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For generelle spørgsmål – og hjælp til at finde de rette kontaktpersoner for maden på Roskilde Festival, 
kontakt: 

 
Louise Taarnhøj 

Tlf: +45 27 28 88 79 

E-mail: louise.taarnhoj@roskilde-festival.dk  

 

Maria Andersen 

Tlf.: +45 27 43 42 43 

E-mail: ma.andersen@roskilde-festival.dk  

 

Josefine Carstad 

Tlf.: +45 22 35 70 13 

E-mail: josefine.carstad@roskilde-festival.dk  

 

Se desuden kontaktoplysninger under beskrivelser af de enkelte projekter.  

 
 
Find årets pressemateriale online: roskil.de/press 
 

• Download pressekits om bæredygtighed, mad og drikke, Equality og kunst 

• Masser af fun facts, festivalaviser, programguide, billeder og fakta om organisering og nyheder.  

 
Daglig pressekontakt: 
Telefon: + 45 30 10 82 81 

E-mail: press@roskilde-festival.dk 
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mailto:ma.andersen@roskilde-festival.dk
mailto:josefine.carstad@roskilde-festival.dk
http://roskil.de/press
about:blank


ROSKILDE FESTIVAL 2018 
  Madtiltag og drikkevarer 

 
 
 

2 
 

 

Indhold 
 

1. Introduktion – en grøn madstrategi 

2. Food Walk 

3. Spiselige nyheder 

4. Drikkelige nyheder 

5. Alverdens madretter i ny food truck-park ved Arena 

6. Food Court med vokseværk 

7. 2000 mennesker til fællesspisning foran Orange Scene 

8. Kom på tur rundt i Roskilde Festivals madudbud 

9. Fællesspisning hos Absalon 

10. Ta’ med til Roskilde Festivals største køkkenfest 

11. Fra trash til velgørende takeaway  

12. Fun facts og maden i tal 

13. Mad på de sociale medier 

 

 

 

 

 

 



ROSKILDE FESTIVAL 2018 
  Madtiltag og drikkevarer 

 
 
 

3 
 

1) Introduktion – en grøn madstrategi 
År efter år vokser cirka 180 mad- og drikkevareboder frem på festivalpladsen i Roskilde, og hvert år skærpes 
kravene til kvalitet og økologiprocent, mens festivalen arbejder intensivt med en holistisk tilgang til 
bæredygtighed. Samarbejde med lokale producenter, opmærksomhed på madproduktionens CO2-aftryk, 
madspild, affaldshåndtering og en økonomisk bæredygtighed for festivalgæsterne er alt sammen en del af 
det samlede billede, som du kan læse mere om i det følgende.  

Sidste år nåede Roskilde Festival sin målsætning om en gennemsnitlig økologiprocent på 90 % på tværs af 
alle madboder. Dette niveau fastholdes i 2018. I forbindelse med målet om 90 % økologi har Roskilde 
Festival i samarbejde med Fødevarestyrelsen fået udarbejdet sit helt eget økologiske anprisningsmærke, der 
sikrer synlighed om arbejdet med dokumentationskrav blandt boderne. Det betyder, at man som festivalgæst 
kan følge med i, om boderne lever op til kravet om 90 % økologi ved hjælp af mærkningsordningen.  

”Roskilde Festival både præger og afspejler tidens trends. Sidste år nåede vi 90 % økologi på tværs af alle 
madboder og derfor synes vi, at det næste naturlige skridt er at arbejde med vores klimaaftryk. Derfor er 
udbuddet af vegetarretter og veganske retter større i år, og denne andel vil stige gennem de næste år,” 
forklarer Lars Orlamundt, divisionschef for salg og partner på Roskilde Festival.   

Det betyder blandt andet, at en af årets nye boder er en burger lavet med bøf af plantefars. Festivalgæster 
med trang til det grønnere alternativ kan finde plantebøffen hos hos Naturli’ Foods, der holder til i det 
udvidede Food Court-område.  

Et andet element af Roskilde Festivals strategi om at skabe en mere bæredygtig festival er naturligvis det 
engangsservice, som maden spises af. Alle tallerkner, bestik og krus på festivalen er lavet af bionedbrydelige 
materialer som majsstivelse, plantefibre og sukkerrørsaffald. 

