
2.  Storgårds i Bäckeby G

 •••Gårdsbutik med sylter,  marmelad, saft, ägg mm. Träffa 
våra djur som är get,  får, kanin och höns.  Aloevera. 
Öppet lör och sön 10-16.
Bäckeby 11, Krylbo.
FB: storgårds i bäckeby
Övriga tider: Gårdsbutik med fikaservering och man 
får träffa våra djur v. 25-32 mån -fre kl. 11-17.  
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12. Oppigårds bryggeri G

••Skördefestpub på Oppigårds Bryggeri, besökslokalen. Vi
säljer provsmak av vårt öl á 15 cl och en lokalproducerad 
maträtt. Alla i familjen är välkomna men för att 
provsmaka öl är åldersgränsen 18 år. Välkomna!
Öppet sön 14-17
Ingvallsbenning, Hedemora    
www.oppigards.se
Övriga tider - Sommarpub v 26-32 tisdag, onsdag och 
torsdag kväll kl 17:00-20:00
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7.   Muddus hjortron G

••••Café, restaurang, gårdsbutik och loppis. Egen 
produktion, egna KRAV odlingar mm
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors. 
www.muddus-hjortron.se
Öppet andra tider:  SommarRestaurang och Café öppet 
ons-sönd kl 11-17. B&B , Café, restaurang, gårdsbutik. 
Se vår hemsida. För bokning ring 070-686 4505

7.   Muddus hjortron G

••••Café, restaurang, gårdsbutik och loppis. Egen 
produktion, egna KRAV odlingar mm
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors. 
www.muddus-hjortron.se
Öppet andra tider:  SommarRestaurang och Café öppet 
ons-sönd kl 11-17. B&B , Café, restaurang, gårdsbutik. 
Se vår hemsida. För bokning ring 070-686 4505

1. Lisasgården G

••Liten gård med kaninproduktion, slakt och gårdsbutik.
Här finns klappkaniner, lamm, höns, ankor, marsvin, 
vaktlar, biodling. I butiken finns kaninkött, ägg, fällar, 
honung, grönsaker och mycket annat.
Öppet fre - lör - sön 10-16.
Rotfallet 24, Krylbo.
www.lisasgarden.se      FB: lisasgardenkaniner
Övriga tider -Öppet i gårdsbutiken torsdag-söndag 
10-14. Övriga tider och dagar enl. överenskommelse. 
Studiebesök och kurser bokas via hemsidan.
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9. Lindgårdens hembageri G

••Gårdsbageri med försäljning av hembakat kaffebröd,
matbröd och matpajer. Kafé i gamla ladugården där du 
kan njuta av våra goda bakverk.
Öppet fre 12-17, lör 11-15.
Grådövägen 29,  Hedemora. 
www.dalamat.se/lindgarden
Öppet övriga tider - ons-fre 12-17, lör 11-14. Kaféet 
öppet fre 12-17, lör 11-14. Semester stängt 9/7-31/7.
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15.   Labys G

••Honung, praliner egentillverkning med stor andel lokala
råvaror. Provsmakning av våra egna produkter.
Lördag kväll på gatumatfesten.
Öppet fre 10-18, lör 10-22.
Myrgatan 3, Hedemora. 
www.labys.se   FB: labyschoklad
Öppet övriga tider - mån-fre 10-18, lör 10-15.
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11.  Hildéns handelsträdgård G

•Trädgård med stort sortiment.  Egna tomater och gurkor.
Fredag på Genuin Dalamarknad.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider - mars-sept vard 9-18, lör 9-13, se även FB eller 
ring 0225-77 10 50.
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8.  Grönsaker Norr Nävde G

•Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från friland
och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-16.
Norr Nävde 7, Avesta.
Öppet andra tider - när jag är hemma, ring gärna före 
070-226 97 17.
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10.  Grådö mejeri G

•Grådö Mejeri har visning av mejeriet varje timme. Våra
samlingar av kuriosa från gamla tider i mejeriet finns 
utställda. Provsmakning och försäljning av produkter. 
Öppet fre 9-16, lör 9-14.
Mejerivägen 4,  Hedemora.
www.gradomejeri.se      FB:  Grådö Mejeri
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16.   Genuin Dalamarknad

••Marknad med lokala matproducenter och hantverk.
Populärt café med hembakat bröd! Musikunderhållning. 
Här hittar du bl.a. Brandts jordgubbar och potatis i 
Västerby, Grönsaker Norr Nävde, Hildéns handelsträd
gård, LissEllas senap,  Penttis gurka och rökt fisk och 
Walla kyckling. 
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16. Caféet öppnar kl 12.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
Öppet övriga tider - alla fredagar 13-16  29/6-14/9.

16.   Genuin Dalamarknad

••Marknad med lokala matproducenter och hantverk.
Populärt café med hembakat bröd! Musikunderhållning. 
Här hittar du bl.a. Brandts jordgubbar och potatis i 
Västerby, Grönsaker Norr Nävde, Hildéns handelsträd
gård, LissEllas senap,  Penttis gurka och rökt fisk och 
Walla kyckling. 
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16. Caféet öppnar kl 12.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
Öppet övriga tider - alla fredagar 13-16  29/6-14/9.

