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Mad i litteraturen 

- nogle gange med opskrifter 
 

Monica Ali: I køkkenet 

I køkkenet på et forfaldent, tidligere eksklusivt 
hotel kæmper chefkokken en ulige kamp for at 
klare de urealistiske krav fra hotelledelsen. 
Vanvittige arbejdsvilkår, et personale af vidt 
forskellige nationaliteter og et kompliceret privatliv 
bringer ham til randen af et sammenbrud, og det 
bliver ikke nemmere, da en af de ansatte findes 
død i kælderen. 

Isabel Allende: Afrodite 

Isabel Allende fortæller om mad og andre 
afrodisitiske midler der efter sigende har en 
seksuelt stimulerende effekt. Omkring en tredjedel 
af bogen er opskrifter. 

 

Margaret Atwood: Den spiselige kvinde 

Marian McAlpin har valget mellem et dødssygt job 
og et lige så dødssygt ægteskab. Da den 
nødvendige afgørelse presser sig på, blander 
hendes krop sig i argumentationen – om anoreksi. 

 

Averill, Thoma Fox: Tsil Café 

Wes Hingler vokser op i Kansas City, hvor 
forældrene er kokke. Vi følger Wes fra spædbarn 
indtil han åbner sin egen cafe, og undervejs er der 
masser af opskrifter og madanmeldelser som 
krydrer handlingen, hvor forældrene ikke altid er 
på bølgelængde med hensyn til madlavningen. 
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Muriel Barbery: En delikatesse 

En rig og magtfuld madanmelder ligger på sit 
dødsleje og tænker tilbage på de mange måltider, 
han har konsumeret, mens han længes efter en 
helt bestemt smag. Men hvad er det nu, det er? 

 

 

Maeve Binchy: Quentins 

Skildring af de skæbner der mødes og påvirker 
hinanden på restaurant Quentins i Dublin. I 
centrum står Ella Brady med sin komplicerede 
kærlighedshistorie. 

 

 

Karen Blixen: Babettes gæstebud 

Den franske flygtning Babette lever som 
husholder hos et par aldrende præstedøtre i et 
lille norsk sogn. En dag vinder hun en stor sum 
penge og investerer dem i et vidunderligt måltid 
for menigheden. 

 

Mads Brenøe: Bjerget 

Godt 15 år efter skolens afslutning rejser klassens 
tykke dreng rundt i Danmark til alle de gamle 
klassekammerater for at invitere dem til en 
kombineret klasse- og fødselsdagsfest. Hvert 
kapitel begynder med en af hovedpersonens 
meget gode og fedende opskrifter. 
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Diane Mott Davidson: Drab og delikatesser 

Kriminalroman om den fraskilte Goldy, der er ved 
at oparbejde sin cateringvirksomhed, da en 
forgiftningsulykke er ved at lukke firmaet, og hun 
må tage fat på at udrede et kompliceret mønster. 

 

 

Malene Dietz: Duften af kaffe 

Majas perfekte liv ruineres, da hun vågner op i en 
fremmed mands seng. Med hukommelsestab. Så 
er det op på de højhælede for at få det perfekte liv 
og Sebastian tilbage. Men Majas paniske forsøg 
forstyrres af et par lilla underbukser og en alt for 
varm kop kaffe. 

 

Ugo DiFonte: Mundskænken 

Bonden Ugo, der er alene med sin datter, bliver 
ansat som mundskænk hos en despotisk hertug, 
der vil giftes med datteren, der dog er forelsket i 
en køkkenkarl. 

 

Chitra Banerjee Divakaruni: Det tredje krydderi 

Med Tilo, immigrant i Oakland, USA, som 
fortæller, berettes i tilbageblik om hendes liv og 
udviklingen af hendes særlige, magiske evner, og 
om mødet mellem hendes indiske landsmænd og 
amerikansk kultur og livsopfattelse. Hun 
diagnosticerer en lang række sygdomme og 
kurerer dem ved hjælp af krydderier. 
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Laura Esquivel: Hjerter i chili 

Om kærlighed og kogekunst i 1910'ernes Mexico i 
den sanselige og sørgmuntre historie om Tita og 
Pedre, som ikke kan få hinanden, fordi 
familietraditionen kræver, at Tita passer sin mor, 
til hun dør. 

 

Fannie Flagg: Stegte grønne tomater 

Omkring Whistle Stop Café i Alabama i 1930'erne 
udspiller der sig et liv sammensat af hjertevarme, 
rørende og sørgelige skæbner, dels oplevet 
samtidig, dels set i tilbageblik af Ninny 
Threadgoode på Plejehjemmet Rosenterrassen i 
1980'erne. 

 

Dick Francis: Dødt løb 

Krimi, hvor Michelin-kokken Max Moreton 
anklages for madforgiftning af et selskab på 
Newmarket-væddeløbsbanen. Da der dagen efter 
eksploderer en bombe ved et andet selskab, han 
servicerer, må han selv prøve at opklare sagen 
med hjælp fra en smuk viola-spiller. 

