
 

Roskilde Dyrskue viser vej fra jord til bord 
Landbrugsmaskiner, 1.800 dyr og fødevarer:  På Roskilde Dyrskue kan man gå hele 
fødekæden igennem og sidde med bonden til bords, smage friske råvarer og selv være 
med i madværksteder.  
 
 
Det er landmanden selv, der byder indenfor i Smageteltet på Roskilde Dyrskue og lader 
gæsterne smage på dansk landbrug anno 2016. I Smageteltet kan publikum møde 
kvægbonden, og høre ham fortælle om sine dyr og om kødets kvaliteter, imens han steger 
bøffen, der serveres for publikum: ”Vores ambition, er at publikum kan få indsigt i 
landmandens arbejde og produkt, og at landmanden kan møde forbrugerne og stille ind på 
deres behov og krav.  Smageteltet bliver således et mødested med fokus på kvalitet og 
formidling”, fortæller Else Nørgaard, der arrangerer Smageteltet for Roskilde Dyrskue.  

Fem madværksteder 
Lav din egen Chorizo-pølse med hjælp fra Slagteriskolens elever, eller gå i 
Spisekammerets Madværksted og tilbered en lille ret af sæsonens råvarer imens der gives 
gode råd og inspiration.  
I Slider-værkstedet kan børn lave deres egen mini-burger og lære mere om oksekødet. 
Værkstedet ligger ved kødkvægs-staldene, hvor der er formidling om de mange racer. Her 
fortæller landmænd om dyrene og deres pasning.  
 
Find vej til god mad 
God mad viser respekt for landbruget. Derfor arbejder Roskilde Dyrskue på at præsentere 
gæsterne for et alsidigt madudvalg og har i år forstærket fokus på kvalitetsmad, som kan 
købes flere steder på pladsen. Gæster kan downloade Roskilde Dyrskues App og kigge 
nærmere på mad-mulighederne.  
 
Danmarks største Dyrskue 
Roskilde Dyrskue er Danmarks største Dyrskue med mere end 1.800 landbrugsdyr, 160 
maskinudstillere og mange gode spisesteder og madværksteder. I dagene 3.- 5. juni er 
den 35 hektar store dyrskueplads (svarer til 70 fodboldbaner) fyldt med oplevelser for store 
og små.  
I de tre dage er der mere end 220 programpunkter, derfor lancerer Roskilde Dyrskue i år 
et online-program, hvor gæsterne selv kan tilrettelægge et program efter egne interesser. 
Se mere på www.roskildedyrskue.dk.  
 
Kontakt  
Else Nørgaard for yderligere information om Smageteltet.. Telefon:3339 4913, mobil: 
2042 0700, email: eln@lf.dk 
Kontakt Christina Adler Jensen for øvrige kommentarer og information. 
caj@roskildedyrskue.dk, tlf: 4231 1536 
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