
Pressemeddelelse – 7. januar 2015 

SPIS SORØ – vildt og lokalt deltager i TV-program 

 
 

 

Vi er stolte af, at deltage i en række af programmer ”Danmarks bedste AMATØRkokke” som 

starter i det nye år. Det går over de næste 6 onssdage, med start den 7. januar på TV2.  

I forbindelse med vores arrangementer i SPIS SORØ – vildt og lokalt har vi flået rådyr, fanget lokale 

fisk været på svampetur og indsamlet mange urter og frugter i naturen. Og ikke mindst tilberedt 

meget lækre retter på både grill og på bål.  

Da vi læste om konkurrencen gik Alexander K. Beier og jeg (FruGrøn fra Sorø) i gang med at 

udarbejde forslag/synops til en vild og lokal Sorø menu, som vi spændt indsendte til dommerne. 

Vores råvarer var vildt fra vores skove, fisk fra Tuelsø, grønsager, urter og frugter fra lokale 

producenter og fra haven. 

Der var rigtig mange der ville deltage, men på grund af vores gode ide, blev udtaget.  

Vi havde filmholdet på besøg og skulle filmes til en ”Castning”. Vi tilberedte vores meget lækre 

vilde mad på terrassen. 

Det endte med, at Alexander skulle deltage med sin kæreste Line.  De fortæller, det har været 

hårdt, da de på en uge skulle rejse rundt til 6 forskellige par i landet. Og optagelserne varede til 

langt ud på natten. 

Da de selv skulle tilberede mad brugte de lokale råvarer fra Sorø området, og de var også på besøg 

for at få grønsager og krydderurter fra min, FruGrøn’s have i Sorø. 

Vi må krydse fingre for at de vinder konkurrencen, således at vores projekt SPIS SORØ – vildt og 

lokalt kan komme på dagsordenen. 

Link til den første udsendelse her: Danmarks bedste AMATØRkokke 

Vil du være med i SPIS SORØ gruppen, så har vi en Facebook gruppe  

- Eller send en mail til Idemager@gmail.com 

 

Venligst, Koordinator 

Anne Grete Rasmussen, Søskovvej 10, 4180 Sorø 

FruGrøn i Sorø, Telefon 2065.2065  

Alexander K. Beier er studerende på Ankerhus og kan kontaktes på 4260.0248  

http://play.tv2.dk/programmer/underholdning/tv-shows/danmarks-bedste-amatoerkokke/skagen-snigpremiere-92915/?cid=tv2%3Atvtid_programinfo%3ADanmarks%20bedste%20amat%C3%B8rkokke%3A1
https://spissoroe.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/524597600928864/
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Line og Alexander deltager i SPIS SORØ – vildt 
og lokalt arrangement. Cykeltur i sorøskovene 
på jagt efter urter, besigtigelse og foredrag om 
vores kreaturer i Bimosen, Sorø Kodriverlaug. 
og tur på Bjerget. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Alexander og FruGrøn pelser et rådyr til SPIS 
SORØ- aften sidste sommer 

 

 
 
 
TV-hold på besøg i FruGrøn’s have, hvor Line og 
Alexander får gratis grønsager og krydderurter 

  
 

http://www.kodriverlaug.dk/