Du kan læse mere om de forskellige tiltag inden for mad og drikke på Roskilde Festival 2018 nedenfor. 
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2) Food Walk  
Roskilde Festival inviterer igen i år journalister og madkommunikatører med ind i festivalens gigantiske 
gastronomiske maskinrum. Årets Food Walk tilbyder både det store strategiske overblik og zoomer samtidig 
ind på nye tiltag, interessante detaljer og udfordringer forbundet med produktionen af over en million måltider 
i den midlertidige festivalby.  

Programmet indeholder som altid smagsprøver. Årets food walk foregår på engelsk og finder sted:  

Fredag d. 6. juli kl. 10.00-13.00 

Turen afsluttes med en fælles frokost. 

For mere information og tilmelding, kontakt: 

Josefine Carstad / josefine.carstad@roskilde-festival.dk 

 

 

  
 

 

mailto:josefine.carstad@roskilde-festival.dk


ROSKILDE FESTIVAL 2018 
  Madtiltag og drikkevarer 

 
 
 

5 
 

3) Spiselige nyheder 
Ikke mindre end 20 nye boder er kommet til i år – ud af festivalens samlede antal på 130. Boderne fordeler 
sig blandt andet på en helt ny Food Truck-park ved Arena og en udvidelse af den populære Food Court, så 
den nu strækker sig over hele tre områder omkring den velkendte hal. 

Nøgleordene for festivalens madboder er bæredygtighed, globalt udsyn og nytænkning. Derfor er der krav 
om, at alle madboder skal have minimum 90 % økologi og mindst én vegetarisk ret. Tidligere har 
nytænkningen udmøntet sig i blandt andet en cowboytoast med hestekød, stage dining på Orange Scene og 
burgere med fårekyllinger. De kriblende insekter er tilbage i år, og sammen med dem følger Naturli’ Foods 
som ved Food Court vil servere retter med deres veganske plantefars. Samarbejdet med Naturli’ er kommet i 
stand ud fra en ambition om at vise festivalens gæster, at festivalmad kan være mere end blot den klassiske 
kødburger og sætte spot på det klimaaftryk, som maden på en festival af Roskildes størrelse har. 

Andre nyheder på årets festival er: 

• Ramen Copenhagen – Food Court 

Hos folkene bag Ramen Copenhagen siger navnet sig selv. Her kan man nemlig prøve en chicken 
eller veggie shoyu ramen. 

• Kuma – Food Court 

Hos Kuma har de et ønske om at vise de spisende, at japansk mad er mere end blot sushi. Derfor 
kan man her prøve traditionelle retter, som fx en kålomelet med det mundrette navn okonomiyaki. 

• Street Polenta – Agora J 

Også på camping er der nyt. Festivalgæsterne omkring Agora J vil i år kunne nyde polenta i 
forskellige udformninger, blandt andet med caponata som er en særlig siciliansk grøntsagssauce 
med aubergine. 

• Duck It – Food Court 

Hos Duck It er der and på menuen. Her kan man nyde en Duck You Burger eller Duck n chips. 

• Israeli Malawach Bar – Food Court 

Malawach er en særlig type stegt fladbrød, og på Roskilde Festival 2018 kan nysgerrige prøve retten 
med eksempelvis humus, tahin og tomatsauce. 

• Ris8 – Food Court 

Til daglig holder Ris8 til på Vesterbro. I Food Court kan man prøve et udvalg af deres risottoer, men 
derudover kan man også prøve kræfter med en smoothie med blandt andet rismælk, avocado og 
hampefrø. 
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4) Drikkelige nyheder  

Det er ikke kun blandt festivalens madboder, at der er fokus på økologi og bæredygtighed. På 
drikkevarefronten arbejder festivalen også med at tilbyde så mange økologiske alternativer som muligt. På 
Roskilde Festival bliver der cirka drukket en million liter øl, så det er ikke små mængder, der bliver 
konsumeret. Blandt de drikkelige nyheder på årets festival finder man: 

