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AVESTA   HEDEMORA   SÄTER 

1-3 SEPTEMBER 2017 

SKÖRDEFESTLOGG 

Välkommen till  Skördefesten Vi vill gärna veta vilka platser du  
valt att besöka och vad du tyckte 

om dessa. Fyll i den här skördefest- 
loggen och var med i utlottningen  

av många läckra produkter!  Lämna loggen på sista platsen du besöker. Listan hittar du på  nästa uppslag. 
 www.skordefest-dalarna.se 

Namn:................................................................... E-post:.................................................................. Adress:.................................................................. Postadress:............................................................ ................................................................................ Land:.......................   Telefon:.............................               

Nominera gärna: Trevligaste besöket på Skördefesten: 

På det vinnande besöksmålet finns gästfrihet, 

trivsel, hög kvalité i produkten och presen- 

tationen, omtanke och personlighet: 
 
Jag nominerar nr: 

Ge gärna din kommentar om Skördefesten här! 
.................................................................................. 

.................................................................................. 
.................................................................................. 

.................................................................................. 
.................................................................................. 

Skördefesten via min e-post. 

Jag vill ha information om 

Skriv gärna tydligt. 

Hur fick du reda på om Skördefesten? .................................................................................. 
 

Överblick av de olika platsernas öppettider

Marknader under Skördefesten 
Fredag 7/9  Genuin Dalamarknad, Tviksta Hedemora.  Öppet 13-16.  Caféet öppnar kl 
12. Marknad med många lokala producenter. Här finns också ett uppskattat café med 
hembakat bröd.  Ordinarie öppettider; fredagar under säsong.
Lördag 8/9  Skördemarknad i  Stjärnsund, utanför Bruksboa Stjärnsund.  Öppet 11-15. 
Många lokala producenter bjuder in till sina matstånd utanför Bruksboa. Ordinarie öppet-
tider; lördagar under säsong.
Lördag 8/9 Stora Skedvi Hembygdsgård  Öppet l0-16  Skördemarknad, kaffeservering 
och öppet hus i muséer och utställningar.
Lördag och söndag 8-9/9  Folkärna gammelgård.  Öppet 10-15.  Matmarknad med 
honung, grönsaker m.m.  Hantverkare, museerna öppna.  Café med hembakat, färskt 
tunnbröd, stekt strömming.
Lördag och söndag 8-9/9  By Hembygdsgård.  Öppet 11-15.  Lunchservering, kaffe med 
dopp. Muséerna och hemslöjden är öppna.

Gatumatfest mitt på Myrgatan mitt i Hedemora
Lördag kväll 18-22.  Gatumat gjord på 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. Medverkar Vretens Gård, Dala Ägg, 
Ingelsbo gård, Labys choklad, LissEllas senap, SG potatis, Mogen Coffee Rosters m.fl. 
Prisutdelning nr 1 av årets Gårdsrally.

Skördefestloggen        Vinn en matlåda
I skördefestloggen fyller du i vilka du besöker unde Skördefesten. Du 
hittar den på besöksmålen.  Fyll i var du varit, berätta vad du tycker om 
Skördefesten och rösta fram ditt favoritbesök. Vi lottar ut 5 matlådor 
med lokal produkter bland de inlämnade loggarna.
Genom att fylla i loggen hjälper du oss att utveckla Skördefesten!  

Dalarnas Skördefest
Hela helgen pågår Dalarnas Skördefest runt om i Dalarna. Här hittar du aktiviteter från norr till
söder. Mat runt Siljan, Tunabygdens Skördefest, Jolpärondagarna i Dala-Järna, Renbiten m.fl.
Om du går in på vår gemensamma hemsida www.skordefest-dalarna.se så hittar du information om 
varje evenemang. Informationen fylls på allt eftersom den blir klar.

VÄLKOMNA

     Årets Skördefesthjärta
Prisutdelning på Genuin Dalamarknad fredag den 7/9 kl 14.00.       
Priset går till person eller organisation som med hela sitt varma hjärta 
bidragit till utvecklingen av den närproducerade maten i södra Dalarna. 

