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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

35.  Vretens Grisproduktion G
     Bästa beöksmål 2017.

••Välkommen att titta på grisar med knorr I samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Dalacharkprodukter. Guidade visning bland suggor o 
smågrisar. Servering av hamburgare o korv från Siljans 
Chark. Ponnyridning för barnen, 10 kr / pers. 
Guldpenningsletning i halmborg o gratis traktortur för 
barnen.10% rabatt på beställda köttlådor från 
Dalacharkprodukter under öppet hus. Utedass finns.
Öppet lör 10-15.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.    
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39. Stora Skedvi restaurang & pizzeria

 •På menyn finns de två lokalmats-pizzorna Ebba Grön 
och Dalagård med råvaror från Stora Lunån, Matses Mat, 
Karelius chark, Whålsteds grönsaker, Catarinas sprätt
hönseri, Pollacks gården och Forsa gård.   
Fre öppet 11-22. Lör och sön 12-22.
Landsvägen 33, Stora Skedvi. www.stskedvirestaurang-
pizzeria.se
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36.  Stora Lunån G
       Bästa beöksmål 2014. 

••Grisar, kaniner, alpackor, getter och andra djur att
klappa. Ostar från mejeriet. Bullar från bageriet. 
Fika/mat i cafeet. Sång för barnen. Barnridning. 
Lekplats. Konstutställning.
Öppet lör och sön 11-17.
Lunån 113, Falun.    
www.storalunan.se
Övriga tider - Öppet varje dag 11 - 17. Sång för barnen 
varje dag kl 12 o 15. Barnridning mån, ons, fre kl 13. 
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34.   Roslunds potatis G

••Visning av hur man sorterar o packar potatis
samt en åktur ute på potatisupptagaren i fält.
Öppet lör 10-16.
Orrsta 12, Stora Skedvi. 
www.roslundspotatis.se
Övriga tider: Gårdsbutiken öppen året runt flertalet 
sorters potatis.
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40.   Kulinariet i Stora Skedvi G

•••Ett centrum för lokalt mathantverk. Saluhallen Visthusbo-
den, knäckebrödsbageriet Skedvi Bröd, mejeri med 
glasstillverkning. Se, smaka, shoppa, delta och upplev!   
Öppet fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-15.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. 
www.kulinariet.se    FB:  Kulinariet
Öppet andra tider - Sommartid 25/6-18/8 öppet mån-fre 
10-18 lör 10-15 sön 11-15. Görgen Tidéns Sommarkrog 
öppen alla dagar 11-15.  Övr tider se hemsida.
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37. Cafe Forsnäs G

•Välkommen till vårat cafe som drivs av ett socialt
arbetsintegrerat företag, Solvarbo kök&service. Vi har 
även loppisförsäljning i ladan. 
Öppet fre, lör och sön 11-17
Forsnäs 5, Stora Skedvi. 
www.cafeforsnas.com     FB: Cafe Forsnäs
Öppet andra tider - tor-sön 11.00-17.00
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38.  Forsa Gård G

•Kom och titta på vårt nya grisningsstall.
Öppet lör 10 - 15.
Forsa Gård 1, Stora Skedvi. 
FB - ForsaGård
Öppet andra tider - Öppet i grishagen varje dag från 
midsommar till sista juli mellan 10-20.
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33.   Björnens ekogrönsaker G

••Försäljning av ekologiska grönsaker och kryddor.
Äppelkaka och kaffe serveras alla dagar. Grönsakssoppa 
serveras lör och sön. Åkervisning lör och sön kl.12
Barnaktiviteter: Tipspromenad, Kolla på grisar och höns.
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Berga 118, Dala Husby. 
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider: Försäljning från gården alla dagar, anmäl 
besök i förväg via mail: eko.groensaker@gmail.com 
eller tel. 070-6085209 / 070-3748993. Försäljning på 
marknad i Stjärnsund, lör juli-aug, samt Bondens egen 
Marknad Falun .
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42.  Widichs gårdsprodukter G

••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom
lammkött, korv, rökta delikatesser, mjöl, ägg, äppel- 
must och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi 
säljer även våra egna lammskinn.
Öppet lör 10-16 och sön 11-15.
Bodarne 19, Gustafs.     www.widichs.se
Övriga tider - Gårdbutik söndagar 11-14
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41.  Stora Skedvi Hembygdsförening G

••Skördemarknad på St.Skedvi Hembygdsgård, vackert
belägen vid Dalälven. Kaffeservering och öppet hus i 
muséer och utställningar.
Öppet lör 10-16.
Stora Skedvi.
www.storaskedvi.nu   FB: Vi som gillar Stora Skedvi
Öppet andra tider - Hembygdsgårdens kaffeservering 
öppen 22/6-12/8 tisdag - söndag kl.12-17.
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25.   Klosters Herrgård G

