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Mad & film 

- Spændende besøg i gastronomiens 
verden 

 

Babettes gæstebud 

Babette er flygtet fra Frankrig og fører i 14 år hus 
for 2 fromme søstre i en vestjysk landsby. En 
lotterigevinst gør hende i stand til at servere en 
ægte fransk middag for sognets lille menighed. 

Instruktør: Gabriel Axel   År: 1987 

Skuespillere: Stephane Audran, Birgitte 
Federspiel, Bodil Kjer 

Bella Martha 

Martha Klein er dygtig chefkok på en fin 
restaurent i Hamburg. Hendes perfektionisme, 
men også ensomme liv forandres, da hendes 
søster dør og søsterens 8-årige datter Lina flytter 
ind. 

Instruktør: Sandra Nettelbeck  År: 2001 

Skuespillere: Martina Gedeck, Maxime Foerste, 
Ulrich Thomsen 

Big night 

Brødrene Primo og Secondo (Tucci) driver en lille 
italiensk restaurant i ægte italiensk stil. Desværre 
har de ingen kunder, så for at redde stedet satser 
de alt på en enkelt aften, hvor de serverer et 
storslået måltid for nogle udvalgte gæster. 

Instruktør: Scott/Tucci   År: 1996 

Skuespillere: Minnie Driver, Isabella Rossellini, 
Stanley Tucci 
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Bon appetit hr. Præsident 

Om kokken Hortense Laborie, der passer sig selv 
og sin lille gård og restauration i Perigord, men 
pludselig en dag bliver ophøjet til den franske 
præsidents personlige kok. 

Instruktør: Christian Vincent  År: 2012 

Skuespillere: Catherine Frot, Arthur Dupont 

 

Chef 

Stjernekokken Carl Casper føler at han kører i 
samme rille på den fine restaurant i Los Angeles. 
Da han får en dårlig anmeldelse, siger han op og 
tager til Miami og køber en gammel taco truck. 
Sommeren igennem kører han rundt i Sydstaterne 
og sælger cubanske sandwich' sammen med sin 
søn og en god kollega. 

Instruktør:Jon Favreau   År: 2014 

Skuespillere: Sofia Vergara, John Leguizamo,  
Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Robert 
Downey Jr. 

Chocolat 

Den enlige mor Vienna Rocher ankommer 
sammen med sin datter til en fransk landsby, hvor 
hun åbner en chokoladeforretning overfor kirken 
midt i fastetiden. Borgmesteren Reynaud ønsker 
hende ud af byen, da folk lader sig lokke af 
forretningens.fristelser. 

Instruktør: Lasse Hallström  År: 2000 

Skuespillere: Juliette Binoche, Johnny Depp 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0296594/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm1570563/?ref_=tt_ov_st
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Delicatessen 

Sort humoristisk beskrivelse af en fransk 
provinsby hvis indbyggere alle er på jagt efter 
noget at spise. Faktisk er der kun én mulighed for 
at få kød, nemlig de andre indbyggere. 

Instruktør: Jeunet & Caro  År: 1990 

Skuespillere: Dominique Pinon, Marie-Laure 
Dougnac 

 

Dinner rush 

Louis Cropa er bookmaker og ejer en populær 
italiensk restaurant i det indre New York. Men 
klientellet er lige så forskelligt som maden, der 
serveres, og en aften har restauranten besøg af 
en livsfarlig mafia-gruppe, en uforbederlig 
gambler og en lokal politimand. Denne eksplosive 
cocktail af kunder bevirker at aftenen ender på 
dramatisk vis - med død på menuen! 

Instruktør: Bob Giraldi  År: 2000 

Skuespillere: Danny Aiello, Edoardo Ballerini 

 

Duften af den grønne papaya 

10-årige pige Múi forlader sin familie på landet for 
at blive tjenestepige hos en handelsfamilie i 
begyndelsen af 1950'erne. Smuk og langsom 
dvælende film, hvor der laves mad i samme 
grundige tempo. Múi klarer hurtigt sine opgaver, 
men da huset tynges af gamle sorger, må hun 
søge arbejde hos en af familiens venner. 