Rom pakket ind i Orange Scene 

Allerede tilbage i 2017 gik folkene bag Skotlander Rum i gang med at gøre klar til dette års festival. Da 
Orange Scene blev pakket ned, var det nemlig med fire 50 liters tønder med lys økologisk rom på 63 % rullet 
ind i teltdugen. Efter 12 måneder tappes rommen nu på flaske, og det bliver en ganske eksklusiv rom, da der 
kun bliver tappet 500 flasker. Halvdelen vil blive serveret for alle kunstnere på Roskilde Festival 2018. 
Resten kan smages eksklusivt i Skotlander Rum Lounge på festivalen  

Skotlander Rum Lounge er en eksklusiv rom lounge placeret i Tradezone. Med inspiration fra den danske 
natur og den nordiske gastronomis tasting-menu, serverer Skotlander Rum tre unikke rom-cocktails baseret 
på økologiske, danske rom, heriblandt den særlige Roskilde-rom lagret under Orange Scene.  

Der er kun plads til ti personer ad gangen, og man skal have reserveret bord i forvejen via 
Dinnerbooking: http://dinnerbooking.com/dk/da-DK/eventbooking/event/2114/the-skotlander-lounge-pa-
roskilde 

White russians serveret af The Dude 

I år har en af festivalens gamle kendinge, Gringo Bar, 20 års jubilæum. I den anledning har de frisket 
barkonceptet lidt op. Ud over tequilaklassikeren Mucho Macho, vil man hos Gringo Bar nu blandt andet 
kunne finde The Dude-udklædte bartendere som, i bedste Big Lebowski-stil, svinger white russians over 
disken og et område dedikeret til G&Ts. I alt kommer Gringo Bar til at have fem forskellige tema-barer på 
deres sædvanlige område.  

Økologisk vin og mælkecocktails 

Ved Trade Zone stiller københavnske Vinhanen for første gang op med økologiske vine, sangria og spritz. Til 
dem, der har brug drikkevarer med en lidt blødere mundfølelse, kan man i det nye Food Court-område finde 
Naturmælk som shaker mælkecocktails.  

Jacobsen Orange 18 – Økologisk ’hus-øl’ 

Roskilde Festival har fået brygget en økologisk øl særligt dedikeret til festivalen. I år er det blevet til en 
sprød, frisk og ikke mindst økologisk Session IPA på 4,5%, som har fået navnet Jacobsen Orange 18. Øllen 
er brygget af bryggeriet Jacobsen og er desuden brygget med en særlig maltsammensætning, der skaber 
den for festivalen klassiske orange farve.  

Øllen er syrlig og frisk og brygget til de alsidige lejligheder for øldrikning, som Roskilde Festival byder på. 
Orange 18 kan blandt andet findes i Beer Barn ved Arena, sammen med en række andre specialøl.  

Beer Barn for nysgerrige ølentusiaster 

Beer Barn er festivalpladsens specialølsbar, der ligger ved Arena. Her kan nysgerrige ølentusiaster med lyst 
til at blive udfordret på smagspaletten gå på opdagelser blandt mere end 25 forskellige slags øl i de 20 
haner: Fra Grimbergen Double Ambree til Brooklyn Chocolate Stout og naturligvis Orange 18, som Jacobsen 
har brygget specielt til Roskilde Festival. 

http://dinnerbooking.com/dk/da-DK/eventbooking/event/2114/the-skotlander-lounge-pa-roskilde
http://dinnerbooking.com/dk/da-DK/eventbooking/event/2114/the-skotlander-lounge-pa-roskilde
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5) Alverdens madretter i ny food truck-park ved Arena 

Som noget nyt i 2018 vil gæster på Roskilde Festival møde en decideret Food Truck-park ved Arena-scenen. 
Den består af 12 forskellige food trucks, som serverer mad fra så forskellige egne som Jamaica, Vietnam, 
Italien, Indien, og gæsterne vil naturligvis også kunne finde klassikerne som hotdogs og en stribe lækre 
burgere.  

Ved Arena-scenen vil man også kunne finde retter lavet på en lokal gris, nemlig hos Birthesminde, der 
serverer kød fra den sortbrogede landracegris -  en gammel race med langsom vækst - som har gået frit i 
granskove omkring Vipperød udenfor Holbæk. 

