NAJLEPŠE SO Mojstrovine s

kranjsko klobaso iz Slovenije

Z

aložba Rokus Klett je ob praznovanju 20-letnice izdala jubilejno
monografijo – Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije. Prav na dan
praznovanja obletnice je monografija na slovenskem knjižnem sejmu prejela
nagrado za najlepšo slovensko knjigo.
Monografija je delo mednarodno uveljavljene in večkrat nagrajene avtorske
ekipe, ki jo sestavljajo avtor, prof. dr. Janez Bogataj, oblikovalec Žare Kerin in
fotograf Janez Pukšič. »Knjigo odlikuje močna nosilna ideja, ki jo oblikovalec
implementira na nivoju fotografije, tipografije, materialov in tehnik dodelave.
Z razkošno podobo, ki ni sama sebi namen, odgovorni upravičeno razbijajo
podcenjene predstave o kranjski klobasi,« je zapisano v utemeljitvi nagrade.
Nešteto je receptov, mesnic in delikates, prireditev, na katerih strežejo
kranjske klobase, tekmovanj in ocenjevanj, ki na različne načine prikazujejo
kranjsko klobaso. A njene korenine, rojstvo, odraščanje, padec in ponovni vzpon
– skratka njeno pot – poznajo le redki. Monografija Mojstrovine s kranjsko
klobaso iz Slovenije prikazuje pot kranjske klobase od njene »predzgodovine«
do danes. Paleto ustvarjalnih kulinaričnih mojstrovin, predstavljenih v knjigi,
so pripravili slovenski kuharski mojstri in mojstrice v izbranih šestnajstih
gostinskih hišah. »Kranjska klobasa – zašpiljeno dobra od 1896« je bila
izhodišče za pripravo 46 izvirnih receptov s fotografijami sedemnajstih
hladnih in toplih predjedi, sedemnajstih glavnih jedi in dvanajstih sladic.
Monografija je bralcem na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, kot
redna in razkošna izdaja. Razkošno izdajo poleg luksuznega ščitnega ovitka z
zlatotiskom in zasekom krasi tudi shranjevalni ovoj s špilo.
Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije prinašajo Založbi Rokus Klett
že deseto nagrado za najlepšo slovensko knjigo. Doslej so nagrade prejele
knjige Dunajske risbe (1995), Vinski brevir (1998), Mojstrovine Slovenije in
učbenik Na pragu besedila 1 (1999), Kuhinja Slovenije (2000), učbenik Na
pragu besedila 3 (2001), Arhitekturni vodnik po Ljubljani (2002), Zbrana dela
Primoža Trubarja (2003) in Vina Slovenije (2004).
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