Instruktør: Tran Anh Hung  År: 1993 

Skuespillere: Tran Nu Yên-Khê, Man San Lu 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0870841/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0951295/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0523737/?ref_=tt_ov_st
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Eat this / Waiting 

Det er ikke et spørgsmål om, hvor langt du er nået 
op af karrierestigen, men hvor sjovt du har det i 
din hverdag! Det er i hvert fald Montys  
karrierefilosofi og nok også derfor, at han har 
serveret mad siden gymnasiet. Men et tjenerjob 
behøver bestemt ikke at være kedeligt og kræver 
bestemt ikke at man er specielt moden - i hvert 
fald ikke på restauranten Shenaniganz. 

Instruktør: Rob Mckittrick  År: 2005 

Skuespillere: Ryan Reynolds, Anna Faris 

 

De grønne slagtere 

Bjarne og Svend starter deres egen 
slagterforretning som konkurrent til deres tidligere 
ondskabsfulde chefs. Da den går dårligt finder 
Svend i sit vanvid på et nyt produkt: Kyllerylle, der 
indeholder menneskekød og får forrygende 
succes. 

Instruktør: Anders Thomas Jensen År: 2003 

Skuespillere: Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, 
Line Kruse 

 

Hjerter i Chili 

Om kærlighed og kogekunst i 1910'ernes Mexico i 
den sanselige og sørgmuntre historie om Tita og 
Pedre, som ikke kan få hinanden, fordi 
familietraditionen kræver, at Tita passer sin mor, 
til hun dør. 

Instruktør: Alfonso Arau   År: 1991 

Skuespillere: Marco Leonardi, Lumi Cavazos 
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I kongens magt 

Hushovmesteren Vatel får af sin herre fyrst Condé 
til opgave at arrangere det perfekte ophold for 
Ludvig den 14. på sit slot. Condé ønsker at 
behage kongen for at få tilført tiltrængte penge til 
egnen og selv få posten som leder af krigen mod 
Holland. 

Instruktør: Roland Joffé   År: 2010 

Skuespillere: Gérard Depardieu, Uma Thurman, 
Tim Roth 

 

Julie & Julia 

Julie Powell beslutter sig for at genoplive Julia 
Child's klassiske kogebog om fransk madlavning 
på en blog på nettet. Hun skal lave 525 opskrifter 
på 365 dage - klarer hun udfordringen?  

Instruktør: Nora Ephron   År: 2009 

Skuespillere: Meryl Streep, Amy Adams 

 

Kauas pilvet karkaavat 

Ilona og Lauri bliver begge arbejdsløse i et 
kriseramt Helsinki. De kan ikke klare 
afbetalingerne på det nye farvefjernsyn og sofaen. 
Da hun får muligheden for selv at åbne en 
restaurant, tager hun chancen efter forgæves at 
have søgt arbejde. 

Instruktør: Aki Kaurismäki   År: 
1996 

Skuespillere: Kati Outinen, Kari Väänänen 
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Kebab connection 

Ibo er tyrker og bor i Hamburg. Her går han og 
drømmer om at lave tyske kung fu-film, men det 
er ikke så nemt at få en fod inden for i branchen. 
Lykken vender da onkel Ahmet hyrer Ibo til at lave 
en reklame for sit döner-spisested, men samtidig 
bliver Ibos tyske kæreste gravid ... 

Instruktør: Anno Saul   År: 2007 

Skuespillere: Denis Moschitto, Nora Tschirner 

 

Kokken 

Chefkokken på en parisisk Michelin-restaurant 
Alexandre har mistet inspirationen og stjernerne 
er i fare. Ved et tilfælde møder har amatørkokken 
Jacky, der med en ektrem sans for det sublime 
bliver hans assistent og redning. 