I Arena Park er andre nye navne på listen over årets madboder:  

- Snack’n’Blues, kendt fra deres soulfood på Nørrebro 

- Letz Sushi, der serverer bæredygtig sushi 

- Cocks’n’cows, der i år har sat fokus på vegetarburgerne 

- India Street Food, der byder på chicken tikka og en række vegetarretter 

Som sidste år vil Beer Barn, der har fokus på specialøl, kunne findes ved siden af Arena, så der er rigelig 
mulighed for både at stille sulten og slukke tørsten i det nye område. 

Der vil også blive etableret en food truck-part ude på camping. Området omkring Agora J har fået en 
madmæssig saltvandsindsprøjtning i form af fem food trucks. Her vil gæsterne kunne få på lækker 
morgenmad, men også italiensk polenta, indisk street food og autentisk vietnamesisk mad. 
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6) Food Court med vokseværk 

Siden sin opstart har Food Court været en storfavorit blandt de madglade festivalgæster. I 2018 vil gæsterne 
opleve, at området er blevet væsentligt udvidet, med hele tre food court-områder. Konceptet er det samme, 
mindre boder med færre retter og med fokus på eksperimenter og høj kvalitet – og naturligvis 90 % økologi 
som resten af festivalens madboder. I alt vil Food Court-området omfatte 29 madboder og 5 barer fordelt ud 
over området. De tre Food Courts består af: 

FOOD COURT   

• I den store Food Court fornyes indretningen, så der kommer flere ståpladser og samlet set plads til 
flere gæster og bedre flow gennem hallen 

• Bioaffaldsprojektet fra sidste år forsætter. Alt publikumsaffald fra Food Court indsamles separat og 
anvendes til produktion af biogas 

• I år har festivalen afskaffet dieselgeneratoren, der før kørte alle fire musikdage og var nødvendig for 
driften af Food Court. Den erstattes med 7 el-biler, der i stedet skal støtte driften af Food Court i 
perioder med højt elforbrug. De fungerer som store batterier og lades i perioder med 
overskudsstrøm. Projektet er i samarbejde med DTU 

FOOD COURT SOUTH (i Ovalen/ArtZone) 

• Food Court boderne kommer igen i år i ovalen. Denne gang laves mere overdækning omkring 
området, så det også her får mere karakter af en Food Court. Her i området er der i år to barer på 
hver sin side af Food Court-boderne.  

FOOD COURT NORTH (ved Backstage Village) 

• En af de store nye tiltag i år er, at Food Court-området udvides til området omkring indgangen til 
Backstage Village med to boder og en bar med ophold i hal 1. Her kommer således et mere reelt 
Food Court område.  
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7) 2000 mennesker til fællesspisning foran Orange Scene 
At dele et måltid har altid været en kilde til gode samtaler og en måde at bringe mennesker sammen på. Så 
hvor magisk - ja måske endda episk - en madoplevelse kan det ikke blive, når 2000 mennesker samles til 
Fine Dining foran den ikoniske Orange Scene på Roskilde Festival 2018?  

Sidste år fik 1500 festivaldeltagere en helt særlig madoplevelse foran Orange Scene. I år er der skruet op for 
ambitionerne – både i størrelse og gørelse: 2000 mennesker får mulighed for at opleve en vifte af mad-
entreprenørers og deres unikke leg med Fine Dining. Fælles for dem alle er et fokus på bæredygtighed og 
økologi – og ikke mindst det sociale element ved mad, som Stage Dining også handler om. Det er en alsidig 
flok med kreativiteten og ambitionerne i orden - så køber man billet, kan man godt forberede sig på en 
alsidig prikken til sine sanser! Deltagerne bliver sat sammen i klynger af 16 rundt om et lille bord. Og så er 
det ellers op til dem, madaktørerne og de mange frivillige at skabe en fælles madoplevelse for og med 
hinanden.  

