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Persongalleri 

Navn Beskrivelse 

Remy Rotten 

Linguini Køkkendrengen, der bliver chefkok 

Collette Den kvindelige kok 

Skinner Den lave kok, der har overtaget efter Gusteau 

Anton Ego Madanmelderen 

Gusteau Den kendte kok, der havde restauranten tidligere. Han har også 

skrevet kogebogen og har sagt ”alle kan lave mad”. 
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Svar på spørgsmålene mens du ser filmen – de kommer i samme 
rækkefølge som filmen 

Kan alle lave mad? Hvem tænker du har ret? Gusteau eller Anton Ego? 

Hvad synes Remy er forskellen på mennesker og rotter, når det kommer til mad? 

Hvorfor vil Remy have kogebogen mad? 

Hvad tror du Gusteau mener med ”en kok skaber”? 

Hvem er Linguini, og hvad er hans relation til Gusteau? 

Hvad laver en chefkok? 

Hvad laver en souschef? 

Hvad laver en saucier? 

Hvad gør Remy, da han vil redde suppen? 

Hvorfor vil kokkene ikke have en rotte i køkkenet? 
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Hvorfor er der kun en kvindelig kok i køkkenet? 

Hvad bruger Skinner Gusteaus navn til efter han er død? 

Hvorfor skal det gå hurtigt, når kokkene laver mad? 

Hvorfor skal der altid være rent? 

Hvorfor giver de bedste råvarer de bedste mad? 

Hvorfor kommer Anton Ego tilbage? 

Hvad er ratatouille? 

Hvad sker der med Anton Ego, da han spiser sin ratatouille? 

Hvad er madanmelderens opgave ifølge Anton Ego? 

Kan enhver lave mad? Har du ændret mening? 
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Efter du har set filmen – svar på spørgsmålene: 

Hvilke kendte kokke kender du fra den virkelige verden? 

Hvilke stjerner vil restauranterne gerne have i den virkelig verden? 

Hvilken ret giver særlige minder for dig? 

 

Hvad er det ved denne ret, der bringer dig særlige minder 

 

 

 

Hvilke ingredienser består denne ret af? Du må gerne bruge din telefon til at søge 

med 
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Ekstraopgaver: 

Forstil dig, at du skal lave en restaurant, hvor du skal servere den ret, der giver 

særlige minder for dig. 

Hvad skal din restaurant hedde? 

 

Hvad skal du ellers servere? 

 

 

 

 

Tegn dit logo til restauranten herunder: 
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Tegn en oversigtsplan til din restaurant – husk at tegne: køkkenet, borde, stole, 

døre, vinduer, lamper, toiletter, receptionist og alt andet, du tænker skal være i en 

restaurant. 

 

 

 

 

 