Följ oss på Facebook

Dags att utse Skördefestens Grillmästare 2018              OBS tiden  
Avesta                  lördag 1/9
Vem blir årets mästergrillare?                                                 10-14
Det avgörs på Lilla Torget lördagen den 1:a september, när Avesta 
tjuvstartar årets Skördefest i södra Dalarna. Alla som vill kan anmäla 
sig till tävlingen; privatpersoner, företag och föreningar. Man tävlar i 
lag om max 4 personer. Förutsättningarna är att det ska grillas lamm-
kött och att det ska bjudas på lokala råvaror till det. Tävlingen 
kommer att ledas av Benny Andersson som själv kan titulera sig 
grillmästare från Avesta.  Anmälan till: grill@skordefest-dalarna.se

Skördevecka i kommunernas kök i Avesta och Hedemora
Under veckan innan Skördefesten kommer de offentliga köken i Avesta och 
Hedemora prova mat från lokala producenter.  Det blir med massor av god lokal mat 
på menyerna. Ett projekt i nära samarbete mellan Skördefesten och kostenheterna.  

Husbyringen är en natur- och kulturled som slingrar sig fram på mindre vägar mellan byar, besöksmål, museer, 
caféer, restauranger och inte minst lokala matproducenter och gårdsbutiker. Cykelleden vi föreslår följer till större 
delen Husbyringen men utvidgas till Ingelsbo Gård i öster och tar gamla banvallen, del av Pråmleden, mellan Långs-
hyttan och Rörshyttan, totalt ca 50 km. Hyr cykel på Husbyringens besökscentrum i Stjärnsund, bo bekvämt och 
vackert på Husby Kungsgård eller Ingelsbo Gård och njut av en frukost med lokala smaker. Komplettera Skördefestens 
karta med Husbyringens broschyr och du har en heltäckande guide till området!

Avestaturen börjar hos Muddus hjortron på Kolarbo Gård B&B bor och startar ni turen till Avestas lokala matprodu-
center och besöksmål. Turen är enkel väg ca 20 km och går från Kolarbo i Fors till Bergshyttan i söder på mindre 
asfalterade vägar i blandtrafik. Vid Utsund, söder om Folkärna, där Dalälven breder ut sig till sjön Bäsingen, finns en 
fin badplats. 

Anslutningen kopplar ihop Avestarundan med Husbyringen. Efter den kan du bo i Garpenbergs slotts flyglar och 
besöka värlsmästarna i senap, LissEllas där du kan prova spännande och otroliga smaker. Enkel väg Kolarbo till 
Dormsjö är ca 19 km på mindre asfalterade vägar i blandtrafik.

Skedvirundan börjar hos Brödleva (ej med på kartan) i slutet av byn Stora Skedvi. Där erbjuds B&B med lokalmats-
frukost. Från Brödleva i Yttersätra är det bara 1,5 km till Stora Skedvi där Kulinariet finns, en mötesplats för foodies 
och mathantverk. Vidare sedan från Stora Skedvi till Roslunds Potatis i Nirsgården är det 6 km enkel väg. Till Vretens 
gård i Arkhyttan är det 7,5 km enkel väg. Cykelvägarna består av mindre asfalterade vägar i blandtrafik genom bördigt 
jordbrukslandskap och delvis längs med Dalälven.

