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Humor! ElsÃµ sorban erre a kÃ¼lÃ¶nleges fÃ»szerre van szÃ¼ksÃ©g Ã©s azt hiszem, a Pixar szakemberei nagyon jÃ³l
elboldogulnak a konyhÃ¡ban! A kÃ¶vetkezÃµ pÃ¡r sorban nem egy Ãºjabb finom zÃ¶ldÃ©sges Ã©tel-receptrÃµl, hanem egy, a
napokban a mozikba kerÃ¼lt, animÃ¡ciÃ³s filmprodukciÃ³rÃ³l ejtek pÃ¡r szÃ³t.Â
A film alaptÃ¶rtÃ©nete egyszerÃ», mÃ©gis szerethetÃµ: egy vidÃ©ki hÃ¡z padlÃ¡sÃ¡n Ã©lÃµ patkÃ¡ny, RÃ©my, csalÃ¡djÃ¡val Ã
rokonsÃ¡gÃ¡val Ã©l egyÃ¼tt. Ã•m, ez a tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶sen hÃ¡trÃ¡nyos helyzetÃ» kis fÃµszereplÃµ egy valamiben kitÃ»nik szÃ¡m
tÃ¡rsa kÃ¶zÃ¼l: azon kÃ-vÃ¼l, hogy kÃ¼lÃ¶nleges Ã©rzÃ©ke van az illatokhoz (nem szagok!) mÃ©g egy vÃ¡gyat is dÃ©delget
parÃ¡nyi keblÃ©ben: szakÃ¡cs akar lenni! PÃ©ldakÃ©pe, a hÃ-res francia fÃµszakÃ¡cs, Auguste Gusteau, aki kÃ¼lÃ¶nleges
Ã©tterme, szaktudÃ¡sa, kÃ¶nyvei kiemelik a kor ismert sÃ©fei kÃ¶zÃ¼l. HÃ-res mottÃ³ja, mely vÃ©djegyÃ©vÃ© vÃ¡lik: "FÃµzni
tud!"Â Gusteau, egy szigorÃº Ã©s ellenszenves kritikusnak (Anton Ego) kÃ¶szÃ¶nhetÃµen elveszÃ-t egy csillagot az Ã©ttermÃ
ami olyannyira megviseli Ãµt, hogy belehal bÃ¡natÃ¡ba, ami Ãºjabb csillag-vesztÃ©st eredmÃ©nyez. Egy nap, RÃ©my csalÃ¡dja
menekÃ¼lÃ©sre kÃ©nyszerÃ¼l. MikÃ¶zben a csatornarendszerbe jutnak elveszti csalÃ¡djÃ¡t Ã©s csak Gusteau kÃ¶nyve lesz a
tÃ¡rsasÃ¡ga. KÃ©sÃµbb, az Ã©hsÃ©g Ã©s elgyÃ¶tÃ¶rtsÃ©g hatÃ¡sÃ¡ra megjelenik RÃ©my elÃµtt a halott Gusteau szelleme, a
bÃ-ztatja, hogy vÃ¡ltsa valÃ³ra Ã¡lmait Ã©s fÃµzzÃ¶n, hiszen "fÃµzni bÃ¡rki tud"! RÃ©my rÃ¶videsen a Gusteau's-ban talÃ¡lja ma
ahol talÃ¡lkozik az ifjÃº mosogatÃ³fiÃºval, Alfredo Linguinivel. RÃ©my nem bÃ-r az Ã¶sztÃ¶neivel Ã©s kÃ©szÃ-t egy levest, amit
mindenki az ifjÃº Linguininek tulajdonÃ-t. Ennek hatÃ¡sÃ¡ra RÃ©my Ã©s a fÃµzni nem tudÃ³ Linguini szÃ¶vetsÃ©get kÃ¶tnek, h
az ifjÃº Ãºj szakÃ¡cs sapkÃ¡ja alatt irÃ¡nyÃ-tja a mozdulatait Ã©s kÃ©szÃ-ti tovÃ¡bb az Ã©teleket.Â A folyamatos Ã©s egyre job
kritikÃ¡k hatÃ¡sÃ¡ra Anton Ego is Ãºjra meglÃ¡togatja az Ã©ttermet, ahol kihÃ-vÃ¡st intÃ©z az Ãºj mesterszakÃ¡csnak, lepje meg
egy olyan Ã©tellel, amivel bebizonyÃ-tja mÃ©ltÃ³ ÃºjdonsÃ¼lt hÃ-rnÃ©vre! A hÃ-rre mindenki kicsit kÃ©tsÃ©gbe esik, minek
kÃ¶vetkeztÃ©ben Linguini is kitÃ¡lal: elmondja, hogy RÃ©my fÃµzÃ¶tt helyette Ã©s Ãµ igazÃ¡bÃ³l nem tudja elkÃ©szÃ-teni azok
Ã©teleket, amik miatt Ãºjra oda jÃ¡rnak a vendÃ©gek. Ennek hatÃ¡sÃ¡ra a szakÃ¡csok elhagyjÃ¡k a Gusteau's-t Ã©s magÃ¡r
hagyjÃ¡k Linguinit. Az idÃµkÃ¶zben eltÃ¡volodott RÃ©my Ãºjra visszatÃ©r, akit elkisÃ©r a csalÃ¡dja Ã©s segÃ-tsÃ©gÃ©re leszn
patkÃ¡nynak Ã©s nagyra nÃµtt barÃ¡tjÃ¡nak. Olyan Ã©telkÃ¼lÃ¶nlegessÃ©get kÃ©szÃ-tenek el Ego-nak, ami visszarepÃ-ti
gyermekkorÃ¡ba Ã©s teljesen elvarÃ¡zsolja. Annak ellenÃ©re, hogy megismeri az igazi sÃ©fet, mÃ©ltatÃ³ kritikÃ¡t Ã-r az Ã©tter
minek hatÃ¡sÃ¡ra elveszti hitelÃ©t, Skinner Ã¡rmÃ¡nykodÃ¡sÃ¡nak Ã©s a francia Ã•NTSZnek kÃ¶szÃ¶nhetÃµen.Â KÃ©tsÃ©gb
szerencsÃ©re nem esnek: Ego befektet egy Ã©tterembe, a "L'ecsÃ³"-ba, amelyett RÃ©my, Linguini Ã©s szerelme (Colette, a
Gusteau's egyetlen volt nÃµi sÃ©fje) Ã©s az egÃ©sz patkÃ¡nysereg helyet talÃ¡l magÃ¡nak!Â A tÃ¶rtÃ©net nem feltÃ©tlenÃ¼l
bonyolult, viszont mindent kÃ¡rpÃ³tol az a hangulat, ami a Pixar stÃºdiÃ³ emberei megteremtettek: pÃ¡rizs, finom Ã©telek,
humor, szerelmi szÃ¡l. Mindenkinek nyugodt szÃ-vvel tudom ajÃ¡nlani, aki kicsit is otthon Ã©rzi magÃ¡t a konyhÃ¡ban Ã©s nem
ijed meg a rajzolt patkÃ¡nyoktÃ³l! Remek kÃ©t Ã³rÃ¡s szÃ³rakozÃ¡sban lesz rÃ©sze!
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