Instruktør: Daniel Cohen   År: 2012 

Skuespillere: Jean Reno, Michael Youn 

 

Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker 

Den sadistiske mafioso Albert Spica køber en 
fransk restaurant, hvor han og gutterne spiser 
hver aften. Hans kone Georgina er godt træt af 
sin mand, så hun forlyster sig med Michael ude i 
køkkenet, mens manden mæsker sig. At de leger 
med ilden, er der ingen tvivl om ...  

Instruktør: Peter Greenaway  År: 1989 

Skuespillere: Michael Gambon, Helen Mirren 
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En kvinde, en pistol og en nudelbar 

Wang er ejer af en nudelbar i en flække i en 
kinesisk ørken i 1800-tallet og undertrykker sin 
unge kone. Da han opdager, at hun har en affære 
med kokken Li vil han udrydde dem begge. Men 
konen er optændt af ønsket om hævn og har 
anskaffet sig en nymodens pistol, og 
jalousidramaet får uventede drejninger. 

Instruktør: Zhang Yimou  År: 2009 

Skuespillere: Dahong Ni, Ni Yan, Xiao Shen-Yang 

 

Kærlighed og krydderier (No reservations) 

Kate er en dygtig chefkok på en fin Manhattan-
restaurant. Hendes perfektionisme, men også 
ensomme liv forstyrres, da hendes søster dør og 
søsterens 8-årige datter Zoe flytter ind, samtidig 
med at en ny kok ansættes som hendes 
ligemand. Hollywoodversion af ”Bella Martha”. 

Instruktør: Scott Hicks   År: 2007 

Skuespillere: Catherine Zeta-Jones, Aaron 
Eckhart, Abigail Breslin 

 

Køkkenet 

Engelsk film, der følger personalet i en café’s 
køkken I løbet af en enkelt travl morgen. Filmen 
bigger på et skuespil af Arnold Wesker. 

Instruktør: James Hill   År: 1961 

Skuespillere: Carl Möhner, Mary Yeomans 

 

 

 

 



 
9 

 

Life is sweet 

I en forstad nord for London bor kokken Andy og 
hans kone Wendy med deres to voksne 
tvillingdøtre, den maskuline blikkenslager Natalie 
og den sårbare, skrøbelige Nicola. Nicola er 
bulimiramt og sin mors store sorg. Man følger 
deres vej frem til en forsoning. 

Instruktør: Mike Leigh   År: 1990 

Skuespillere: Alison Steadman, Jim Broadbent 

 

 

Love khichdi 

Komedie. Den kønne og charmerende Vir 
arbejder som kok på et 5-stjernet hotel i Mumbai. 
Han er en rigtig skørtejæger og kan vælge og 
vrage mellempigerne, men før eller senere må 
han se at blive voksen. 

Instruktør: Srinivas Bhashyam  År: 2009 

Skuespillere: Randeep Hooda, Rituparna 
Sengupta 

 

Macbeth 

Joe Macbeth er en fremragende kok, der er 
respekteret af sit personale. Men det irriterer ham, 
at restaurantens ejer Duncan altid stjæler 
rampelyset og tager æren for Joes arbejde. 
Opildnet af sin insisterende hustru myrder han 
Duncan med en køkkenkniv. 

Instruktør: Mark Brozel  År: 2005 

Skuespillere: James McAvoy, Keeley Hawes 
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En mand kommer hjem 

Det er sommer, og vi er ude på landet i en køn, 
lille provinsby, hvor travlheden nærmest er 
kaotisk. Alle forbereder sig til fest: Byen fylder 750 
år, og den berømte operasanger Karl Kristian 
Schmidt, der er født og opvokset på egnen, er på 
vej hjem for at kaste glans over fødebyen med sin 
optræden. Fra udlandet er en mesterkok tilkaldt 
for at tilberede det ultimative måltid. Byens fine 
hotel vil yde sit ypperste for at imponere gæsterne 
fra udlandet. 

