SANKETUR: KRYDR DIN SNAPS (SMAGSPRØVER)
- Med Jan Kristiansen på Det Grønne Museum
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 13:00

Kom på sanketur – med smagsprøver – og en tur i snapseværkstedet
Den 8. september er der mulighed for at komme med på en unik sanketur i og omkring Den
Landbrugbotaniske Have efterfuldt af en tur i snapseværkstedet. Turens guide er snapseentusiast Jan
Kristiansen, og undervejs rundt i Den Landbrugbotaniske Have vil der være smagsprøver (svarer til 3
genstande) på færdig snaps lavet på havens urter. Efterfølgende går turen mod museets historiske
værksted, som i dagens anledning er snapseværksted. Her vil Jan fortælle og vise hemmelighederne til
at få det bedste ud af dagens fangst.

Dagens guide er Jan Kristiansen, der er snapseentusiast og manden bag snapsogurter.dk. Han har
gennem 35 år interesseret sig for at kombinere urter og brændevin. Igennem de seneste år har han
holdt en lang række foredrag overalt i Danmark, været guide på snapsevandringer i naturen samt
medvirkede i diverse radio- og TV-programmer. I de sidste 3 år har Jan været ankermand ved Smag på
Aarhus og sammen med dem lavet et snapselaug i Aarhus, hvor alle er velkomne.

Arrangementet varer cirka 2½ timer.
Smagsprøverne svarer til 3 genstande.
Billetter kan købes på: https://detgroennemuseum.dk/detsker/sanketur-snaps/
Arrangementet finder sted på Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning
Pressefotos: https://we.tl/t-1LAbEqlWGi

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.

