
Leverandør til madprogram på TV-Øst 

Skrevet af Susanne Arends 

Søndag den 11. marts blev vi ringet op af journalist Mads Gudiksen fra TV2’s regional kanal, TV-Øst. Mads 

Gudiksen laver et program som heder ”Mad med Mads og David”, hvor Mads tager ud til lokale 

producenter og henter råvarer til kokken David Jensin. Det kan f.eks være grøntsager, frugt, ost, vin, øl og 

selvfølgelig også kød af alle slags og af alle udskæringer, David ved ikke, hvad Mads kommer hjem med, så 

der er en udfordring for David. 

Programmet viser Mads og David i køkkenet, hvor de tilbereder den råvare, som er hentet fra den lokale 

producent. Undervejs viser de klip fra besøget hos producenten. 

Nå men Mads ville gerne besøge os om mandagen, dvs. dagen efter han ringede. Der skulle lige tænkes lidt, 

havde man nogle aftaler på arbejdet eller kunne man godt tage før fri? Hvordan ser der ud i stalden, kunne 

der kommer et kamera forbi? Hvilket stykke kød ville vi give dem med? Hvad skulle vi fortælle? Hvem skulle 

sige hvad? Osv.  

Vi tog dog udfordringen op, og mandag kl. 15.00 stod Mads og fotografen Mika klar. Det regnede, så vi 

skyndte os ind i gårdbutikken. Der var ikke så langt til handling. Benny fik en mikrofon på, og vi gik i stalden. 

Kameraet var et lille håndtag med et lille ”kasse” på, så man glemte hurtigt, at det blev filmet. Når først 

snakken går på køer, så flyver tiden jo afsted. 

Vi havde den samme dag fået en kviekalv, og vi sagde til Mads, at han måtte navngive kalven, det skulle 

bare starte med O, så nu hedder hun Ofelia. 

Fotografen Mika, var helt inde i boksen for at filme kalven, Mads var ikke så modig, han mente, at det var 

bedre med gode billeder af kalven, end at han var med. De synes ellers begge, at køerne var utrolig rolige. 

De havde været ude et andet sted, hvor dyrene var meget livlige, vi fandt ud af, at det var Limousine de 

havde besøgt, så det gav jo meget god mening.   

Inden vi fik set os om, var tiden klar til at gå i gårdbutikken. Mikrofonen gik fra Benny til mig, og jeg prøvede 

at fortælle lidt om, hvorfor vi har åbnet gårdbutikken og hvordan vi kører det. 

Vi fortalte også om, at vi holder åbent hus når vi lukker køerne ud. Sidste år var der 100-150 gæster, så vi er 

spændt på, hvor mange der kommer i år. I år lukker vi køerne ud den 22. april. 

Til sidst skulle vi finde ud af hvilket stykke kød Mads og Mika skulle have med hjem til David. Det blev 

wienerschnitzler, og på vejen hjem, ringer de til David for at fortælle, hvad de har med hjem til ham. 

Tirsdag skulle maden så laves, og så er det jo spændende, hvad David får lavet, ligesom det er spændende 

hvad en journalist har oplevet som interessant og som kommer med i klippet. Det hele tog en lille times tid, 

og mon ikke der bliver vist et par minutter i alt 

Nu venter vi så bare på, at programmet bliver vist på TV-Øst. Vi ved endnu ikke hvornår, men hvis I er 

interesseret, så ligger vi et link ind på vores hjemmeside www.enemærkegaard.dk samt på vores Facebook 

side Enemærkegaards Hereford. 

http://www.enemærkegaard.dk/