G = Gårdsrally 
En tipspromenad på hjul.   Åk runt till minst 5 besöksmål och tävla om lokal mat. Svarsku-
pongerna finns ute på besöksmålen. Hos deltagarna märkta med G deltar i Gårdsrallyt finns en 
lärorik fråga eller spännande uppgift att  lösa som handlar om det vi håller på med - att göra 
härlig mat från Dalarna, antingen som primärproducenter som tex föder upp djur, odlar grönsa-
ker eller som förädlare som bearbetar råvaror på olika sätt
Du / ni åker runt till minst fem platser och löser uppgiften. Lös uppgifterna tillsammans eller 
tävla mot varandra. Fyll i svarskupongen och som utslagsfråga  hittar du på en härlig slogan för 
mat från Dalarna.
Prisutdelning görs i två omgångar:  
-  Lördag lämnar du in din kupong på hos Labys eller gatumatfesten i Hedemora senast 18.30.  
Där finns då en jury med politiker och representant från Skördefesten redo.  Prisutdelning med 
bästa slogan blir kl 20.
-  Alternativt kan du om du inte besöker Gatumatfesten eller vill tävla även på söndagen skicka 
på mail till info@skordefesten eller per brev till Skördefesten, c/o LissEllas senap, Guldleden 1, 
77698 Garpenberg, senast måndag 10/9.  Bland inkomna svar utses ytterligare vinnare. Priserna 
skickas hem. Lokala produkter från södra Dalarna utgör vinster.

Ett stort tack till alla som vill att vi ska ha god lokal mat
Tillsammans skapar vi samhället vi lever i. Genom att stödja och handla lokal mat får vi 
mat vi vet vem som har gjort den, öppna landskap, tryggare livsmedelsförsörjning och i 

många fall väldigt mycket godare mat. 

Förslag på cykelturer med besök i Södra Dalarna!
Se de färgade vägarna på kartan på andra sidan.

Kom - Dofta, smaka, stanna, ät och njut
7-9 september 2018  Avesta - Hedemora - Säter

Mathantverkare, gårdsbutiker, restauranger 
m.fl. mataktörer bjuder in till njutning av 
traktens läckerheter.
Skördefesten har ett stort utbud, här finns 
mycket att uppleva. Titta i foldern när dina 
favoritbesök håller öppet!   OBS - Varierande 
öppettider!

Arrangör är Skördefest i Dalarna ideell 
förening.
Se www.skordefest-dalarna.se för senaste nytt.
Där hittar du en portal för hela Dalarnas 
Skördefest. Klicka på hästarna så kommer du 
till Södra Dalarnas Skördefest.

www.skordefest-dalarna.se

Våra sponsorer och bidragsgivare

AVESTA  HEDEMORA  SÄTER 20
18
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• Om �er konsumenter väljer svenskt i butik 
och på restaurang, gör det skillnad för vil-
ken mat och vilket Sverige vi får framåt. 

• LRF vill att Sveriges bönder, odlare och 
skogsbrukare ska ta en starkare position 
på marknaden.

• Bli en miljöhjälte och gör nytta för miljön 
genom att välja mat från Sveriges bönder.

www.lrf.se
#väljsvmat 
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VI VISAR DIG VÄGEN 
TILL ETT LÖNSAMT 

SKOGSBRUK

AB Karl Hedin Råvara
Telefon 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se/ravara

Åkargatan 11, Hedemora    0225-59 55 90

LOKALPRODUCERAD MAT  
FRÅN DALARNA! 

HEDEMORA

Folkare Landsbygdsforum
Nätverk för utveckling av  

landsbygden i Avesta kommun 

Det här är vår hemmaplan. 
Det var i lantbruken och skogen vi 
startade för mer än 150 år sedan.
Och här finns vi fortfarande kvar. 
Ring oss på 023-930 00.

Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270075

ÖPPETTIDER: KULINARIET.SE

MH MOTOR
I HEDEMORA

Hos oss hittar du 
din nästa bil !

Vi säljer, köper och 
byter bättre beg bilar.

www.mhmotor.se
Ivarshyttevägen 1

073-600 22 29

Välkommen till 
Stora Skedvi

och fiska 
i våra 20 sjöar.

fiska-i-stora-skedvi.se

VISENTPARKEN

Besök Avesta Visentpark 
och ta del av historien 
kring varför visenterna 

finns här i Avesta.
Det europeiska arbetet 
med att rädda visenten 
pågår och där är Avesta 

kommun unik.

Säsongsöppet: 
20 maj – 16 september  

kl.10.00 – 16.30


