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Mandag arbejdede håndværkere og it-folk på højtryk for at montere Kattegatcentrets nye køkken, hvor gæsterne fra og med vinterferien kan skære og tilberede fisk,
dyste i viden om fisk og sundhed og blive meget klogere på, hvorfor både børn og
voksne bør spise mere fisk.
Kattegatcentrets nye køkken ligner måske et rigtigt køkken og man kan både skære fisk, tilberede fiskeretter, mødes med familien om spisebordet og tage opvasken – det hele er bare
digitalt. Opsætningen af køkkenet startede mandag den 30. januar og køkkenet åbner for
gæster til vinterferien. Køkkenet er en del af Projekt FiSK, hvor Kattegatcentret samarbejder
med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og tre andre akvarier om at
fortælle, hvorfor det er sundt at spise fisk. Projektet er støttet af Nordea-fonden og omfatter
også forskning i, hvordan det påvirker børn at spise fed fisk.
SUNDHEDSFORMIDLING I BØRNEHØJDE
Kattegatcentrets nye køkken er især målrettet børn og deres familier, og formidlingen er i
børnehøjde – også helt bogstaveligt.
”I vores nye udstilling kan man blandt andet sidde på små skamler rundt om et spisebord, som
egentlig er en stor vandret skærm med et spil. Her handler det om at vælge rigtigt blandt de
mange fiskeretter, der kører henover skærmen, når man for eksempel skal vælge en ret, der er
god for hjertet”, fortæller leder for udstilling og formidling i Kattegatcentret Karsten Bjerrum
Nielsen, og fortsætter ”Vi vil bruge perioden indtil vinterferien i uge 7 på at gøre udstillingen
helt færdig, og vi glæder os rigtig meget til at se den blive brugt af vores gæster”.
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