
Roskilde Dyrskue inviterer publikum til skærebrættet 
 
I Madværkstedet kan publikum arbejde med de danske råvarer og få ny 
inspiration og tricks af kyndige medhjælpere. 
 
I samarbejde med Sæson.dk inviterer Roskilde Dyrskue publikum med hen til 
skærebrættet og viser, hvordan man i simple håndvendinger kan smage de danske 
råvarer til og lave lækre småretter.  
Madværkstedet retter fokus mod sanserne og formidler viden om brugen af den danske 
sæsons råvarer. Bagefter kan gæsterne besøge avlernes stand i fødevareudstillingen 
Spisekammeret, hvor de fortæller om dyrkning, kvalitet og deres små flyvende hjælpere i 
produktionen. Her er det også muligt at købe råvarer med hjem, så man kan fortsætte 
madlavningen hjemme i eget køkken. 
Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding online på www.roskildedyrskue.dk. 
Madværkstedet er for både børn og voksne og varer max. 30 minutter 
 
Mød avlerne 
På Sæsons stand i Spisekammeret på Roskilde Dyrskue kan du blandt andet møde 
gartnerierne Tvedemose Champignon, Sandet, Hedegården, Regnemark/Aroma Tomater, 
Glade Grøntsager og Legro for en snak om produktionen af grøntsager og købe en snack. 
Du kan også møde Borregård BioPlant, som er eksperter i biologisk bekæmpelse af 
skadedyr, som kan fortælle om gartneriernes små husdyr: nyttedyr som bruges til at jage 
skadedyr for porten.  

Fra jord til bord 
Roskilde Dyrskue er Danmarks største dyrskue, der viser vej fra jord til bord. Her kan 
gæsterne tage et kig i landmandens værkstøjskasse i den store maskinudstilling, se 
nærmere på 1.800 landbrugsdyr og endelig smage på landmandens produkter i de 2 
fødevareudstillinger Økocamp og Spisekammeret.  
I fem forskellige madværksteder kan publikum prøve kræfter med bla. dansk oksekød og 
frisk malet mel. I Smageteltet er det bonden der byder til bords; her kan publikum se 
landmanden tilberede sine produkter, høre mere om produktets til bliven og til slut smage 
på dansk landbrug.  
Læs mere om Roskilde Dyrskue på www.roskildedyrskue.dk eller downloade App’en 
Roskilde Dyrskue, hvor du også kan sammensætte dig eget program ud af dyrskuets mere 
end 200 programpunkter.  
 