 

Elizabeth Gilbert: Spis, bed, elsk 

Forfatteren rejser efter sin skilsmisse ud i verden: 
Italien, Indien og Indonesien. Hun genfinder sig 
selv i den italienske mad, den indiske meditation 
og den nye kærlighed i Indonesien. 

 

 

 

 

 



[6] 
 

Günter Grass: Flynderen 

Frodig fantasi over eventyret "Konen i 
muddergrøften", hvor forfatteren gennem 
årtusinders mytologiserende historie, fører den 
aktuelle kvindekamp frem til et forbløffende 
resultat – en slags kønnenes og ernæringens 
kulturhistorie. 

 

Joanne Harris: Appelsinens fem kvarte 

Ingen genkender tilsyneladende Framboise, da 
hun som enke vender tilbage til sin sydfranske 
fødeby for at åbne et crêperie. Alligevel dukker 
der snart trusler op, og Framboise tager kampen 
op om familiehemmeligheder fra 
besættelsestiden. Omstændighederne tvinger 
Framboise til at nærlæse sin mors opskriftsbog. 

 

Joanne Harris: Chokolade 

Som ny populær ejer af chokoladebutikken i en 
fransk landsby gør Vianne præsten nervøs, især 
fordi hun tilsyneladende kan heksekunster og 
tiltrækker landsbyens udstødte. Alting kulminerer, 
da hun planlægger en påskechokoladefestival. 

Fortsættes i ”Chokoladeheksen” og ”Ferskner til 
Fader Francis” 

 

Judith Ryan Hendricks: Lykkens cafe 

Efter et societyægteskab med skilsmisse føler 
Wyn sig meget alene. Hun genoptager 
forbindelsen med de gamle, ægte venner og 
husker sin besættelse af godt brød - og fremtiden 
tegner atter lys ...  
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Peter Høeg: Smillas fornemmelse for sne 

Rigt facetteret spændingsroman om en 
grønlandsk-dansk kvindes forsøg på at afsløre 
den forbryderiske baggrund for en lille grønlandsk 
drengs død i København. Høeg skriver med 
vellystig appetit om vejr, lys og mad. 

 

Kajsa Ingemarsson: Små gule citroner 

Forladt af kæresten, fyret fra jobbet og frustreret 
må Agnes tage sig sammen. Møder så tilfældigt 
en gammel ven, får job på en ny, ikke helt 
velbesøgt restaurant, frygter madanmelderne, 
men ender - måske – lykkelig. 

 

John Irving: Sidste nat i Twisted River 

Forfatteren Danny Angel bruger stof fra sin egen 
og sin fars brogede tilværelse i det nordøstlige 
USA i sine populære romaner. Men kunstnerisk 
succes betyder ikke samtidig personlig lykke for 
Danny. Især første del af roman er fyldt med 
mangfoldige og detaljerede italienske 
madopskrifter. 

Kristian Jensen: Livret 

Da Robin, som er madanmelder ved et dagblad, 
mister sin japanske kone, Midori, som begår 
selvmord, forsøger han at genvinde sin 
psykologiske ligevægt og retten til et anstændigt 
liv, via et hektisk liv som bringer ham kloden 
rundt, til excentriske madoplevelser og bizarre 
oplevelser. 
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Kaffehistorier – til bords med 
verdenslitteraturen 

Antologi med uddrag af værker fra 
verdenslitteraturen, hvor kaffe indgår på den ene 
eller anden måde. Historierne er ledsaget af 
opskrifter inspireret af de enkelte tekster. 

 

Hiromi Kawakami: Senseis mappe 

38-årige Tsukiko støder tilfældigt på sin gamle 
lærer fra gymnasiet på en lokal bar. Deres forhold 
udvikler sig langsomt fra et tilfældigt bekendskab 
til et intenst kærlighedsforhold. 

 

 

Kate Kerrigan: Opskrifter på det perfekte 
ægteskab 

New York-madskribent Tressa vender hjem fra 
bryllupsrejse med tvivl om eget motiv til at gifte sig 
med umanerlig smukke Dan. Gennem sin 
bedstemoders dagbog fra 1930'ernes Irland finder 
hun blandt marmeladeopskrifter m.m. en 
anvisning på det perfekte ægteskab. 

 

Herman Koch: Middagen 

Paul Lohman og hans kone, bror og dennes kone 
spiser middag på fin restaurant. Men en grim 
hemmelighed kaster skygger over middagen og 
snart må de tage stilling til, hvor langt de er villige 
til at gå i beskyttelsen af deres sønner. 
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Martin Kongstad: Han danser på sin søns grav 

Madanmelderen Mikkel er i 2000-tallets første ti-
år en succes, men alligevel træt af 
omgangskredsens vellevned, hvor kreativitet 
absolut er i højsædet, så han må indse, at festen 
er slut og kærligheden væk. 

