
 

Nu har du mulighed for at deltage i både et træningsforløb og en 
højt profileret konference om at reducere madspild og samtidig 
levere ernæringsrigtige måltider til socialt udsatte. Her kan du komme 
tæt på den prisvindende non-profit organisation Det Runde Bord, 
som i samarbejde med en stribe stjernekokke og nordiske nøgleak-
tører inden for restaurations- og fødevarebranchen har skabt inno-
vative og effektive løsninger til at forvandle overskudsmad til sunde 
og nærende retter til samfundets svageste.
 

Kursus: 27.-29. juni, alle dage kl. 10-14. 
Konference: 1. juli, kl. 10-16. 
Magic Moment: 3. juli, kl. 11-13 eller kl. 14-16.

Roskilde Festival billet-tilbud med adgang til Backstage Village

– kom med til kursus og konference 
    på Roskilde Festival 2016.

 

Madspild på festivaler 
og mega-events 



Tid og sted

• Kursus : 27.-29. juni, alle dage kl. 10-14
• Konference: 1. juli, kl. 10-16
• Magic Moment: 3. juli, kl. 11-13 eller kl. 14-16. 

Du kan vælge at deltage i 1 eller alle 3 ovenstående 
dele, og du har desuden mulighed for at købe billet til 
Roskilde Festival med adgang til Backstage Village.

Sådan kommer du med

Læs mere og meld dig til på www.detrundebord.dk/
roskildefestival2016 allerede i dag. Træningsfor-
løbet og konferencen er målrettet ansvarlige fra 
festivaler og mega-events i hele norden og Europa, 
eventbureauer, de store catering- og kantinevirk-
somheder, ministerier, kommuner, NGO’er og fø-
devarevirksomheder. Du kan melde dig til det hele 
eller dele af forløbet. Bemærk: Begrænsede pladser!

Baggrund

Nordens og Europas mange festivaler og mega-
events er en del af vores kulturelle netværk, men 
det er også events med store ryk ind og hurtige 
exit. Præmissen for at kunne tilbyde mad til store 
menneske-masser er ofte enorme mængder af 
gode råvarer og færdiglavet mad, der ender som 
nytteløst spild i affaldsstrømmen, når musikken er 
slut og lyset slukker.
 
Det Runde Bord modtog i 2015 Roskilde Festivals 
miljøpris og samme år yderligere Go Europes miljø-
pris for sin unikke og effektive indsats for at ned-
bringe madspildet i festivalens boder og serverings-
steder og bearbejde den overskydende mad, så det 
kunne komme socialt udsatte til gavn. I 2015 blev 
det til 35 tons god og sund mad, som blev bearbej-
det til færdige retter og fordelt til mandeherberger 
og flygtningeinstitutioner.

 

Kursus og konference

Gennem et intensivt hands-on træningsforløb og en 
konference med Michelin-kokke, madspecialister og 
fødevareproducenter samt repræsentanter for både 
Roskilde Festival og Nordisk Ministerråd deler Det 
Runde Bord ud af sine erfaringer, viden og gode råd. 
Ønsket er både at sætte fokus på nødvendigheden 
af flersidede løsninger på sociale og miljømæssige 
problemer samt at skabe grobund for, at Det Runde 
Bords løsninger kommer bredt ud og fortsat ud-
vikles. Det hele afsluttes med The Magic Moment, 
hvor en udvalgt skare vil kunne deltage i transfor-
mationen af madspild til nærende retter, inden de 
køres ud til socialt udsatte mennesker.

Træningsforløb og konferencen afholdes før og 
under Roskilde Festivals unikke kaos af musik og  
mennesker, så du kan få et realtime indblik i, hvor-
dan du kan bekæmpe en af verdens mest markante 
problemstillinger; at god mad ender som affald i 
stedet for gøre nytte for de, som behøver den.

Talere på konferencen

Hans Christian Smed, Head of Sales & Commercial 
Partnership Division, Roskilde Festival
Peter Haugelund, Stifter Det Runde Bord
Christian Puglisi, kok og ejer, Restaurant Relæ
Irmelin Gram-Hanssen, Nordisk Ministerråd
Søren Ejlersen, Stifter Aarstiderne
Peter Otto Hansen, kok og ejer, Restaurant Ferment
Judith Kyst, Madkulturen
Jesper Frøsig, Kok, Mændenes Hjem
Michael Museth, slagter og kok, Folkets Madhus
Bo Frederiksen, rektor, Meyers Madhus.



 

”Mad er omsorg for andre mennesker i sin reneste form. Når vi smider 
mad ud, så svigter vi den omsorg. Det Runde Bord er sat i verden for at få 
den omsorg ud til de, der har så hårdt brug for den – de fattige, de hjemløse, 
dem som samfundet har svigtet.” 
Peter Haugelund, grundlægger af Det Runde Bord.

“Fokus på overskudsmad og madspild i køkkenet  skaber reelt et fokus 
på alle processer i køkkenet. Det begrænser vores madspild, men gør os 
også dygtigere og mere fokuserede på udnyttelse af råvarerne.”
Michael Museth, grundlægger Folkets Madhus.

”Det Runde Bords indsats spiller en vigtig rolle for Roskilde Festivals 
ambition om at skabe bæredygtige mad- og drikkeoplevelser for vores 
deltagere. En central del af et bæredygtigt fødevaresystem er kampen 
mod madspild, og dér kan Det Runde Bord noget som ingen andre kan. 
Madspild kan aldrig undgås, men det kan holdes på et absolut minimum. 
Det Runde Bord har vist en vej, hvor en madspildsindsats ikke bare blive 
pæne ord og symbolhandlinger, men skaleres op til at matche den kæmpe 
maskine som festivalens fødevaresystem er. Derfor modtog Det Runde 
Bord Roskilde Festivals miljøpris i 2015.”
Hans Christian Smed, Head of Sales & Commercial 
Partnership Division, Roskilde Festival 

Det Runde Bord er modtager af Roskilde Festivals miljøpris i 2015 og Go Europes ”Green Operations” pris i 2014
—et prisvindende koncept, som gennem sine resultater viser vejen for andre.

Kursus: 27.-29. juni.        DKK 1.875

Konference: 1. juli         DKK 1.500

Magic Moment: 3. juli kl. 11-13 eller kl. 14-16.     DKK 600

Endagsbillet Roskilde Festival 2016, 29. juni eller 1. juli 
med adgang til Backstage Village       DKK 2.025

Specielt Roskilde Festival tilbud, Samlet program alle dage inkl. 
fuld billet til Roskilde Festival 2016 med adgang til Backstage Village  DKK 7.125