Stage Dining er blevet udviklet af Rub & Stub for Roskilde Festival, og det er også Rub & Stub som afvikler 
arrangementet. Rub & Stub er en praksisorienteret socialøkonomisk virksomhed, der kombinerer teori og 
praksis for at forebygge madspild, skabe en mere bæredygtig madkultur med fokus på stærke, sociale 
madfællesskaber. Rub & Stub har 3,5 års erfaring med at starte og udvikle Europas første spisehus, der 
dagligt serverede mad lavet på overskudsvarer og involverede frivillige i den daglige drift. I dag arbejder Rub 
& Stub med undervisning, rådgivning og madevents – alt sammen med bæredygtig madkultur, 
madfællesskaber og maddannelse som omdrejningspunkt.  

 

Stage Dining foregår torsdag den 5. juni kl. 11.00 – 13.00  

For information: https://www.facebook.com/events/190934154860082/   

Billetter: https://madbillet.dk/show/event/stage-dining-fine-dining   

 

For mere information om Stage Dining og Madkollektivet, kontakt: 

Maria Abrahamsen, presseansvarlig for Rub & Stub/Stage Dining 

maria@spisrubogstub.dk 

  

  

  

https://www.facebook.com/events/190934154860082/
https://madbillet.dk/show/event/stage-dining-fine-dining
mailto:maria@spisrubogstub.dk
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8) Roskilde Festival Food Tours: Smag på festivalen   

Roskilde Festival Food Tours er en ny tilgang til festival-madoplevelserne: seks stemningsfyldte Food Tours, 
hvor man smager sig vej gennem festivalens kringelkroge. Food Tours arrangeres i samarbejde med Rub & 
Stub, som også står for afvikling af Stage Dining, og ambitionen er, at få gæsterne endnu længere ud i alle 
hjørner af madscenen på festivalen. En Food Tour giver således kurateret og tematiseret vejvisning gennem 
nogle af de mange madoplevelser - alt sammen i en sjov og afslappende atmosfære. 

Der er tre formiddagsture: Den mod festival-tømmermændene. Den som eksperimenterer og den for curling-
børnene, som har brug for lidt ekstra pleje.    

Der er tre eftermiddagsture: Den som tager os med ud i festivalens vegetariske univers. Den for 
gourmanderne med fintfølende ganer og den som sparker festen i gang igen.    

Alle ture har plads til 20 deltagere og bliver ledsaget af en kyndig guide. Alle ture starter ved Mindelunden.   

Tider: 

Torsdag 5. juli 11.00-13.00 og 14.00-16.00  

Fredag 6. juli 11.00-13.00 og 14.00-16.00  

Lørdag 7. juli 11.00-13.00 og 14.00-16.00  

For information: https://www.facebook.com/events/592056684488432/   

Billetter: https://madbillet.dk/show/festival/food-events-at-roskilde-festival   

 

Food Tours er blevet udviklet af Rub & Stub for Roskilde Festival, og det er også Rub & Stub som afvikler 
turene. Rub & Stub er en praksisorienteret socialøkonomisk virksomhed, der kombinerer teori og praksis for 
at forebygge madspild, skabe en mere bæredygtig madkultur med fokus på stærke, sociale 
madfællesskaber. Rub & Stub har 3,5 års erfaring med at starte og udvikle Europas første spisehus, der 
dagligt serverede mad lavet på overskudsvarer og involverede frivillige i den daglige drift. I dag arbejder Rub 
& Stub med undervisning, rådgivning og madevents – alt sammen med bæredygtig madkultur, 
madfællesskaber og maddannelse som omdrejningspunkt.  

 

For mere information om Food Tours, kontakt: 

Rasmus Poul Bodholdt, kommunikationsansvarlig for Food Tours 

foodtours@spisrubogstub.dk 

 

  

 

https://www.facebook.com/events/592056684488432/
https://madbillet.dk/show/festival/food-events-at-roskilde-festival
mailto:foodtours@spisrubogstub.dk
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9) Fællesspisning hos Absalon 

Folkehuset Absalon har taget hele herligheden under armen og fragtet langborde, banko, bordtennis og 
fællesspisning fra Vesterbro til Festivalpladsen. Absalon på Roskilde Festival er dit farverige åndehul mellem 
koncerter og fester fra morgen til nat. Her kan man vågne med morgenmad, ølyoga og go’morgendansefest. 
Lade batterierne op med croquis, petanque, massagekæde og kaffe i løbet af dagen.  

