FOOD SPOTTING® DALECARLIA

med Dalarnas småskaliga mathantverk
Hints to restaurants with Dalecarlia small-scale artistan food

Det är vi som gör den nära maten som också gör denna karta
This map is produced by us, small-scale artistan food producers

På www.dalasmak.se/restaurang får du tips om Dalarnas utbud av den lokala maten på restaurang och
café. En måltid är en resa i ett matlandskap och en kulturyttring. Dalarna har ett rikt utbud av lokala
matproducenter som samverkar med kreativa kockar på restauranger. Smaklig spis.
On www.dalasmak.se/restaurang you find tips about restaurants and cafes that serve local food.

Kartan är framtagen i ett samarbete mellan olika föreningar som Dalamat - www.dalamat.se, Skördefest södra
Dalarna - www.skordefest-dalarna.se och Mat runt SIljan - www.matruntsiljan.se Den ges ut av DalaSmak som
är övergripande paraplyorganiation. Kartan finns också på hemsidan www.dalasmak.se
You also find the map on www.dalasmak.se

Dalarnas Skördefest

Mer om Dalarna

Börjar första fredagen i september varje år
Dalecarlia food harvest festival

Kom, stanna,ät och bo hos oss ett tag
Visit us, stay for a while, eat and find a place to rest

En resa till Dalarna är en resa till svenska traditioner. Dalarnas Skördefest är frukten av ett åretruntengagemang bland stolta och kvalitetssträvande mataktörer i länet. Slingrande utflyktsvägar till lokala
matproducenter, gårdsbutiker, caféer och restauranger som blandas med spännande sevärdheter.
Dalarnas Skördefest är en samverkan mellan många olika lokala arrangemang.
www.dalasmak.se för mer om Skördefesten och annat smått och gott.
Beginning the fist Friday in September there is a food harvest festival all around Dalecarlia. A tasteful blend
of local food producers, small shops, cafes and restaurants mix with interesting sites. www.dalasmak.se

Flera tips på vad du kan göra och olika boendealternativ hittar du på www.visitdalarna.se Där hittar du
också mer information om nätverket Taste of Dalarna.
You can find more tips on what you can do and different accommodation options at www.visitdalarna.se
There you will also find more information about the Taste of Dalarna network.
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här du hittar mycket av
Dalarnas småskaliga mathantverk
Small-scale artistan food markets and REKO delivery
Matmarknad, REKO och skördefest väcker både smaklökarna och matlusten till liv. En hyllning till
råvaror och produkter som vi bär hem till våra bord, där maten skapar gemenskap och glädje.
Möten blir trevliga samtal med nyfiknafrågor och kunniga svar.
Mer om marknader hittar du på www.dalamat.se
REKO är ett enkelt sätt att köpa direkt från producenterna. Mer info på Facebook.
The local food markets and REKO deliveries are good places to meet the local food producers. Find out
more about markets on www.dalamat.se and REKO delivery on Facebook.
Nya

GR I L L A?

Livskvalité in på knutarna

Trygg matförsörjning

VI HAR LOKALT
KÖTT MED HÖG
KVALITÉ

En annorlunda och helt unik butik
med en upplevelse för alla sinnen!

Local and assured food supply

Att komma in i Saluhallen i Orsa är lite som att komma
in i en handelsbod från förr i tiden. Lokalproducerad
mat och Deli från hela Dalarna och Sverige.
På heminredningsavdelningen blandas lokala hantverk
och nytt från kända märken.

Tillsammans skapar vi den väv av relationer som behövs för en trygg och
hållbar matförsörjning - konsument och producent, handel och transport, det
offentliga och privata, finansiering, energi, insatsvaror, tjänster mm.
Ditt val idag formar framtiden.
Together, we create the web of relationships needed for a secure and sustaniable
food supply. Your choise today forms tomorrow.

Ord. öppettider:
Onsdag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 11–15
Se vår Facebook eller Instagram
för eventuella ändringar av öppettider till exempel vid högsäsong juli, augusti och december.

070-881 11 96
info@saluhallenorsa.se
Kaplansgatan 13,Orsa

FOOD SPOTTING® DALECARLIA

Välkommen in till oss

Yvonne och Jonas Björ
Övre Gärdsjö Lvg 75, Rättvik
070 -30 19 177
bjorgarden@gmail.com
bjorgarden.se

Chilisåser
från Falun
För mer info om webbshop
och återförsäljare gå in på
www.magnifusson.se

Järnvägsgatan 9, Furudal, 070-9796508
Snitthshantverksbageri@gmail.com
www.snitths.se

RÄLTAGÅRDEN

äkta mathantverk med rena smaker
* Restaurang med fullständiga rättigheter, café och
gårdsbutik med delikatesser av struts.
*
av strutsägg eller njut av den lena strutsägglassen
som finns i mer än 20 olika smaker.

L eksands
skinka

prisbelönade smaksättare
med den goda smaken
helt utan tillsattser
alltid med senap
bokade besök
garpenberg
välkomna

* Gårdsvisningar och närkontakt med hundratalet
strutsar, från nykläckta kycklingar till tvåmetersfåglar.
* Lekpark för barnen.