 

John Lanchester: I gæld til nydelsen 

En selvglad, frankofil englænder skildrer en rejse 
gennem Frankrig, som både bliver en rejse i 
kogekunst og kulinariske statements, og i 
mandens uhyggelige, psykopatiske sind. 

 

 

David Liss: Kaffehandleren 

Den jødiske børsmægler Miguel Lienzo fra 
Amsterdam er på fallittens rand, da han i midten 
af 1600-tallet tilbydes en andel i en fordækt 
handel med kaffe, der forventes at brede sig til det 
europæiske marked. 

 

Marco Malvaldi: En muggen affære 

Italiens første berømte kogebogsforfatter opholder 
sig på et gods for at nyde landlivet og den gode 
mad, men alting ændrer sig, da han den første 
morgen bliver vækket af et skrig. Er det mord eller 
selvmord? 
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Roisin Meaney: En bid af lykken 

Letlæst, men underholdende roman, hvor 
hovedpersonen Hannah forlades af sin kæreste 
og efterfølgende starter sin egen cupcake butik i 
Dublin. Om at udskyde lykken, sætte arbejde og 
andre først, før man bekymre sig om sig selv. 

 

Richard C. Morais: Hundredefodsrejsen 

Den unge indiske Hassan Haji kommer med hele 
sin store familie til en lille by i Sydfrankrig, hvor 
faderen under stort postyr åbner en restaurant. 
Den talentfulde Hassan bliver kokkeelev i 
restauranten overfor, og efter nogle år rejser han 
til Paris, hvor han ender med at blive stjernekok i 
det franske køkken. 

 

Mord på menuen : 12 historier om mad og 
mord fra verdenslitteraturen 

Novellesamling med bidrag fra bl.a.: Ruth 
Rendell, P.D. James, Georges Simenon, Patricia 
Highsmith og Agatha Christie.  

 

 

John Norfolk: John Saturnalls gæstebud 

Historisk roman fra 1700-tallets England. John 
Saturnall bliver som barn forvist fra sin landsby 
sammen med sin mor. Han kommer til den 
nærmeste herregård, hvor han lærer at lave mad 
og bl.a. oplever den engelske borgerkrig. 
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Barbara O’Neal: Den forsvundne opskrift på 
lykke 

Elena bliver køkkenchef på en nyoprettet 
restaurant i Aspen. Hun er talentfuld, en god 
organisator og så forelsker hun sig 
modstræbende i sin chef. Hun har også flere 
svære hændelser i sin fortid, som det kræver 
kræfter at sige farvel til. 

 

Sharon Owens: Pubben på Maple Street 

Ægteparret Lily og Jack har i lykkeligt fællesskab 
drevet Beaumonts Pub i Belfast i over 20 år - og 
så kommer der en entreprenør, som tror, at han 
bare kan jævne den med jorden! 

(3. del af en serie) 

 

Johannes Mario Simmel: Ikke altid kaviar 

Om Thomas Lieven, hemmelig agent mod sin vilje 
med to svagheder: kvinder og kogekunst, og hans 
fantastiske eventyr under 2. verdenskrig, garneret 
med raffinerede madopskrifter. 

 

 

Rex Stout: For mange kokke 

Privatdetektiven og madeksperten Nero Wolfe er 
som æresgæst inviteret med til mesterkokkenes 
årlige kongres. Blandt de tolv temperamentsfulde 
køkkenchefer opstår der hurtigt rivalisering, og til 
slut findes en af dem med en forskærerkniv i 
ryggen. 
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Vic Suneson: Mord på menuen 

8 madglade mænd spiser middag sammen en 
gang om måneden i Lækkermundeklubben, men 
en dag var der mord på spisekortet… 

 

 

Martin Suter: Kokken 

Spændingshistorie om Maravan, asylansøger fra 
Sri Lanka. Han er kok og involveres i en ganske 
speciel cateringsvirksomhed. Det handler bl.a. om 
våbenhandel, finansverdenen globalt og i 
Schweitz, sexindustrien og etniske stridigheder 
ude i verden. 

 

Helene Uri: Honningtunger 

Fire piger i midten af trediverne holder "syklub" 
hos hinanden med god mad og drikke og samtaler 
om alt. Udadtil pænt og hyggeligt, men alle har 
alligevel de ondskabsfulde ord lige på tungen. 

 

 

Mary Wesley: Kærlighed og kogekunst 

En enlig mor klarer med humor og opfindsomhed 
sin økonomi ved at arbejde som kogekone og 
luksusluder. Men det er svært at holde 
professionerne adskilte, for i det finere borgerskab 
florerer sladderen. 
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Gustav Wied: Livsens ondskab 

Satirisk skildring af en typisk dansk provinsby 
omkring år 1900 med ondskabsfulde, men muntre 
portrætter af borgerskabet, bl.a den lille 
vanskabte Emanuel Thomsen, "Thummelumsen", 
og de to venner toldkontrollør Knagsted og 
overlærer Clausen – begge medlemmer af 
klubben ”De danske ædedolke”. 


