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Edward Blom: Allting gott och alldeles för
mycket
Genom tv-serier som Mellan skål och vägg, Stjärnkockarna och Edward Bloms
gästabud har Edward Blom blivit känd som en passionerad köksprofil och
gastronom med enorma kulturhistoriska kunskaper om det vi äter och dricker.
Allting gott och alldeles för mycket är hans kokboksdebut.
”Jag gillar inte små dekorationsfnuttar som man ser på många av dagens
trendrestauranger, mina ideal ligger i 1800-talets överdådiga banketter. Det
ska vara sinnligt, passionerat, mäktigt, barockt! Även om många av rätterna i
denna kokbok är traditionella så är tolkningarna mina personliga och några är
helt egna kreationer. Mitt mål med boken är att alla ska få uppleva samma
lycka som jag, när jag njuter av att laga och äta mina älsklingsrätter.”
I boken berättar Edward personligt om minnen kring varje maträtt, vad han
gillar med den eller någon historisk anekdot i anslutning till receptet.
Rustika, gammeldags rätter från olika länder, som grytor, långsjudna stekar
och soppor, spelar en stor roll i hans kokkonst. Klassikern Sjötunga Walewska,
en örtdoftande coq au vin och pepparstekta skaldjur finns bland recepten.
Edward Blom är en njutningslysten matideolog. I grunden är han arkivarie
och har tills nyligen arbetat på Centrum för Näringslivshistoria. En stor del av
sin tid ägnar han åt att hålla föredrag, gärna i kombination med provningar,
t.ex. av historiska brännvinssorter, svenska ostar eller punsch. Till sin hjälp i
bokens tillblivelse har han haft sin hustru, Gunilla Kinn Blom. Eva HildénSmith har fotograferat och Pär Wickholm formgivit.
Boken har recensionsdag den 18 september.

För recensionsexemplar, mer information eller kontakt med författaren hör av

dig till Kajsa Berglund, Norstedts. Tel: 010-744 21 51mail:
kajsa.berglund@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att
också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och
kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur
ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker
inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och
akademisk kurslitteratur.
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