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KINOU NANI TABETA?
live action

Van élet az egyetemen játszódó 
thai BL-eken is túl 2. rész



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 072

live action dorama

zéssel fejezi ki az érzéseit. Minden epizód általá-
ban egy konkrét étkezésre, és az aznap felmerülő 
– munkaügyi vagy éppen érzelmi, kapcsolatbeli – 
problémákra, történésekre összpontosít.
 
 Még talán nem is láttam olyan sorozatot, 
ami egy idősebb és már együtt élő párról szól – így 
teljesen új aspektusból van megközelítve a téma, 
és más problémák is merülnek fel benne. Itt nem a 
félreértések leküzdésén van a hangsúly, hanem in-
kább – főleg Kakei-san részéről – önmaguk elfoga-
dásán és a külső elvárásokkal való megbirkózáson.

előzetesen nagyjából csak annyit tud róla, hogy 
„ramen, sushi és onigiri”. De még ha nem is tudja 
valaki pontosan, hogy mit is kotyvasztanak éppen, 
az ételek így is, úgy is nagyon étvágygerjesztően 
néznek ki. 

Történet
 
 A sorozat két főszereplője egy középkorú 
pár, Kakei Shirou és Yabuki Kenji. Kakei-san ügy-
védként dolgozik, azonban minden nap pontban 
hétkor abbahagyja a munkáját, és egyenesen be-
vásárolni megy. Ilyenkor általában belső monoló-
gban panaszkodik a magas árak miatt, vagy éppen 
kisgyerek módjára örül az akcióknak, ami éles el-
lentétben áll a munkahelyi, higgadt viselkedésé-
vel. Otthon rögtön lelkes főzésbe kezd, ezáltal a 
nézők is betekintést nyerhetnek a különféle íny-
csiklandó japán ételek elkészítésébe, mivel apró-
lékos receptet is mellékelnek hozzájuk. Kakei-san 
párja, Kenji pedig egy fodrász, aki párjánál sokkal 
nyíltabb személyiség, míg Kakei-san inkább a fő-

 Ha valaki szereti az élőszereplős BL soroza-
tokat, az egy idő után óhatatlanul beleun a műfaj 
előszeretettel alkalmazott sémáiba. Ebben a cikk-
sorozatban olyan BL-sorozatokat szeretnék bemu-
tatni, amik különböznek a megszokott egyetemi 
románc témájától. Persze azok között is találni jó 
néhány gyöngyszemet, azonban most egy kicsit 
különlegesebb, egyedibb témájú BL-eket tervezek 
ajánlani. Az első részben a 30-sai made Dotei dato 
Mahoutsukai ni Nareru rashii került bemutatásra 
(AniMagazin 62.), most pedig a Kinou Nani Tabe-
ta? a soros. Bár a két sorozat a japán voltán kívül 
szinte semmiben sem hasonlít egymáshoz, mivel a 
30-sai mágikus vonala után visszatérünk a realitás 
talajára, vagyis egyenesen a konyhába.

 
Kinou Nani Tabeta?

 
 Ez a sorozat hatalmas kedvencem több 
szempontból is. Egyrészt távolról sem olyan, mint 
amit egy átlagos BL-sztoritól vár az ember, mivel 
egy középkorú, több éve együtt élő párról van 
benne szó. Bár megtudhatunk benne egy s mást 
a főszereplők megismerkedéséről is, de a sorozat 
nem az egymásra találásukra, hanem a hétköznapi 
közös életükre fókuszál. Valamint nagy hangsúlyt 
fektetnek benne a főzésre is, így aki élvezi a ké-
pernyő előtt ülve csorgatni a nyálát a finomabbnál 
finomabb ételekre, az szintén örülhet. Arra azért 
felhívnám a figyelmet, hogy a sorozat megnézése 
előtt/közben érdemes lehet elmerülni egy kicsit 
a japán konyha rejtelmeiben, főleg, ha az ember 

https://animagazin.hu/magazin/62/
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Fontos szerepe van még a sorozatban Kakei-san 
szüleinek is és az ő hozzáállásuknak, próbálkozá-
saiknak.
 Valamint a főpároson kívül megismerünk 
még egy párost is. Kohinata Daisuke gyakran pa-
naszkodik Kakei-sannak a szeszélyes kiskirályként 
viselkedő Wataru-kunról, aki szerinte úgy néz ki, 
mint Gilbert a Kaze to Ki no Uta című animéből. 
Hiába, a szerelem vak, mindenesetre nagyon sok 
humoros jelenetet köszönhetünk kettejüknek a 
sorozat alatt.
 Összességében nagyon szerettem Kakei-
san és Kenji párosát, valamint jó volt végigkövet-
ni Kakei-san érzelmi fejlődését a sorozat alatt. A 
színészi játék is nagyon tetszett, egyáltalán nem 
éreztem úgy, hogy a színészek feszélyezettek 
lettek volna. Bár annyival könnyebb dolguk volt, 
hogy bár maga a sorozat BL, de műfajilag inkább 
a slice of life és josei besorolás lenne a jellemzőbb 
rá (már ha anime lenne). Mégis a színészek min-
den mozdulatán látszott, hogy ők összetartoznak, 
nagyon jól visszaadták a karakterüket. Kakei-san 
színésze, Nishijima Hidetoshi pedig nagyon ara-
nyos, amikor mosolyog. Uchino Masaaki is nagyon 
jól hozta Kenji imádnivalóan bohém stílusát, telje-
sen átélte a karakterét.
 
 Ez egy szívmelengető, gyakran vicces, ám 
néhol nagyon érzelmes és drámai sorozat, ami ha-
talmas kedvenc lett számomra. És emellett még 
egy igazi gasztrosorozat is. Semmiképpen nem 
ajánlanám éhesen nézni! 

Cím: Kinou Nani Tabeta?,
What Did You Eat Yesterday? 

Év: 2019
Hossz: 12 x 30 perc + 75 perc

Műfaj: slice of life, BL, gasztronómia
Értékelés: 

MDL: 8,3  imdb: 7,8

2. évad1. évad

https://mydramalist.com/33088-what-did-you-eat-yesterday
https://www.imdb.com/title/tt9657792/
https://mydramalist.com/52695-what-did-you-eat-yesterday-sp