Instruktør: Thomas Vinterberg  År: 2007 

Skuespillere: Thomas Bo Larsen, Morten 
Grunwald 

 

Mesterkokken 

I 1960'ernes England forsøger den unge Nigel at 
vinde sin fars accept ved at duellere mod sin nye 
stedmor i kulinariske kundskaber. Færdigheder, 
der snart vil lede ham mod noget meget større. 
En bittersød livsberetning om en gudsbenådet 
kogekunst - som begynder i et køkken, hvor toast 
er det fineste, der severes. Filmen er en hjertelig, 
smagfuld og bittersød dramakomedie, som er 
baseret på mesterkokken Nigel Slaters 
selvbiografi. 

Instruktør: S.J. Clarkson   År: 2010 

Skuespillere: Helena Bonham Carter, Ken Stott, 
Victoria Hamilton 
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Middag på italiensk 

En komedie om en aften på en restaurant i Rom. 
Værtinden Flora betjener gæsterne, hvis snak om 
livets store og små problemer krydser hinanden 
og giver et billede af italiensk kultur og hverdag. 

Instruktør: Ettore Scola     År: 1998 

Skuespillere: Fanny Ardant, Antonio Catania 

 

 

Min middag med André 

Snakkefilmen over dem alle hedder Min middag 
med André, og handler ganske enkelt om to 
væsensforskellige mænd - en kriseramt 
dramatiker og en frustreret, men ekstremt 
energisk sceneinstruktør - som spiser middag på 
en fin restaurant på Manhattan. 

Instruktør: Louis Malle    År: 1981 

Skuespillere: Andre Gregory, Wallace Shawn 

 

The mistress of spices 

Med Tilo, immigrant i Oakland, USA, som 
fortæller, berettes i tilbageblik om hendes liv og 
udviklingen af hendes særlige, magiske evner, og 
om mødet mellem hendes indiske landsmænd og 
amerikansk kultur og livsopfattelse. Hun 
diagnosticerer en lang række sygdomme og 
kurerer dem ved hjælp af krydderier. Bygger på 
Divakarunis roman: Det tredje krydderi 

Instruktør: Paul Berges  År: 2005 

Skuespillere: Aishwarya Rai Bachchan, Dylan 
McDermott 

 

http://www.imdb.com/name/nm0339737/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0001728/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0706787/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001518/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001518/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/media/rm1921943552/tt0082783?ref_=tt_ov_i
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Nina’s heavenly delights 

Da hendes far dør vender den unge indisk-
skotske kvinde Nina Shah hjem for at overtage 
familiens Curry House. Her genforenes hun med 
barndomsvennen Bobbi og den karismatiske Lisa, 
datter af den lokale bookmaker, der viser sig at 
have overtaget halvdelen af restauranten. Nina 
beslutter at vinde restauranten tilbage ved at 
deltage i en kokkekonkurrence, men opdager 
pludseligt, at hendes følelser for Lisa har ændret 
sig. 

Instruktør: Pratibha Parmar   År: 2006 

Skuespillere: Shelley Conn, Laura Fraser 

Ratatouille 

Rotten Remy har en veludviklet lugtesans, og 
hans smagsløg er superbe. Remy vil derfor så 
gerne kokkerere, og skæbnen bringer ham til en 
fin restaurant. Men en rotte er ikke velkommen 
slige steder, så Remy må oplære en køkkendreng 
udi madlavningens ædle kunst. 

Instruktør: Brad Bird År: 2007 

 

 

Sommerfrokost i Rom 

Den midaldrende Gianni bor alene med sin gamle 
mor i en lille lejlighed i Rom. Da han accepterer, 
at viceværtens mor flytter ind et par dage mod at 
hans gæld bliver nedskrevet, udvikler det sig til, at 
yderligere to gamle damer flytter ind. 

