
Hundredefodsrejsen af Richard C. Morais  
NB Books,  2011. -  260 sider  
Den unge indiske Hassan Haji kommer med hele sin store familie 
til en lille by i Sydfrankrig, hvor faderen under stort postyr åbner 
en restaurant - Den talentfulde Hassan bliver kokkeelev i restau-
ranten overfor, og efter nogle år rejser han til Paris, hvor han en-
der med at blive stjernekok i det franske køkken.  
 
 
 
 
 
Niceville af Kathryn Stockett 
Cicero, 2010. - 407 sider  
Roman fra 1960'ernes Mississippi - Den nye racelov ophæver ad-
skillelsen mellem sorte og hvide, meget imod de hvides vilje - En 
gruppe sorte tjenestekvinder fortæller deres livshistorier til en 
bog og bringer sig selv i fare i et samfund, som ikke tåler kritik af 
raceforholdene.  
 
 
 
 
Sideways af Rex Pickett 
St. Martin’s Griffin, 2004.  - 354 sider  
Miles skal være forlover ved sin ven Jack's bryllup. Han har derfor 
inviteret Jack på en uges ferie, hvor han vil indføre vennen i vin-
smagningens fantastiske verden. Moden komedie, der med livs-
klog humor udstiller mændene som kejtede og sårbare væsner.  
 
 
 
 
 
Julie & Julia: My year of cooking dangerously 
Little Brown and Company, 2006. - 307 sider  
Julie Powell beslutter sig for at genoplive Julia Child's klassiske 
kogebog om fransk madlavning på en blog. Hun skal lave 525 
opskrifter på 365 dage - klarer hun udfordringen?  
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Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

 

  Filmatiserede  

  bøger om mad                        

         



Babettes gæstebud af Karen Blixen 
Gyldendal, 2006. -  84 sider 
En underfundig historie om den franske flygtning Babette, der er 
strandet i et afsides norsk sogn hos et par aldrende provstedøtre.  
 
 
 
 
 
 
 
Paddington af Michael Bond 
Gyldendal, 1973. - 32 sider  
Billedbog om bjørnen Paddington fra Peru, som elsker sin  
appelsinmarmelade.  
 
 
 
 
 
 
Charlie og chokoladefabrikken 
Høst, 2017. - 185 sider  
Drengen Charlie, hvis familie er ludfattig, elsker chokolade. Ved 
et utroligt held, og fordi hr. Wonka ikke bryder sig om voksne, 
bliver Charlie arving til hans berømte chokoladefabrik.  
 
 
 
 
 
Hjerter i chili af Laura Esquivel 
Samleren,  1991. - 233 sider 
Om kærlighed og kogekunst i 1910'ernes Mexico i den sanselige 
og sørgmuntre historie om Tita og Pedro, som ikke kan få hinan-
den, fordi familietraditionen kræver, at Tita passer sin mor, til 
hun dør. 
 
 
 

   Filmatiserede bøger om mad 

Stegte grønne tomater af Fannie Flagg 
Erlandsen, 2000. - 372 sider  
Omkring Whistle Stop Café i Alabama i 1930'erne udspiller der 
sig et liv sammensat af hjertevarme, rørende og sørgelige skæb-
ner, dels oplevet samtidig, dels set i tilbageblik af Ninny Thread-
goode på Plejehjemmet Rosenterrassen i 1980'erne.  
 
 
 
 
 
Spis, bed, elsk af Elisabeth Gilbert 
Aschehoug, 2007. - 317 sider  
Elizabeth er træt af hverdagen og rejser efter sin skilsmisse ud i 
verden: Italien, Indien og Indonesien -  Hun genfinder sig selv i 
den italienske mad, den indiske meditation og den nye kærlig-
hed i Indonesien.  
 
 
 
 
 
Chocolat af  Joanne Harris 
Doubleday, 1999. - 394 sider  
Som ny populær ejer af chokoladebutikken i en fransk landsby 
gør Vianne præsten nervøs, især fordi hun tilsyneladende kan 
heksekunster og tiltrækker landsbyens udstødte.   
 
 
 
 
Et hus i Toscana 
Viva, 1999. - 327 sider  
Den amerikanske forfatter Frances Mayes købte i 1989 et falde-
færdigt hus i Toscana - I en blanding af hverdagsbetragtninger, 
toscansk lokalhistorie og opskrifter fra det italienske køkken 
beskriver hun hvordan drømmen om et fredfuldt liv i et gam-
melt, nyrestaureret hus på landet gik i opfyldelse.  
 
 

 


