verksamhet på det litterära fältet bakom
sig. Han debuterade med romanen Lergök
1991 och har därefter givit ut en rad
dikter, romaner, essäer och rese
skild
ringar. Senast romanen Hade en bror
(2012), monog rafin Istanbul. Vandrin
gar i Europas största stad (2014) samt
den kulturhistoriska samtidsskildringen
Levanten. Mellanöstern utan gränser (2016,
tillsammans med Tomas Andersson).

Säg mig vad du äter och jag säga dig vem du är, påpekade
1700-talsgastronomen Jean Anthelme Brillat-Savarin. Och
kanske är det i attityden till födan vi intar som vi i själva
verket visar vilka vi är. En måltid handlar ju om så mycket
mer än att bara bli mätt och utspelar sig inte minst på en
social arena. Men idag har traditionens självklarhet – säg
salta köttbullar, söta lingon och syrlig gurka – ersatts av
globaliseringens batteri av möjligheter och kombinationer.
Tillvaron smakar kort sagt annorlunda, och ibland, när
snabbmatsideologin och vinningslystnaden får råda, knappt
någonting alls.

OM KOK

KONSTEN
Essä om intagandet av föda
vägen dit och vidare bort

Essän är nummer två i den kvartett om vad det innebär att
vara människa som inleddes med Om trädgårdskonsten (2011).

STEFAN FOCONI

Tallriken är en vridscen och på dess blanka
arena låter sig verkligheten gestaltas, åt
minstone om vi befriar oss från både det
alltigenom oförfalskades villfarelse och
godtycklighetens knäfall. Mot ett indust
riellt, trendigt och kompensatoriskt ätan
de kunde ställas ett kulturhistoriskt och
meditativt, lekfullt och långsamt, lärt och
ostroppigt. Det antagligen enskilt vikti
gaste vi kan göra idag, innan vi hugger
in på portionen framför oss, vore att tyst
försöka fatta vad vi inom kort kommer att
låta vila mot bottnen av våra magsäckars
lika sura som oupplysta hinnor: vad har
jag gjort av min måltid? Äter jag någon
som nyss själv existerade? Kan offret
motiveras eller mördas det här i största
allmänhet, helt i onödan?
Ur boken