Hos Absalon på Roskilde Festival kan festivalgæsterne opleve Absalons populære langbordsmiddage. 
Middagene har plads til 250 personer, som placeres ved lange bænke, hvilket sikre god stemning og højlydt 
samtale. 

Tid: Onsdag til lørdag kl. 19.00 

Pris: 50 kr. 

Billetter sælges på festivalen og kan også købes gennem facebookeventen, hvor du også kan læse mere: 
https://www.facebook.com/events/429890394107285/  

Man finder Absalon i Trade Zone West.  

 

For mere information om Absalon på Roskilde Festival, kontakt: 

Hjalte Frisk 

hjalte@absaloncph.dk 

https://www.facebook.com/events/429890394107285/
mailto:hjalte@absaloncph.dk
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10) Ta’ med til Roskilde Festivals største køkkenfest 

FoodJam på Roskilde Festival er Danmarks største køkkenfest, der skal styrke unges madglæde. I år er der 
fokus på fisk og skaldyr. 

Madkulturen slår, i samarbejde med Kvickly, Anglamark og SuperBrugsen, teltdugen op til Danmarks største 
køkkenfest på Roskilde Festival, hvor festivalgæsterne selv vælger råvarer og tilbereder maden. FoodJam 
handler om at styrke de unges madglæde og øge råvarekendskabet, og siden første gang har mere end 
13.000 unge været igennem køkkenteltet. Her står kulinariske vejledere klar og introducerer den overdådige 
økologiske buffet med grøntsager, krydderurter, skaldyr og hele friske fisk, og guider gæsterne igennem 
tilberedningen. 

FoodJam er opbygget som et aktivt ’folkekøkken’, hvor man selv tilbereder et måltid mad.  Kulinariske 
vejledere introducerer den overdådige råvarebuffet med sæsonbestemte økogrøntsager, krydderurter, frugt, 
muslinger og hele friske fisk, og guider dig igennem tilberedningen. 

Hos FoodJam er der både mulighed for at tilberede en lækker frokost, en tømmermandskurerende brunch 
og deltage i FoodJam Masterclass, hvor der nørdes med ingredienser, man som regel ikke finder i 
kollegiekøleskabe. Derudover holder FoodJam Pop-Up rundt omkring på campingområdet, hvor man for en 
flad tyver kan tilberede en velsmagende suppe af overskudsmad fra FoodJam-teltet. 

 

Her finder du FoodJam: East City 

Åbningstider: 

FoodJam slår dørene op søndag d. 1. juli kl. 10.00. Herefter åbent dagligt 10-23. Teltet lukker lørdag d. 7. juli 
kl. 23. 

Aktiviteter 

FoodJam - Danmarks største køkkenfest  

• Lav et måltid fra bunden baseret på grønt, fisk og skaldyr 

• Pris: 65 kr. 

Änglamark Brunch 

• Hver dag kl. 10 - 12 

• Lav din egen FoodJam Brunch baseret på økologisk grønt, æg og bacon  

• Pris: 65 kr. 

FoodJam Masterclass 

• Hver dag fra 15 - 17 

• Her nørder vi med tilberedning af fx blæksprutter, øster, krabber, fjordrejer og vilde svampe. 

• Pris 65. kr 

FoodJam Pop Up 

• 11.30 - 16.30  

• Tilsmag din fiskesuppe baseret på rester fra FoodJam teltet.  
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• Pris: 20 kr. 

• FoodJam Pop op skifter bålplads hver dag på campingområdet.  

 

 

For mere information om Food Jam eller pressebilletter til madteltet, kontakt: 

Morten Brink Iwersen, pressemedarbejder, Madkulturen 

Tlf.: +45 20 73 31 35 / mortenb@madkulturen.dk  

mailto:mortenb@madkulturen.dk
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11) Fra trash til velgørende take-away 
Hvert år serverer madboderne på Roskilde Festival over en million lækre måltider til sultne festivalgæster. 
Med så mange måltider kan det ikke undgås, at der bliver råvarer i overskud, som går til spilde, hvis ikke 
nogen tager sig af dem. 

