Mød maden mens den er levende
Vil du give dine børn en oplevelse, der ikke findes i en app store? Så kom søndag den 21. september kl.
10-16, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug. Landmænd over hele
landet tager imod børn og voksne, der gerne vil møde maden, mens den endnu er levende.
Rundt i hele landet bliver der mulighed for at opleve køer, mink, får, kyllinger, grønt og heste. Det er
gratis, og alle er velkomne.
Åbent Landbrug er en enestående lejlighed for både børn og voksne til at blive klogere på, hvor og
hvordan dyrene på landet lever, hvordan afgrøderne på markerne kommer ind i laden sidst på
sommeren, og hvordan maden ser ud, inden den havner på spisebordet.
-

Vi vil gerne, at alle danskere er lige så stolte over landbruget som vi landmænd er. Derfor
inviterer vi alle til at se, hvordan vi i et moderne effektivt landbrug producerer fødevarer af høj
kvalitet, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

I løbet af dagen kan besøgende komme tæt på dyrene, få smagsprøver, tale med landmanden, høste
friske grøntsager, lege i halmen eller købe lokale fødevarer fra gårdbutikkerne.
Besøget ved Åbent Landbrug er et blik ind i en moderne fødevareproduktion, hvor teknologi og robotter
er en del af landmandens hverdag til gavn for både dyrevelfærden og fødevaresikkerheden.
Allerede nu kan du på www.aabentlandbrug.dk finde oplysninger og detaljer om de deltagende gårde.
Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Landbo- og
Familielandbrugsforeninger, Arla, Mammen Mejeri, Them Andelsmejeri, St. Clement - Bornholms
Andelsmejeri, Naturmælk, Danish Crown, Tican, Kopenhagen Fur, Dansk Erhvervsfjerkræ, Dan Hatch og
Dansk Gartneri. I 2013 fik knap 70.000 besøgende en spændende og lærerig dag på de åbne gårde.

På www.aabentlandbrug.dk kan man finde gårde over hele landet, der åbner stalddøren i forbindelse med
Åbent Landbrug den 21. september 2014.
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