Matlust och
Växtkraft
I BLEKINGE – SVERIGES TRÄDGÅRD

Gårdsbutiksrundan 2020
12-13 september kl 10-16
Upptäck Blekinges lokala delikatesser genom att besöka våra
gårdsbutiker.
Hämta gårdsbutikskartan på din turistbyrå, hos någon av butikerna
eller på Visit Blekinges hemsida,
https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan

och bestäm din egen rutt.
Alla deltagande butiker finns inlagda på kartan. Välkommen att ta del
av deras spännande sortiment och specialerbjudande!
https://www.facebook.com/gardsbutikerblekinge/

Många butiker anordnar denna helg extra aktiviteter. Ta gärna en titt på respektive
företags hemsida där det kan finnas ytterligare information. Mer information och
adresser till hemsidorna finns i Gårdsbutikskartan 2020. Här nedan ser du ett axplock.

Detta händer under helgen
Sölvekulle Handelsträdgård
Gratislotteri o fina erbjudande. Biodlare finns på plats & pratar om binas viktiga funktion. På lör 12/9
finns trädgårdsmästaren Charlotta på plats, från Akvileja- trädgård & interiör, och svarar på frågor om
trädgård & anläggning, samt har produkter från sin butik till försäljning.

Gummagårdens gårdsbutik
Butiken fylld med alla säsongens godsaker! Våffelfika i den mysiga längan. Utställare
med försäljning av frukt, honung och trädgårdsdesign.
Frida på Staxgård
Försäljning av hembakat, café, enklare lunch samt försäljning av getmjölks-produkter, biodlare och
mycket mer.

Brödhultsgården
Försäljning av närproducerat; kött, charkuterier, ost från Framtida bruk , grönsaker, kryddor, olja m.m.
Fika- Holje glass , kaffe, hamburgare, korv, kakor.

Mormors bakeri
Äppelfestival med många aktiviteter: servering med äppelprodukter, provsmakning, tryck för barnen
trädgårdsverkstad, etc

Hasselstads lantbod
Hasselstad Lantbod kommer att ha "öppen gård" hälsa på gårdens djur och besök våra odlingar.

Äggaboden
I restaurangen serveras bl a surdegspizza från vedeldad stenugn. På sönd 13/9 finns Anna från
Ängagjärde gårdsmejeri på plats med deras produkter. Hantverksboden öppen med försäljning och
utställning.

Johannishus Godsförvaltning
Servering av grillkorv. Intill gårdsbutiken ställer lokala konstnärer och konsthantverkare från
Blekingepärlor ut.

Björketorps Gård
Bakning av tunnbröd i vedugnen, pannkakor och glass. Preminär för mjukglassmaskinen. Abe tillagar
sin fantastiska ost och Rosa kommer med årets honung. Kaffeservering.

Hemgjort och Blekingepärlor
Hemgjort har cafeét öppet med servering av fika och ostkaka. Försäljning och utställning av
medlemmar i Blekingepärlor. På plats hos Hemgjort finns Gerties Vävbod, Tickaboo, Mikael Svensson
och konstnär Pia Eriksson.

Vivo Nova/Skärva Ekobutik
Jens och företaget ”Landet -gastronomi & agrikultur” som odlar på Skärva har skördefest hela helgen med
försäljning av grönsaker från odlingarna, servering av trädgårdslunch k.11-14 samt många glada tillrop. Enkel fika på
Skärva gård hela öppettiden.

Askunga Dovvilt
Restaurang och café öppet. Erbjudande: Kaffe och Mariabulle 45 kr. Helgmiddag serveras 11.30-14.30 (
förboka gärna bord ). Gårdsbutiken erbjuder höstkassen 375 kr innehållande kött och korv som passar
utmärkt till höstens middagar.

Spjutsbygds gård
Försäljning av gårdens egna produkter såsom lammkött, skinn och ullgarn. Husbonden serverar
gårdens egen korv Grille som är både gluten- och laktosfri.

Bottnansmåla Gård
Enkel fika som intas i gamla kostallet eller i trädgården. Möjlighet att spana in gårdens kommande
"stugby" och trädgård med köksträdgård som är under restaurering.

Bredaviks Örtagård
Bredaviks Örtagård ger 25% rabatt på alla presenter, garn, smycken mm. Gäller inte fårskinn och
kryddor, oljor eller annat ätbart.

Karlströms lilla gårdsbutik
Gårdsbutiken är uppfylld med här- och närproducerat. Möjlighet att titta på de djuren som inte är ute
på bete, köra tramptraktor för dom minsta samt titta på dom stora maskinerna.

Sjöstens hjorthägn och gårdsbutik
Förutom gårdens egna produkter kommer försäljning av Ölandsosten att ske. Olofsson och
Wernersson med Angelika kommer att underhålla på lördagseftermiddagen. Grillning av hjortkorv.

Bond-butiken
Kocken Hans Pedersen från Olsängs Restaurangservice & catering, som tillagar mat av lokala råvaror.
Smakprover ur butikens sortiment. Försäljning av Margitas surdegsbröd och rågskorpor.
Barnaktiviteter

Medverkande gårdsbutiker

.

Sölvesborg

Olofström

Sölvekulle handelsträdgård
Gummagårdens Gårdsbutik
Möllekulla länsmansgård
Frida på Staxgård

Ekne Gård
Holje Glassfabrik
Brödhultsgården
Röshult Vedugnsbageri, stängt

Karlshamn

Ronneby

Blekinge Specialty Coffee
Mormors Bakeri
Kölja-Olas Gårdskött
Outdoor Eriksberg
Riksdagsmannagården

Lilla Köksgården
Hasselstad Lantbod
Äggaboden
Björketorps gård
Johannishus Gods
Förkärla gård AB
Hemgjort

Karlskrona

Karlskrona

Vivo Nova/Skärva ekobutik
Askunga Dovvilt
Spjutsbygds gård
Bottnansmåla gård och
gårdshandel
Gamlegården Delikatesser
Hässlelyckans Gårdsbutik
Brofästet Senoren, stängt
Bredaviks Örtagård

Karlströms lilla gårdsbutik
Sjöstens hjortgård och Gårdsbutik
Orranäs gårdsmejeri
Olsängs Potatis
Bond-butiken
Grettlinge gård
Bredängs ciderbryggeri
Blekinge Kust- och
skärgårdshonung
Attanäs gårdsbutik