Instruktør: Gianni Di Gregorio   År: 2008 

Skuespillere: Valeria De Franciscis, Marina 
Cacciotti, Maria Calì 
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Soul kitchen 

Græsk-tyske Zino drømmer om at stable en 
populær restaurant på benene i et af Hamborgs 
gamle industrikvarterer. Da hans kæreste rejser til 
Shanghai, beslutter han sig for at vise, at han kan 
gøre drøm til virkelighed. Men den stjernekok, han 
ansætter, viser sig at være ret så besværlig. 
Samtidig dukker hans små-kriminelle bror op og 
prøver at hjælpe Zino - måske mest for egen 
vindings skyld. 

Instruktør: Fatih Akin   År: 2009 

Skuespillere: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu 

 

Spis bed elsk 

Efter en hård skilsmisse hiver Liz Gilbert et år ud 
af kalenderen og tager på en dannelsesrejse til 
Italien (spis), Indien (bed) og Bali (elsk) 

Instruktør: Ryan Murphy   År: 2010 

Skuespillere: Julia Roberts, James Franco 

 

 

Spis, drik, mand, kvinde 

Den aldrende mesterkok Chu er ved at miste sit 
største arbejdsredskab, smagsløgene. Alle hans 
tre voksne døtre er bange for at blive den, der 
sidder tilbage med faderen. 

Instruktør: Ang Lee   År: 1994 

Skuespillere: Sihung Lung, Yu-Wen Wang 
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Stegte grønne tomater 

Evelyn Couch møder Ninny på et plejehjem. Det 
bliver starten på et venskab mellem de to, og 
starten på en fortælling om livet i cafeen Whistle 
Stop, som blev drevet af Ninnys svigerinde og 
hendes veninde i 1930'ernes USA. 

Instruktør: Jon Avenet  År: 1991 

Skuespillere: Kathy Bates, Mary Stuart 
Masterson, Mary Louise Parker 

 

Den store restaurant 

Prominente gæster fra hele verden valfarter til 
Septimes fashionalble restaurant i Paris. 
Monsieur Septime selv er en lille tyran med 
mindreværdskomplekser, som styrer sin elskede 
luksusforretning med neurotisk præcision. En dag 
ankommer en sydamerikansk præsident uanmeldt 
til en gourmetmiddag. Da han pludselig forsvinder 
i røgtågerne fra en eksplosiv dessert, havner 
stakkels Septime i en forfærdelig knibe. 

Instruktør: Jacques Besnard År: 1966 

Skuespillere: Louis de Funès 

 

Det store ædegilde 

Fire midaldrende og succesfulde mænd, piloten 
Marcello, kokken Ugo, tv-værten Michel og 
dommeren Phillipe er blevet trætte af deres 
konforme liv og mødes til en fest, hvor de 
sammen med tre ludere og en lærerinde æder, 
drikker og horer sig ihjel. 

Instruktør: Marco Ferreri År: 1973 

Skuespillere: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, 
Michel Piccoli, Philippe Noiret 

 

http://www.laserdisken.dk/html/search.dna?DO=sogperson&person=2893&sogfelt=Jacques%20Besnard&sogalle=true
http://www.laserdisken.dk/html/search.dna?DO=sogperson&person=2893&sogfelt=Jacques%20Besnard&sogalle=true
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Stranger than fiction 

Harold Crick begynder en dag at høre en 
kvindestemme, der fortæller hans liv som en 
roman. Det går op for Harold at forfatterinden har i 
sinde at slå ham ihjel, og han må derfor finde 
hende inden hun skriver den tragiske slutning på 
hans liv. 

Instruktør: Marc Forster  År: 2006 

Skuespillere: Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, 
Dustin Hoffman, Queen Latifah, Emma Thompson 

 

Super size me 

Hvad sker der, hvis man udelukkende spiser mad 
fra McDonald's i 30 dage? Instruktøren Morgan 
Spurlock beslutter at udsætte sig selv for 
eksperimentet. Mens han æder sig igennem 
burgerbjergene, stiller han skarpt på den 
amerikanske fast-food kultur og industriens 
markedsføring over for børn. 

