Pressemeddelelse
FARMERS’ MARKET PÅ JAGT&SKOV
Søndag d. 4. september kl. 10.00-16.00 inviterer Jagt- og Skovbrugsmuseet alle til en aktiv og sjov
markedsdag i Hørsholm, når vi afvikler det sidste Farmers’ market på museet i Hørsholm. Og det med et
helt igennem forrygende program!
Dette års Farmers’ market har Mette Blomsterberg som hovednavn, der holder et spændende og
inspirerende foredrag i ”den søde tands ånd”, og hjælper med kåringen af Hørsholms bedste kage med
årstidens frugter.
Alle kager er velkomne i Hørsholms største kagekonkurrence nogensinde, blot skal den indeholde et indslag
af årstiden aktuelle frugter fra haven. Kagerne indleveres på dagen inden kl. 11 på selve markedspladsen,
og Mette Blomsterberg beskriver de 3 bedste kager på scenen kl. 13.45. Se mere om konkurrencen på
museets hjemmeside.
I museets have finder du masser af sjove og spændende aktiviteter for hele familien, bondegårdens sødeste
klappedyr fra Søsterbro Mølle, smagsprøver på vildt og natur, og markedsstande med et blandet
vareudbud.
Allerede fra kl. 11.00 er der aktiviteter på museets scene, når museets naturvejleder Morten Kjelmann flår
og forlægger en dåhjort, og kommer med den fantastiske fortælling om de store drøvtyggeres mange
maver. Der serveres naturligvis masser af smagsprøver på det lækre vildtkød i haven.
Foreløbigt program:








10.00 Farmers’ market åbner
11.00 Flåning af vildt på scenen
12.00 Café Sneppen tilbyder salg af skønne retter i teltet
13.00 Mette Blomsterberg holder foredrag på scenen
13.45 Mette Blomsterberg vælger den bedste kage ud af 3 (Der er skønne præmier)
14.00 Mette Blomsterberg møder og hilser på gæsterne
16.00 Tak for denne gang

Café Sneppen er med på markedet og har gang i lækkerier på grillen og spændende kager på
sidetallerkenen!

Farmers’ market: Søndag d. 4. september kl. 10.00-16.00. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum,
Folehavevej 15 i Hørsholm. Reduceret entré 50 kr. Børn og unge under 18 år har gratis adgang.

OBS: Alle rabatordninger er suspenderet. Til gengæld er entréen reduceret.
Yderligere oplysninger: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Folehavevej 15, 2970 Hørsholm. Tlf. 45
86 05 72, www.jagtskov.dk , www.facebook.com/jagtskov.dk