13.  Gatumatfesten G

•Gatumat med produkter från många lokala producenter.
Kom och mingla, njut och ät gott. Helslstekt gris. Lyssna 
på musik, Stirling Sjöö spelar och sjunger.  Under tak vid 
regn.   Samtidigt pågår Hedemora kulturnatt.
OBS - bara mat att äta direkt, ingen marknad.
Medverkande: Vretens Gård, Dala Ägg, Ingelsbo gård, 
Labys choklad, LissEllas senap, SG potatis, Mogen 
Coffee Rosters m.fl.
Lör öppet 18.00 - 22.00
Myrgatan 3, Hedemora. 
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4.  Folkärna gammelgård

 •••Matmarknad med honung, grönsaker,bär och hembakat.
Kaffeservering, grillad korv med hembakt tunnbröd och 
potatissallad. Kaffe med hembakt. Hemslöjd och 
hantverksförsäljning. Växtmarknad med trädgårdsfören-
ingen. Museerna öppna. 
Öppet lör o sön 10-15.
Gammelgården, Folkärna.
Öppet andra tider: lördagar 10.00 - 15.00
från 30 juni  till  11 augusti.
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3. Folkare biodlarförening

••Kom och "surra" med oss och våra flitiga bin. 
Gå en tipspromenad i Bigården. Honung och fika finns 
till försäljning. 
Sön öppet 11-15.
Kungsgården, Folkärna.
www.folkarebi.se
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14.   Café Wahlman G

••                           400 m2 kultur och byggnadsvård serverat med sju
sorters kakor i historisk miljö från 1700-talet.
Här bakas det i eget bageri med förkärlek
till närproducerade fina råvaror. Vi har kulglass, fika, 
smörgåsar och mat.
Fre öppet 8.30-18. Lör 10-21. Sön 11-16.
Stora Torget, Hedemora.   073-759 58 53
www.cafewahlman.se    FB: café wahlman
Övriga tider - butik och café,
    vard 8,30-18 lör 10-15.  Caféet har 
    även öppet alla röda dagar 12-15.
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5.  By Hembygdsgård

•Lunchservering på Hembygdsgården. Kaffe med dopp
i torpet. Muséerna och hemslöjden är öppna.
Öppet lör och sön 11-15.
Djupvik 12, By Kyrkby.
FB: byhembygdsgård
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17.  Brandts jordgubbar o potatis i Västerby G

••Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och potatis. Fre på Genuin Dalamarknad.  
Fre, lör, sön  8-18.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider - Självplock jordgubbar i Västerby
vard 8-18 helg 9-16.  Beräknad sässong 1 juli- 19 aug.
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6.   Bodarne G
     Bästa beöksmål 2016. 

••Se våra djur på nära håll, kameler, hästar, åsnor, höns,
grisar, ankor, kalkoner och en kanin. Häst och vagn. 
Hoppborg.  Hembakat fika, korv för grillning. 
Öppet lör och sön 11-16.
Bodarne 4, Horndal. 
Övriga tider - Under By Slånkvicku har vi öppet tis 
24/7 samt lörd 28/7 kl 11-17 med samma koncept som 
Skördefesten.
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Producent, ibland med gårdsbutik.

Marknad, butik. Med lokala producenter,

Café, restaurang. Med lokal mat på menyn.

Boende, med lokalmatsfrukost.

Gårdsrally - besöksmål som
     är med i gårdsrallyt - se sid 1 
     en tipspromenad på hjul

G
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18.   Pellasgården

••Odling och försäljning av KRAV-märkt gurka, tomat, 
paprika och potatis.  
Fre, lör, sön - gårdsbutiken är alltid öppen. Självbetjä-
ning.
Bya 21, Vikmanshyttan. 

18.   Pellasgården

••Odling och försäljning av KRAV-märkt gurka, tomat, 
paprika och potatis.  
Fre, lör, sön - gårdsbutiken är alltid öppen. Självbetjä-
ning.
Bya 21, Vikmanshyttan. 

19.  Matses Mat G

•Uppfödning kyckling och kalkon. Kom och titta hur 
djuren har de! Handla om du vill och fråga om det som 
du undrar! Vi bjuder på kaffe/saft. 
Sön öppet 11-16.
Pungmakarbo 37,  Säter.       FB: Matses mat
Övriga tider:  Slå en pling eller titta in de finns oftast 
nån på plats! 070/6655945
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20.   Karlersgården

 •••Mejeri, odling grönsaker, honung mm. I gårdsbutiken
finner ni ost, grönsaker, tunnbröd, honung och ägg. 
Lättare servering kommer finnas med bla  kaffe, saft och 
ostsmörgås. Betalning sker med swish eller kontant.
Öppet lör 10-15, sön 11-15.
Köningshyttan 49, Hedemora. 
FB: Karlersgårdens Mejeri & Butik  
Instagram:  karlesgarden
Öppet övriga tider - Gårdsbutik lör och sön 12-17. 
Självbetjäning. Betalning med Swish eller kontant. 
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