•Dikoproducent. Välkommen till vårt slakteri där vi
visar på hantering av köttdetaljer. Boka din låda med 
ekologiskt nötkött från gårdens eget slakteri.
Öppet lör 11 -15.
Kloster 123, Garpenberg. 
www.klostersherrgard.se   FB: klosters herrgård
Övriga tider: Köttlådor under vår och höst.
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31. Myggs musteri G

•Visning av musteriet. Provsmakning och
försäljning av äppelmust. Utställning av äppelmustflaskor
Öppet lör 10-16. Sön 11-15.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund. 
FB: Myggs Musteri
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32.   Långshyttans Brukshotell G

••Charmigt brukshotell med 15 rum och 35 bäddar. Under
Skördefesten café med hembakat och lite lättare 
lunchrätter. Middagar på beställning, 0225-600 54 eller 
info@brukshotellet.se.  
Öppet fre - sön 11-15.
Holmgatan 4, Långshyttan.
www.brukshotellet.se 
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28.   Kryddan i tillvaron G

••Gårdsbutik i romantiska Stjärnsund med lokalproduce-
rade ekologiska marmelader, grillolja, senap, saft, geléer 
m.m. Vår egen Skogshonung samt pollen från vår 
ekologiska biodling.  Fre på Genuin Dalamarknad 
Lör och sön öppet 11-16.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 
www.kryddanitillvaron.se    FB: kryddan i tillvaron
Öppet övriga tider: se vår hemsida eller facebook för 
öppentider under sommaren.
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26. Ingelsbo gård G
     Bästa beöksmål 2013.

••Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV nötkött,
nötkorv, grillad korv och kalvdans. Se ladugårdarna och 
örtagården. Hämtning av mjölkkorna från hagen till 
mjölkningen 15.30. Barnaktiviteter. Lör på gatumatfes-
ten.
Fre öppet 15-18. Lör och sön 12-18.
Ingelsbo Täkten 103, Garpenberg. 
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Öppet andra tider - Försäljning av nötkorv, nötkött, 
råmjölk i gårdsbutik, öppet när vi är hemma.  
Bo på Lantgård i bagarstugan, självhushåll eller rum & 
frukost. Bokning via mejl traute@lindenthal.com eller 
070 3983023
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30.  Fläckemyran Eko-Café

••Eko-café utanför Stjärnsund som serverar skördesoppa
från egna odlingar samt fika (allt från ekologiska 
nybakade kanelbullar till raw-food-bollar och smoothie) 
Försäljning av hantverk.
Öppet lör och sön 12-16.
Bruksallén, Rörshyttan, Stjärnsund.
FB: Fläckemyra Eko Cafe
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27. Stjernsund Brygghus G

•Vi öppnar upp vårt brygghus för provsmakningar. 
Ingen föranmälan behövs! Drop in!
Öppet fre och lör 16-21
Stationsalle´n 16, Stjärnsund. 
www.stjernsundbrygghus.se
FB: stjernsundbrygghus
Öppet andra tider - se vår hemsida eller följ oss på 
facebook för aktuellt program
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29.   Skördemarknad Stjärnsund 

•Matmarknad. I underbart sköna Stjärnsund är det
marknad runt den idylliska bruksdammen. Lokal-
producerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm.
Lör öppet 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
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23.   Trollbo Gård G

•••Hotade husdjurraser; lappgetter, gutefår, fjällko, väneko, 
highland cattle, linderögris, höns, gotlandkanin, 
angorakanin, bin ...  Grillkorv från linderögris, salami 
och skinka, våfflor, färskost m.m. 
Öppet fre 15-18, lör 11-16 och sön 11-15.
Trollbo, Hedemora.
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21.  Svartviks gård G

••Biodling, försäljning av honung, salvor, bivax och vid
tillgång ägg från hedemorahöns. Hembakat fikabröd, 
lättare ätbart, vi bjuder på kaffet.  Träffa våra hundar, 
katter, höns och lamm. 
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-16.
Norshyttan 122, Hedemora.
www.facebook.com/SvartviksGard
Öppet andra tider: Gårdsförsäljning juni-aug sön 
14.00-17.00, övrig tid ring innan 070-7270610.
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24.   LissEllas senap G
       Bästa beöksmål 2015.

••Hos världsmästarna i senap får du smaka många olika
sorter.  Fika med senap i bakverk. Lör på gatumatfesten. 
Öppet lör 11 -15.
Guldleden 1, Garpenberg. 
www.lissellas-senap.se    FB:  lissellas
Öppet övriga tider - gårdsförsäljning hos lanthandeln i 
Garpenberg.
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22.   Hedemora Vegetabilska Oljor

•Välkommen att se tillverkning av kallpressad rapsolja.
Extra fin olja utan tillsatser från lokala producenter.
Fredag på Genuin Dalamarknad.   
Sön öppet 11-13.
Örängarna 102, Hedemora.    www.dalamat.se
Övriga tider: Försäljning på Genuin Dalamarknad i 
Hedemora (Alla Fredagar 13,00-16,00 f.o.m.29/6-14/9)
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