
Mød Kattegatcentret på årets Food Festival i Aarhus den 2. - 4. september og smag 
på laber laks og smækre sild.

På dette års Food Festival i Aarhus kan man lave labre laksepakker, se på smækre sild og 
smage på tangtastisk tang-slik sammen med Kattegatcentret. Kattegatcentret vil være at 
finde i Djursland-området af Danmarks Spisekamre. Her vil Kattegatcentrets gæve søulke 
introducere gæsterne for fede fisk som laks og sild, som Dansk Landbrugsmuseum efterføl-
gende vil trylle om til dejlig mad efter opskrifter fra gamle dage.   

” Vi er rigtig glade for at deltage i Food Festivallen, hvor vi får mulighed for at lade rigtig mange 
børn og voksne smage på lækker laks, og formidle om hvorfor det er sundt at spise fed fisk. 
Det er første gang Kattegatcentret deltager i Food Festivallen, men vi tror bestemt ikke, at 
det bliver sidste gang”, fortæller leder for forskning i Kattegatcentret Lone Thybo Mouritsen. 

DET HELE GÅR I FiSK
Food Festivallens gæster får også mulighed for at lave deres egne lækre, grillede laksepakker 
og blive klogere på, hvorfor det er sundt at spise fed fisk. Denne aktivitet er en del af formid-
lingen i Projekt FiSK støttet af Nordea-fonden, hvor Kattegatcentret arbejder sammen med 
blandt andre Københavns Universitet om at forske i, hvordan det påvirker børns sundhed 
og indlæringsevne at spise fed fisk og formidle om fisk og sundhed. På Food Festivallen kan 
man også teste, hvor god man er til at koncentrere sig med Kattegatcentrets store vendespil. 
Forskerne fra Københavns Universitet undersøger nemlig også, om børn bliver bedre til at 
koncentrere sig, hvis de spiser fed fisk. 

Læs mere om Food Festivallen her:
www.foodfestival.dk
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Lone Thybo Mouritsen - leder for forskning i Kattegatcentret, mail: lm@kattegatcentret.dk, mobil: +45 20 27 65 53