Gennem nye partnerskaber med organisationerne Rub & Stub og FødevareBanken vil Roskilde Festival 
sætte endnu større fokus på håndtering af overskudsmad og forebyggelse af madspild. Roskilde Festival har 
i år indgået partnerskab med to markante aktører fra madspildsscenen: Rub & Stub og FødevareBanken. 

Rub & Stub skal udvikle og koordinere indsatsen med overskudsvarer fra over 130 madboder, der laver over 
400 forskellige madretter til 130.000 festivaldeltagere hen over en uge, mens FødevareBanken står for den 
logistiske afvikling i form af registrering, kørsel, lagerstyring og uddeling af overskuddet. 

Roskilde Festival har gennem flere år taget udfordringen op primært ved indsamling og donation af 
overskudsmad til socialt udsatte. De nye partnerskaber betyder, at festivalen øger sin indsats mod madspild, 
så der i 2018 ikke blot indsamles overskudsmad fra festivalpladsens boder, men også udføres 
dataindsamling og analyser, som skal ligge til grund for endnu flere forebyggende indsatser i fremtiden. 

På den måde tager Roskilde Festival endnu et skridt mod både at håndtere overskudsmad og samtidig 
forbedre festivalens egne strukturer og systemer, så spild minimeres på fremtidige festivaler. 

Roskilde Festivals madspildsindsats forløber under hele festivalen og indtil ugen efter festivalen, hvor 
overskudsmad og -varer håndteres, tilberedes og distribueres til socialt udsatte på op imod 50 sociale 
organisationer fordelt rundt i hele landet. 

Tal på overskudsmaden: 

- Ca. 76 boder er en del af projektet og giver dagligt besked om overskudsmad 

- I 2017 blev der indsamlet mere end 25.000 kg mad, bl.a.: 

• 2.320 kg icebergsalat 

• 3.697 kg pomfritter 

• 545 kg salat-mayo 

 

For yderligere oplysninger om madspildsprojektet, kontakt: 
Rub & Stub 
Maria Abrahamsen 
maria@spisrubogstub.dk 
+45 23 43 56 40 
  
FødevareBanken: 
Karen-Inger Thorsen 
kit@foedevarebanken.dk 
+ 23 40 89 51 

 

 

http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=992600386408547&B=175130
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=992600386408547&B=175131
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12) Fun facts om maden 
• Mere end én million måltider bliver serveret i madboderne. 

• Der er over 130 madboder på Roskilde Festival, og i alt 180 udsalgssteder som byder på mad og 
drikke. 

• Der serveres 400 forskellige madretter på tværs af boderne. 

• I 2018 er 20 nye madboder kommet til. 

• I 2018 er 90 % af madbodernes råvarer økologiske. 

• Alle madboder skal have minimum en vegetarret på menuen. 

• Roskilde Festival driver et supermarked på campingområdet. 

• 25 tons overskudsmad fra festivalens boder omdannes til madretter for socialt udsatte. 

• Cirka 1 million liter øl udskænkes i ølboderne. Dertil kommer 30.000 liter økologisk vin, 645.500 
kopper økologisk kaffe, 12.000 liter økologisk kakaomælk og 30.000 liter økologisk juice. 

• 100.000 kg. isterninger og knust is bruges til drinks og nedkøling. 

• Roskilde Festival har udviklet sit eget økologi-mærke i samarbejde med Fødevarestyrelsen, som 
sikrer, at boderne der kun eksisterer en uge om året, stadig kan få dokumentation for deres 
økologiprocent. 

 

 

  

13) Mad på de sociale medier 
Du kan også finde info om årets madtiltag på de sociale medier. Roskilde Festivals officielle app giver 
gæsterne mulighed for at se billeder fra de enkelte boder og søge inspiration til deres næste festivalmåltid. 
App’en kan downloades på Google Play eller Appstore.  

Festivalen opfordrer desuden til at man deler sine madoplevelse via det officielle hashtag #RF18 
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