INTERVJU

Det händer mycket
i Jovans liv just nu. Han
debuterar som författare
till ”Mitt Balkan –
Mat och människor”
och än mer fantastiskt
– han och sambon
Johanna blir föräldrar
för första gången.

Namn: Jovan
Radomir.
Född: 8 september
1963.
Familj: Sambon
Johanna Reimer, 37.
Bor: Söder om söder
i Stockholm, lantställe i Sörmland.
Yrke: Programpresentatör och
programledare.
Aktuell: Med boken Mitt Balkan.
Visste du att: Jovan översatt
serbiska Eurovisonvinnaren
Molitva till engelska.
Kungliga bekanta: Jovan
träffade den serbiske kronprinsen
Alexander och hans hustru
Katherine i samband med
kronprinsessbröllopet förra året:
”Han var jättetrevlig! Fast jag
var lite förvånad över att han ville
konversera på engelska. Själv
pratar jag ju flytande serbiska.”

AV Camilla Spjuth Palve
FOTO: Bojan Stani, Ivan Da Silva

Syrsor som spelar
i ljumma kvällar,
glada skratt som ekar mellan
rustika tegelhus. Och så dofter och
färgsymfonier i måltider tillagade
med kärlek och omsorg. Allt det
kan man nästan förnimma då man
bläddrar i Jovan Radomirs nya
kokbok ”Mitt Balkan”.
Kokbok och kokbok förresten.
Boken är mer än så. Den är också
en hyllning till Jovans släkt, till
landet han lämnade som tvååring,
men som han återvänder till år efter
år. I boken ryms också kärleken till
staden som kom att bli Jovans i det
nya hemlandet – Katrineholm.
– Jag ville göra boken som
en resa till mina hemtrakter med
en blandning av storytelling, traditioner och många goda recept, förklarar Jovan när vi träffas.
Likt många andra jugoslaver
kom Jovan och hans föräldrar till
Sverige i samband med arbetskraftsinvandringen under 1960talet. Mamma Mirjana fick arbete
på Ericsson och pappa jobbade som
skräddare. Men till hemlandet
återvände de varje år under industrisemestern. Mil efter mil genom
Europa.
– Jag tror att många känner igen
sig i dessa bilsemestrar. Hur bilen
packas full och man hoppar in i den
klockan fyra på morgonen, man är
trött och åker och åker i flera dagar,
skrattar Jovan.
Jovan älskar att stå vid spisen
och har ett gediget intresse för matlagning. Vid sina besök i bokhandeln kunde han känna frustration
över att alla regioner fanns representerade bland kokböckerna – alla
utom Balkan.
I dag är Kroatien en svensk turistmagnet, men Jovan vill även slå ett
slag för andra regioner i det som en
gång utgjorde Jugoslavien – Belgrad till exempel.
– Belgrad är en jätteskön stad.
52

svensk damtidning

nr 41 2011

!
n
n
i
V
Jovans
”Mitt Balkan”!

Är du sugen på att
smaka på Balkans
kultur och kök?
Låt Jovan Radomir bli
din ciceron! Skriv ditt
namn och adress på ett
vykort och skicka det till
Svensk Damtidning,
”Mitt Balkan 41”,
115 96 Stockholm
innan den 14 oktober
2011, så har du
chansen att
vinna ett av våra
fem exemplar.
Lycka till!

Jovan Radomirs
fantastiska höst

”I oktober har jag två premiärer
– som författare och som pappa!”
Det har gått många år sedan det
var oroligt där, det är dags att byta
ut den negativa bilden.
Matkulturen i Jovans gamla
hemland är stark. Här lever man
och umgås kring sina måltider. Hos
Jovan finns barndomsminnen av
många, glada timmar vid middagsbordet under päronträdet.
– Det här är en gästvänlig del,
där folk är väldigt noga med att
vara goda värdar. Man tar hand om

sina gäster, ser till att de mår bra
och att de är glada och nöjda. Blir
du hembjuden till någon så kommer du att gå därifrån proppmätt
och kanske lite rund under fötterna
också, skrattar Jovan.
Många av landets läckerheter är
populära även här i Sverige.
– Många svenskar gillar cevapcici och ajvar men har ingen aning
om var rätterna ursprungligen
kommer ifrån. I boken har jag valt

de recept jag tycker om. Och det är
allt annat än GI-mat. Mat ska
smaka mat! Däremot är jag noga
med att det ska vara ekologiskt.
Bokens bilder är tagna vid huset
där hans mamma föddes och växte
upp. I den silvrigt nötta bordsskivan
syns spår av åratals gästabud.
Men Jovan debuterar inte bara
med en bok i höst. Det är nämligen
premiär också på ett helt annat område.
– I oktober blir jag pappa! Bok och
sedan barn på en och samma gång.
Jag är nykomling i båda
sammanhang-

en – rookie of the year, säger
Jovan med ett stort skratt.
Med stor entusiasm berättar han
om hur han längtat efter den här
stunden.
– Det känns givetvis fantastiskt
och jätteroligt. Alla mina vänner har
barn och min bror har två grabbar.
Därför känns det skönt att jag själv
nu också blir pappa och får ett annat
fokus.
Så här i slutet av graviditeten är
det förstås högst påtagligt vad som
komma skall.
– Nu märker man ju att det
händer saker! Det är så fascinerande
att tänka på hur bebisen rullar omkring därinne. Nu börjar vi kika lite
på vad man ska köpa och så, det är
så roligt.
Jovan ser med spänd förväntan
fram emot den nya familjemedlemmen. Däremot är han inte särskilt
nervös.
– Jag känner mig faktiskt väldigt
lugn. Johanna är så lugn och det för
hon över på mig.
När han nu ändå är i debutanttagen kanske det vore läge att gifta
sig också. Varför inte ett präktigt
bröllop på Balkan?
– Ha, ha, nja det vet jag inte. Det
räcker kanske med två glada nyheter!
■
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