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Ljungs goa

I gårdsbutiken finner du chokladhantverk,
gårdscafé med hembakat fikabröd. Smarriga
räkmackor, honung, mjöl, marmelad, säsong
grönsaker.
Grillen är igång, tävlingar,
& ponnyridning mellan kl. 14.00-15.00
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Storgården
skafferi

Nära. Naturligt. Gott. Ett småskaligt företag
som producerar och förädlar det som finns
på gården och i skogen
Cafet är öppet med hembakta kakor,
bakelser och våfflor. Marie Bergenbrant från
Aspstens Ull och skinn visar och säljer
lammskinn, fårskinn och tovade
ullprodukter.
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Tvetalund
lantbruk

Smakrik ost från gårdens egna kor. Allt från
färskost och mögelost till hårdost, allt efter
säsong. Här görs också vasselsurdegsbröd,
köttlådor och hand kärnat smör.
Lokalproducerade produkter av vilt från trakten.
Provsmaka
produkter finns
från gården
såsom
I Travarbo gårdsbutik
kött av vilt;
rökt paj,
ostkaka
& lagrade
ostar.
viltkött, grillkorv,
prinskorv
av vildsvinskött
och
Eldosten
burgare
finnspå
även
till försäljning
wurst gjord
hjortkött.

under helgen! Samt ostbuffé!
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2

Sörgården Måla
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Blomsterbackens
Allehanda

Sörgården Måla framställer goda, helt
naturliga och unika smaker av marmelader,
gourmetknäcke, chutneys, senap och såser.

Blomsterbacken, snittblomsodling med
självplock. Dahliornas tid är här! Kom förbi
och plocka dig en bukett.

Trädgårdscaféet öppet, grillen tänd och
provsmak av såser och senaper!

Under matsafarit finns även möjlighet att
fika. Lena, från Ukraina, är här med sig sina
ljuvliga Macarons. Här hittar ni också
Botanistas vackra handgjorda tvålar, ljus och
annat njutbart.
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Gårdsbutiken
i Smedby
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Travarbo
Gårdsbutik & vilt

Gårdsbutik & gårdscafé med fokus på
närproducerade & svenska produkter.
Här erbjuds allt från ägg, kött och potatis till
marmelad, sylt och must.

Lokalproducerade produkter av vilt från
trakten. Rökt kött och korvar gjorda på kött
från vildsvin, hjort och älg, samt erbjuds även
andra produkter som ägg och honung.

Korv och hamburgare till försäljning då
"Smedbygrillen" är tänd!
Samt ett stopp under Landsbygdscrusingen!

Grillar vildsvinskorv under dagen.
Nyhet: Kokkorv på vildsvin och rådjur samt
försäljning av tomater från egen odling.
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Köpings musteri

Se hur det går till när dom pressar äpplen.
Passa på att lämna in egna äpplen för mustning.
Musterivisning och provningar 40 kr
kl. 11.30, 13.00 & 14.00
Gårdsbutik & gårdscafé med fokus på
Den berömda Bosse Masser grillar bästa
närproducerade & svenska produkter.
hantverkskorven från Stora Ekeby! Passa på att
Här erbjuds allt från ägg, kött och potatis till
få grilltips!
marmelad, sylt och must.
Massor av gott i Gårdsbutiken
Frågesport
Korv till försäljning då "Smedbygrillen" är tänd.
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Munktorps
prästgård

Ekologisk o regenerativ odling av
kulturspannmål och baljväxter, samt
småskalig grönsaksodling.
Spana in nya gårdsbutiken med nyskördade
grönsaker, nymalet mjöl, matvete och öl från
gården, samt honung från Asptorp.

Lundbergs
Grönt och Gott

Ekologiska grönsaker odlade med omsorg. Här
odlas bland annat lök, morötter, brytbönor,
gurka och squash. All odling bedrivs
Gårdsbutik
& gödsel
gårdscafé
med
fokus på
ekologiskt
med
från
gårdens
djur –
närproducerade & svenska produkter.
naturligtvis utan bekämpning.
Här erbjuds allt från ägg, kött och potatis till
marmelad, sylt och must.

Möjlighet att köpa len och krämig honung som
kommer
från Katrinelunds
Bigård.är tänd.
Korv
till försäljning
då "Smedbygrillen"

visitkoping.se/matsafari