Butik med egen tillverkning chokladprodukter bl a dalahästar i choklad,
praliner och smaksatta kakor tillverkade av exklusiv belgisk choklad.
Vi har presentförpackningar i olika storlekar och tillverkar även choklad
anpassat till ditt företag eller organisation.

T|llverkad enligt gammal tradition.

10 0%

skinka av gris ˝ Salt, E 25

Öppet varje dag kl 10 - 19.
hansjomejeri.se | Tel: 073 022 96 19 | mässvägen 4, 794 90 Orsa

För aktuella öppettider se hemsida:
sahlinsstruts.se

0

Sveden 1
781 92 Borlänge
0243-23 31 37

raltagarden.se 0241-30047

Butik och tillverkning hittar ni i centrala Rättvik, Badhusgatan 7.
www.dalachoklad.se

MURBO

070.2221016

facebook och instagram

ANNAS

Gårdsmejeri, café & gårdsbutik

Orrsta 12, St Skedvi

Butik

www.rosundspotatis.se

www.basingeslakteri.se

0226-65 000

Självplock och butik
Jordgubbar, hallon och grönsaker efter säsong
Nygårdsvägen 3, Västerby, Hedemora FB

färskost, salladsost och smör.
Under
sommaren
har vi öppet
dagar
kl kl
11-17
Våra öppettider
sommaren
2017alla
är ons
- sön
11-17
Välkomna att besöka oss!

CAFÉ
WHALMAN
Besök vår gårdsbutik högst upp i
Skattungbyn där vi erbjuder ett
brett sortiment av charkvaror, allt
hantverksmässigt producerat i liten
skala!
Aktuella öppettider och sortiment,
se hemsidan och facebook!
korvfabrikens.se
0730865382

Sommaröppet se vår hemsida.
Restaurang, kafé, B&B, butik & Loppis.
Övrig tid endast bokade grupper.
På gården producerar vi lokala bärdelikatesser. Egna KRAV odlingar, främst Havtorn.
Musteri & kokeri. I höst kokar vi återigen vår
prisbelönta Vildmarksglögg på skogens bär.
www.muddus-hjortron.se

Din guide
till lokal mat och
dryck i Dalarna
tasteofdalarna.se

Vallkulla mejeri
Är ett småskaligt
hantverksmejeri strax
norr om Vikarbyn.
Av mjölken från våra 8

Hedemora

Bakar allt själva
på lokalt råvaror.

opastöriserade ostar så
som ädelost, grillost,
färskost och källarlagrad hårdost.
Sommartid bor vi med
korna på Karl-Tövåsens
fäbod.

Fika, smörgåsar,
mat.
070-541 14 43
FB - Cafe Wahlman

Facebook: vallkulla mejeri

Välkommen till Klosters Herrgård Garpenberg

Upplev den Samiska kulturen
Ekologiskt naturbeteskött - Köttlådor - Mat events arrangemang
Boka bordet i skogen www.visitdalarna.se/taste/the-edible-country-dalarna
Engelska parken - Klostret - Bruket - Husbyringen
Boende 8 bäddar - Café - Stallplats åt hästen - Ställplats utan el åt husbilen
www.klostersherrgard.se FB: Klosters herrgård
johan.backlin@telia.com
070-338 78 78

Boende
Kanel & Kummin vedugnsbageri finns i Yttersätra utanför vackra Stora
Skedvi. Vi är ett litet surdegsbageri som fokuserar på hantverksmässigt
gjorda surdegsbröd från grunden bakade med ekologiskt kulturmjöl.
Inga konstiga tillsatser eller konserveringsmedel.
Gott bröd är vatten, mjöl, salt och mycket kärlek.

Upplevelser

Produkter

Två butiker : Grövelsjön och Falun
Välkomna!
www.renbiten.se tel. 0253-23330
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Roslunds potatis

Slaktar nöt, häst, lamm och vilt
Försäljning av köttlådor

Murboannas är ett gårdsmejeri med café och gårdsbutik som
ligger ca 1 mil utanför Borlänge utmed rv 50. Den röda
tråden i vår verksamhet är lokalproducerat så allt du hittar
både i cafe och gårdsbutik är gjort på lokala råvaror och
tillverkat av lokala hantverkare. Ostarna tillverkar vi själva
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www.lissellas-senap.se
butiker och webbshop

070 - 523 53 25 www.storalunan.se

Välkommen till vår självbetjäning. Här hittar ni våra

* Eget brygghus med pubkvällar.

Brandts Jordgubbar och Grönsaker

MATSPANING® DALARNA

Lunån 113, Falun

Sahlins Struts och Brygghus

Djura

Rökeri och lantlig
restaurang. Här ifrån
kommer den delikata
Leksandsskinkan.
Gården ligger 1,5 söder
om Leksand.
Perfekt för dagkonferenser/Akiviteter.

mejeri där gårdens ostar görs. Sjungande servitriser, barnridning och lärorik tipspromenad för stora och små.

MATSPANING® DALARNA

Snitths - ett mysigt
anrikt bageri och café
i Furudal.
Alltid nygräddat bröd ,
nybryggt kaffe och
garanterat trivsel.

FOOD SPOTTING® DALECARLIA

Kartans sponsorer

Matmarknader och REKO

2020

MATSPANING® DALARNA

Dalarnas matproducenter

MATSPANING® DALARNA

Tips på restauranger och caféer

