
För mer info och digitalt program
besök vår hemsida » matruntsiljan.se

Vi ses!

EN DEL AV

dalasmak.se

Besök gärna Dalarnas 
digitala matspaningskarta på:  

PROGRAM & BESÖKSMÅL

Lokala producenter och mathantverkare öppnar 
upp sina gårdar och verksamheter för besökare. 

Botanisera i Siljansbygdens fantastiska 
matkultur och levande landsbygd. 

För mer info besök vår hemsida » matruntsiljan.se

Häng med 
på höstens

matfest!

9 - 11 SEPTEMBER 2022 



Färska och syrade grönsaker, 
bär, frukt och div. torrvaror. 
Ekologiskt och KRAV.

Leksand
ERKERS LANTGÅRD

Gårdsbutik & odlingar. Närproducerade
delikatesser & grönsaker. Blommor.
Lördag: Flera aktiviteter, idag serveras
även en god lunch med råvaror från
gården.

Öppet: fre, lör & sön 11 - 16

KAKSTUGAN I TÄLLBERG

Lokalrostat specialkaffe från eget
rosteri, hantverkschoklad (bean-to-bar)
gjord från grunden på rostade
kakaobönor. Crêpes och galetter samt
kakor. Instagram: @kakstugan

Öppet: fre 10 -18, lör & sön 11 -16

| erkerslantgard.se

 | kakstugan.se

KRUKAN PÅ MON

Välkomna till oss i Siljansnäs där
lokalproducerad äppelmust, bröd,
grönt, kulturarvsfrön, kaffe med
fikabröd & matiga mackor erbjuds 
i trädgården. 
GÄSTER: MUSTERI SILJANSNÄS 
& AM KULTUR

Öppet: sön kl 11 - 16 |  krukanpamon.se

PROGRAM & BESÖKSMÅL
Här hittar du alla besöksmål under årets evenemang. 

På vissa platser finns även gästande producenter. 
Observera att detta är endast evenemangets särskilda öppettider.

Övriga tider hittar ni på respektive besöksmåls webbplats.
 

LEKSANDS KNÄCKEBRÖD

Välkommen till vår Bageributik.

Öppet: fre 9.30 - 18, lör 10 - 15 & sön kl. 11 - 15

RÄLTAGÅRDEN

Vi dukar upp och kommer servera
gårdens buffé mellan kl 11-13. Under
dagen finns det olika aktiviteter &
provsmak. Se mer på vår hemsida.
Välkomna till oss!

Öppet: lör & sön kl 11 - 16  | raltagarden.se

leksands.se

CAFÉ ZORN

Mysigt café beläget i stallet vid
Zorngården med uteservering i gamla
hästhagen. Vi serverar mat och
bakverk, lagat och bakat från grunden
gärna med lokala råvaror.
Fullständiga rättigheter.

Mora

|  cafezorn.seÖppet: fre, lör & sön kl 8 - 17

MORA SALT & RÖKNING

Rökt kött och korvar i olika former.
Läsk och glass.

|  morasaltochrokning.seÖppet: fre 11 - 15

Orsa
HANSJÖ MEJERI

Hantverksmejeri med småskalig
tillverkning av dessertost, hårdost,
grillost, fil,  yoghurt, mjölk &
yoghurtglass. Allt görs av gårdens egna
KRAV-märkta komjölk. 
GÄSTER: NJUT I ORSANATUREN.

|  hansjomejeri.seÖppet: lör kl 11 - 16

ORSA HORNBERGA GÅRD

Vi serverar söpärur (långkok på
fläsklägg), med tunnbröd & småost. 
Efterrätt: Hanjsöost eller Rättviksglass.
Gammeldags marknad lör & sön 10 - 15
ute på gården. 

orsahornbergagard.se
Öppet: fre 16 - 21, lör kl 10 - 21 &  sön 10 - 15

NYA SALUHALLEN ORSA

Att komma in på Nya Saluhallen i Orsa
är som att komma in i en handelsbod
från förr. Vi blandar det lokala
mathantverket med både heminredning
och delikatesser från världens alla hörn.

saluhallenorsa.se
Öppet: fre 10 - 18, lör 11 - 16 & sön 11 - 15

SOLSYRAN
 |  solsyran.seÖppet: lör kl 11 - 16

Rättvik
BJÖRGÅRDENS SYLTMAKERI

Lördag: Öppen gård och butik med mat-
hantverksdelikatesser. Lekaktiviteter.
Servering av kolbullar, egna korvar, fika
mm. Gästproducenter, Jägarförbundet och
LRF på plats. Söndag: Vår egen verksamhet
med djur, lekaktiviteter, butik och
servering. GÄSTER: MICROGREENS
RÄTTVIK & MOR LINAS GETGÅRD. 

|  bjorgarden.seÖppet: lör & sön  kl 11 - 16

ICKHOLMENS GÅRD

Lokalproducerad mat i olika former,
liten matmarknad med gäster.
Försäljning av kolbulle. Mat och fika
servering. 

Öppet: lör kl 11 - 16

SNITTS HANTVERKSBAGERI

Välkommen till ett mysigt och anrikt
bageri och café i Furudal. Garanterad
trivsel med nygräddat bröd, lättare
luncher, smörgåsar och kaffebröd.

Öppet: fre 10 - 18, lör & sön 11 - 16

RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI

Tunnbrödsbageri och en gammaldags
Handelsbod . Vårt eget Tunnbröd och
Kavelbullen och även sortiment av
lokalproducerade läckerheter. Titta in
i bageriet där produktionen är i full
gång.

Fre kl 10 - 18, lör kl 10 - 16 & sön kl 11 - 13

MASSARBÄCK

KRAV-märkt grönsaksodling med året
runt-öppen gårdsbutik med
kravprodukter. Tomat, Gurka, Sallad,
Lök, Broccoli, Potatis, Squash, Saft,
Sylt och matolja. 

Öppet: fre 10 - 18, lör & sön kl 11 - 16

tuttul.nu

| snitths.se

HANDSLAGET

Konst, hantverk och designbutik med
mathantverk som sylt/marmelad,
senap, ostar, bröd & honung mm.

Öppet: fre  kl 10 - 18, lör kl  10 - 14

GILLJAMS LANTBRUK & 
GÅRDSBUTIK

Öppen Gårdsbutik, visning av
ladugård, kobingo, tipspromenad,
grillning av korv och burgare, glass,
ägg, grönsaker och mycket mer.

Fre, lör & sön 10-16

FRÅN FRÖ TILL HONUNG

Honung, egenproducerad,
trädgårdscafé, ex matiga bubbelvåfflor
och snittblommor för självplock. 

Öppet: lör kl  11 - 16

ICKHOLMSBUDÄ
Öppet: fre 15 - 19 & lör 11 - 16

Kött till vardag och fest. Småskalig
egentillverkning av charkprodukter.
Manuell försäljning över disk. 

|  ickholmen.se

| handslaget.nu

KORVFABRIKEN SKATTUNGBYN

Kom och besök vår gårdsbutik högt upp
i Skattungbyn! Vi erbjuder ett brett
sortiment av chark, kött & mathantverk.
Välkomna!

korvfabrikens.se
Öppet: fre kl 15 - 18, lör & sön 11 - 16

SILWAGÅRDEN

Gårdsbutik med gårdens egna
produkter som honung, chili, sylt,
marmelad, läfsor, ägg mm.
Trädgårdscafé och snittblomsodling
för självplock.

Öppet: lör 11 - 16  | se facebook

se facebook

 | se facebook

 | se facebook

| Tel 070 - 62 50 230