Instruktør: Morgon Spurlock  År: 2004 

Skuespillere: Morgon Spurlock 
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Tortilla soup 

Enkemanden Martin Naranjo var engang den 
måske mest berømte af alle mexicanske kokke, 
men siden han mistede smagssansen, har han 
primært brugt sine kulinariske evner i sit eget 
køkken. Hans tre, ugifte døtre bor stadig hjemme, 
men der er ved at ske noget i deres tilværelse. De 
er altid samlet til søndagsmiddagen, der så kan 
bruges til at meddele den resterende familie, hvad 
der sker i ens liv.Genindspilning af Ang Lees "Eat 
Drink, Man Woman". 

Instruktør: Maria Ripoll   År: 2001 

Skuespillere: Hector Elizondo, Jacqueline 
Obradors 

 

The Trip 

Den britiske komiker Steve Coogan skal sammen 
med sin kæreste anmelde seks restauranter for 
The Observer i det nordlige England, men da 
forholdet er på pause, tager han afsted med 
kollegaen Rob Brydon. Det bliver en tur med mad 
og brittisk humor. 

Instruktør: Michael Winterbottom År: 2010 

Skuespillere: Steve Coogan, Rob Brydon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

Waitress 

Jenna arbejder som servitrice i en søvnig lille 
Sydstatsby. Hun er fanget i et ulykkeligt ægteskab  
og en af hendes eneste glæder er et naturtalent 
for at bage lækre tærter. Hendes hemmelige 
drøm er at vinde den nationale tærtekonkurrence, 
åbne sig egen tærtecafé og i dén grad blive skilt. 
Men da hun finder ud af at hun er gravid og 
desuden forelsker sig i lægen, må der et par 
justeringer til, før planen kan føres ud i livet - uden 
at gå helt i kage... 
 

Instruktør: Adrienne Shelly  År: 2007 

Skuespillere: Keri Russell, Nathan Fillion, Cheryl 
Hines, Adrienne Shelly 

 

Who is killing the great chefs of Europe? 

En arrogant madskribent hyrer en kvindelig 
mesterkok. Da en række af Europas førende 
kokke pludselig bliver myrdet, finder de sammen 
om at opklare mysteriet. Men spørgsmålet er om 
ikke også hun er i fare efterhånden som de 
nærmer sig et svar på hvem morderen er. 

Instruktør: Ted Kotcheff  År: 1978 

Skuespillere: George Segal, Jacqueline Bisset, 
Robert Morley 
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Wieners 

Wyatt ejer en hjemmelavet pølsevogn. Han og 
vennen Ben beslutter sig, at en tværs over 

USA i pølsevognen er det eneste, der kan 

muntre deres deprimerede ven Joel op, efter 

at han er blevet ydmyget på Dr. Dwaynes 

talkshow. Wyatt beslutter sig for at slå to fluer 

med et smæk og sælge hotdogs undervejs, så 
han måske kan sikre sig sit drømmejob. 

Instruktør: Mark Steilen  År: 2008 

Skuespillere: Kenan Thompson, Zachary Levi 

Woman on top 

Da den underskønne Isabella beslutter at bryde fri 
af sit stormbrusende ægteskab med Nino, vender 
hun næsen mod San Francisco. Måske er det 
stedet, hvor Isabellas drøm om at blive en kendt 
kok kan opfyldes. Efter ankomsten til en ny by og 
et nyt liv, møder Isabella sin gamle veninde 
Monica, som hjælper Isabella med at udleve sin 
drøm, en kvinde på toppen... 

Instruktør: Fina Torres  År: 2000 

Skuespillere: Penelope Cruz, Murilo Benício 

 


