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The Caribbean Housewife genåbner dens tredje vinter sæson!
I oktober genåbner The Caribbean Housewife med et festlig event og vernissage for kunstneren Parys
Gardener. Fredag d. 5. oktober fra kl. 16 til 19, vil der være skøn musik, lækre drinks og Hot Soul suppesmagning. Dukker du op, som én af de første 25, får du en suppe helt gratis!
SLOW FAST FOOD
Siden åbningen i oktober 2016 har The Caribbean Housewife været 'the place to be' i København, hvis man vil
spise sunde og lækre supper, desserter og andre retter som for eksempel brasilianske pão de queijo caribiske
plantain og latinamerikanske empanadas. I 2017 vi introducerede ‘Husmormad’: sunde hjemmelavede måltider for
dem, som ikke har tid til at lave mad. Der vil være retter som ’Husmors Lasagne’ og ’Chili sin Carne’. "Ideen til
Husmormad kom til mig, fordi vi har så mange kunder, som er single fædre eller mødre, som har meget travlt med
job og børn. De har knap nok energi eller tid – eller inspiration – til at tilberede sunde måltider. Her kommer også
flere og flere forretningsrejsende, som har behov for nærende mad. Heldigvis kan vi tilbyde netop det.”, siger
Jamain Brigiha alias The Caribbean Housewife.
DEN MODERNE HUSMOR ER EN KUNSTFORM
Jamain har lavet mad siden hun var meget ung. Madlavning har altid været en vigtig del af hendes kreative liv, og
en måde at skabe kontakt med andre. Jamain siger: “For mig er den moderne husmor en kunstform. Det er en
som tager sig af sin familie, venner og omgivelser gennem sund mad og kærlig omsorg. Husmødre (og husfædre
for den sags skyld) er en mangelvare i dagens samfund, hvor folk altid har travlt. Man kommer let til at spise
usundt, fordi udvalget ofte er begrænset, når man ikke har tid nok. The Caribbean Housewife bliver et sted, hvor
du kan geare ned og få ærlig, sund og lækker mad, lytte til dejlig musik og få en sludder. Jeg ønsker at du går
herfra med et smil på læben.”
CONTEMPORARY CARIBBEAN
Dette unikke køkken findes inge andre steder i Danmark og er inspireret af traditionelle opskrifter fra tropiske
steder i de sydamerikanske og vestindiske regioner, som Cuba, De Hollandske Antiller, Jamaica, Surinam,
Trinidad og Tobago. Menuen skifter ugentligt. Alle supper er vegetariske eller veganske, og er så vidt muligt lavet
med økologiske eller biodynamiske produkter. Ved siden af den opløftende mad og drikkevarerne, er der også
musik i højtalerne, for eksempel afro-beat, calypso, salsa, dancehall og reggae. Der er også udstillinger af
kvindelige kunstnere.
PARYS GARDENER
The Caribbean Housewifes femte udstillede kunstner Parys Gardener er født og opvokset i Bristol (Det Forenede
Kongerige). Parys blev for nyligt færdig som studerene på University of Westminster. Hun er digital kunstner og
illustrator. Hendes arbejdsstil kan bedst beskrives som ’nutidig popkunst’. Parys arbejder mest med farve, tone og
mønstre hen over de digitale medier, og er passioneret omkring kommunikationsteorier omhandlende identitet og
kultur. Parys har rødder i Jamaica og Cuba. Hun bruger ofte sin egen baggrund og familiehistorie, heraf mest om
hendes bedsteforældre, som inspiration. Hun stræber efter at sætte fokus på sorte kvinders stemmer og
fortællinger, samt alle farvede kvinder, ved at bruge sin egen historie og erfaring. The Caribbean Housewife er
den første i København der kan præsentere en hel serie af Parys Gardener. Hendes illustrationer udstilles og
sælges fra åbningsdatoen den 5. oktober 2018 frem til 14. marts 2019.
LYS OG GLÆDE
Kvinden bag The Caribbean Housewife, Jamain Brigitha, er kunstner, kurator og kreativ entreprenør, og hun
realiserer projekter og events i hele verden. Hun har Hollandsk-Caribiske rødder og blev født på Curaçao. Hun
boede på Sint Maarten til hun var 7, hvorefter hun flyttede til Holland. Jamain Brigitha siger: “Både Holland og
Danmark har brutale og deprimerende vintre. I Amsterdam vrimler det med suppesteder, som har masser af
succes, men jeg har laget mærke til, at i København er der næsten ingen. Det er næsten heller ingen, der
serverer caribisk inspireret mad. Det har længe været min drøm at at starte en suppebar. Gennem samarbejdet
med Siciliansk Is kan drømmen nu blive til virkelighed. Med 'The Caribbean Housewife' håber jeg at jeg kan
bringe lys og glæde i den grå danske vinter.”
The Caribbean Housewife x Siciliansk Is
Suppebaren er åben for vintersæsonen fra 5. oktober 2018 til 14. marts 2019.
Åbningstiderne er onsdag til søndag kl. 12-19.
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