estetsko in zavedno v svet kulinarike
Slovenci se pogosto sramujemo lastne majhnosti. Posledica tega je, da se sramujemo
tudi vsega, kar je s to majhnostjo povezano, tudi naše tradicije. V svojih kozmopolitskih
stremljenjih preveč radi povzemamo vzorce tujih kultur ter
njihovih šeg in običajev. Prav
zaradi tega je vredno omeniti
izid monografije o kranjski klobasi. Prav ta je tista, ki jo zelo
pogosto enačimo s »temnejšo« platjo naše identitete, ki se
ji reče narodno-zabavna glasba in ostalim, kar se nanjo navezuje, to pa so gasilske veselice, narodne noše, folklora . .
Žal se vsega tega vse preradi
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sramujemo in to so razlogi, da to tudi bolj ali manj izumira.
Iz vseh teh razlogov je upravičeno obeležiti izid monografije o kranjski klobasi tudi
na straneh revije, ki se v osnovi posveča arhitekturi in oblikovanju. Vez z arhitekturo lahko poiščemo v ohranjaju tradicije, podkrepljene s poznavalskim avtorskim
prispevkom strokovnjaka kot je Janez Bogataj. Predstavitev razvoja izdelka in njegova zgodovina sta podkrepljeni z bogastvom zanimivih dokumentov, ki razložijo
in upravičijo odločitev, daje le-ta desegel raven zaščite z uvedbo certificiranih proizvajalcev. Po drugi strani pa je treba pohvaliti izjemno visoko kakovostno raven
vizualne podobe izdelka, pod katero se med drugim podpišejo oblikovalec Žare
Kerin, fotograf Stane Pukšič ter ilustrator Kostja Gatnik. Knjiga je z vsemi svojimi
vizualnimi elementi paša za oči, ki že v svoji osnovni izvedbi ponudi najvišjo kakovost izvedbe, pod katero se podpiše slovenska tiskarna najvišjega kakovostnega
razreda Gorenjski tisk, za bibliofile pa je pripravljena še posebna poslastica bibli-

-

ografska izdaja.
Knjiga je torej poslastica tako za ljubitelje slovenske tradicije kot za ljubitelje kakovostnega oblikovanja in fotografije ter seveda za bibliofile. »Must have« za vse
zahtevnejše slovenske ljubitelje knjige.
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