PRESSEMEDDELELSE

Arrangement i forbindelse med Forskningens Døgn på Det Grønne Museum

Smag på gamle retter fra 1600-tallet
Kogebøger er vigtige kilder, når der forskes i emner indenfor madhistorie. Tirsdag den 24. april
undersøger Det Grønne Museum gamle danske opskrifter, og gæster på museet kan smage på
resultatet.
For madhistorikere er historiske kogebøger rigtig gode som kildemateriale, men de giver ikke svar på,
hvordan maden rent faktisk smagte. Derfor dykker museumsinspektør Bettina Buhl og arbejdsgruppen
Historisk Køkken ned i gamle kogebøger, når de den 24. april serverer smagsprøver for museets gæster.
”For at finde ud af hvordan maden fra opskrifter fra 1600- og 1700-tallet var, bliver vi nødt til at prøve
at lave maden. Det betyder også at lave maden med de værktøjer og de råvarer, som de havde på den
tid. Og det kan vi i MADES HUS. For eksempel i det åbne ildsted,” siger madhistoriker Bettina Buhl.
I MADENS HUS har Det Grønne Museum samlet en lang række opskrifter fra danske kogebøger fra
1600- og 1700-tallet. Tirsdag den 24. april finder gæster, frivillige og madhistoriker Bettina Buhl ud af,
om de bliver velsmagende og om de går sammen med nutidens smagsløg? Løbende vil
museumsinspektør Bettina Buhl fortæller om madens og måltidets kulturhistorie i Danmark.
Arrangementet er gratis, når entréen til museet er betalt, og det er en del af Forskningens Døgn.

For yderligere information
Smag på gamle retter fra 1600-tallet – 24. april
Museumsinspektør Bettina Buhl
T.: +45 20 80 31 27/ M.: bb@dgmuseum.dk

Fakta
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Fakta om Det Grønne Museum
• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet
er et statsmuseum under Kulturministeriet.
• I 2017 besøgte 100.772 Det Grønne Museum og vores nabo Gammel Estrup – Danmarks
Herregårdsmuseum, som museet har billetsalg sammen med. De seneste år har det
gennemsnitlige besøgstal været knap 100.000 gæster – cirka 5.000 er fra udlandet.
• Fra 1. januar er Anne Bjerrekær direktør for Det Grønne Museum. Hun er uddannet som
cand.phil. i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet og kommer fra en stilling som direktør
for Horsens Museum.
• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er
beliggende ved Auning på Djursland.
• Det kræver mere end 90 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det tidligere
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Det arbejde forsætter i 2018.
• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande – blandt andet en større mængde
landbrugsmaskiner.
• Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et
undervisningsforløb på museet.

