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24. Stjernsund brygghus

Provsmakningspub i vår fd. transformatorstation.
Öppet lör 16-18 samt 18 - 20.30 Bordsbokning
070-2102032 eller peter@stjernsundbrygghus.se
Betala med kort och swish.
Stationsallen 16, Stjärnsund. Toalett HWC

25. Skördemarknad Stjärnsund

Matmarknad runt bruksdammen. Lokalproducerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm.
Öppet lör 11-15.
Bruksallén 29, Stjärnsund.

26. Myggs Musteri

Visning av musteriet. Provsmakning
och försäljning av äppelmust.
Öppet lör 11-16. Sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund.

27. Brukshotellet Långshyttan

Välkomna till oss på Brukshotellet Långshyttan
för en afternoon tea med härliga lokala råvaror
och besök i vår historiska miljö.
Öppet fre - lör 11-18.
Betala med kort och kontant.
Holmgatan 4, Långshyttan. Toalett.

28. Sols Gård

Bästa beöksmål 2020.
Naturbetande lammproduktion, vi
erbjuder lammlådor, lammfällar och ull
för trädgård och tovning. Det serveras
lokalproducerad mat och hembakat bröd
till kaffet. Barnen kan hoppa i hö och
träffa lamm.
Öppet lör och sön 10-15.

29. Dala-ägg/Byns gårdar

Välkommen att besöka Backåkers hönseri
och våra frigående utehöns. Nyproducerade ägg finns till försäljning.
Öppet lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Svinö 175, Dala Husby.
FB och Instagram: Byns gårdar

30. Björnens ekogrönsaker

Vi bjuder på försäljning av Biodynamiska (Demeter) grönsaker, kryddor,
tee-kryddor och förädlade grönsaker.
Äppelkaka och kaffe alla dagar.
Grönsakssoppa med hembakat bröd och
kall buffé serveras lör.-sön. Kolla på
odlingar. Barnaktiviteter, klappar getter
och kolla på höns. Tipspromenad mm.
Vinn en jätte squash om du gissar vikten
rätt. Jag vill gärna så för framtiden: alla
som vill vara med är välkomna att så
Dinkel för hand med mig.
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Betala med swish och kontant.

31:a Roslunds potatis med
Potatistavlan

Visning av potatisupptagning, sortering
och tvättning beroende på rådande
omständigheter.
Potatistavla för 4:e gången i Dalarna.
En unik spännande tavla med potatis i
olika färger och former. Hela 20 m2 stor
går det åt närmare ett ton potatis (kan sen
bli djurfoder). Konstnären Karl H Kruse
från Säter har valt ett motiv med stark
koppling till bygden.Tavlan avtäcks
under pompa och ståt fre kl 10.00
Öppet fre, lör och sön 10-15.

31:b Moffa Burger

Hedemoras egen foodtruck, vi serverar
smash burgare gjorda på lokala råvaror.
Att moffa en burgare har aldrig varit
bättre än såhär.
Öppet fre, lör och sön 11-14.
Betala med kort och swish.
Orrsta 12, Stora Skedvi.

32:a Vretens Grisproduktion

Bästa beöksmål 2017.
Välkomen att titta på grisar med knorr I
samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans
Chark o Vretens Gårdsgris. Servering av
hamburgare o korv från Siljans
Chark.Visning av sugga med smågrisar
och slaktsvin. Godisletning i halmborg o
gratis traktortur för barnen.
Öppet lör 10-15.

32:b Lars Difs Honung

Ljuvlig Skäve honung 500gr burkar 1,5
kg o 3kg hinkar säljes.
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.
Utedass.
Övriga tider under sommaren:

33. Skedvi Bröd

Välkommen till Skedvi Bröd - Sveriges nya
matdestination med knäckebrödsbageri, saluhall,
restaurang, mejeri, växthus och kafé. Här bjuds
knäckebrödsupplevelser i trivsam miljö.
Närproducerat och småskaligt. I växthuset finns
grönsaker och blomster. Lunch kl 11-15.
Öppet fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16.
Betala med kort och kontant.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.

34. Stora Skedvi Hembygdsgård
Skördemarknad och Café
Öppet lör 10-16.
Betala med swish och kontant.
Berndt Hages väg 5, Stora Skedvi.
Handikappanpassad toalett.

35. Kanel o kummin vedugnsbageri
Vedugnsbakat surdegsbröd, vetebröd, skorpor,
småkakor m.m.
Öppet fre och lör 10-16, sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Yttersätra 5, Stora Skedvi. Toalett.

36. Gamla Snickeriet Kafferosteri

Vi fyller upp hyllorna i rosteributiken med
nyrostat hantverkskaffe! Varmt välkommen att
besöka vårt kafferosteri i Säter!
Öppet fre 12-15, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort och swish.
Fabriksgatan 7, Säter. Parkering Folkets Hus.

37. Bergstrand Cigars

Bästa beöksmål 2021.
Från frö till färdig cigarr! Besök världens
nordligaste cigarrproducent. 2021 års vinnare
som bästa besöksmål.
Korvgrillning.
Öppet fre, lör och sön 12-16
Betala med swish och kontant.
Rönningen 39, Säter. Utedass.

38. Widichs Gårdsprodukter

Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter
såsom lammkött, färskkorv, rökta delikatesser,
mjöl av kultursorter, mannagryn, ägg,
äppelmust, marmelader och honung, allt efter
säsong och tillgång. Vi säljer även våra egna
lammskinn. Gårdscafé under hela Skördefesten.
Öppet fre 11-17, lör 11-17 och sön 11-15.
Betala med kort och kontant.
Bodarne 19, Gustafs. Utedass med trappa.

39. Gustafs Bröd

Bageri och café där allt bakas på plats och från
grunden, allt från smörgåsar till gobitar.
Öppet fre 6-17 och lör 6-14.
Betala med kort, swish och kontant.
Soldatvägen 2, Gustafs. Toalett.
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