
I disse tider, hvor vi alle skal være påpasselige med at være politisk korrekte og pæne, er det os en 
glæde at kunne præsentere en kogebog, der må fryde alverdens veganere og dyrevenner. 
 Vi kannibaliserer planetens ressourcer for at tilfredsstille vores behov. Det er på tide, at der 
kommer andre kødboller på suppen, skulle vi hilse og sige fra alle køer, grise, får og høns.
 KANNIBALKOGEBOGEN problematiserer på en utraditionel og sjov måde vores 
spisevaner, og vi er overbeviste om, at du og dine børn vil kunne få rigtig mange interessante og 
givende diskussioner, når I bruger den – og blive klogere på den menneskelige fysionomi.

Mennesket er langt fra en sjælden eller truet dyreart. Lige nu er der 8 milliarder af os, og 
statistikere anslår, at vi i 2050 vil være ca. 10 mia. Vi ved, at det ikke er naturen, der truer vores 
eksistens, men mængden af mennesker, der truer naturens eksistens. 
 At tilberede og indtage føde af menneskekød er en tradition, der går over en million år tilbage 
i tiden. Det viser fund i klippehuler af knoglerester fra måltider, der var tilberedt af kød fra en 
tidlig menneskeart. På trods af denne ældgamle tradition viser erfaringen imidlertid, at det kan 
være svært at finde mennesker, der frivilligt lader sig spise. Derfor giver bogen dig nogle tips til, 
hvilke andre dyr du kan bruge i stedet. Flere videnskabelige undersøgelser tyder dog på, at heller 
ikke disse dyrearter umiddelbart udviser nogen positiv form for forståelse eller begejstring over at 
være alternativet til menneskelig kannibalisme, men nogen skal kødretter jo laves af. 

Alle opskrifter i KANNIBALKOGEBOGEN er velsmagende og beregnet til fire personer.
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