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VÄLKOMMEN TILL SMAKA på VÄRMDÖ® 2017!
vi älskar bönder, vi älskar öppna landskap och vi  
älskar våra kunder som möjliggör att projekt smaka på  
värmdö® utvecklas år efter år! utan värmdös bönder och 
mathantverkare och utan alla våra fantastiska supportrar 
hade vi inte kunnat ta ytterligare ett steg i vår utveckling: 
vi har nu startat en ekonomisk förening med det självklara 
namnet ”smaka på värmdö®”. Här samlas våra lokala  
producenter och konsumenter under ett och samma  
paraply – en gemensam plattform och mötesplats där vi 
kan utveckla vår lokala matproduktion ytterligare! 

självklart vill vi att du som konsument känner dig delak-
tig i vår verksamhet: bli stödmedlem och bli en i gänget!  
så här gör du för att bli stödmedlem: 
Betala in 200 kronor till bankgiro 105-6795. skriv i  
meddelandefältet att betalningen avser stödmedlemskap. 
maila sedan ditt namn, adress och telefonnummer till 
smakapavarmdo@gmail.com. när du mottagit en bekräf-
telse på ditt mail är ditt medlemskap godkänt! 

i denna broschyr presenterar vi värmdös bönder och 
mathantverkare och tipsar om evenemang där du kan  
handla lokalproducerade livsmedel. vi tipsar om en smakrik 

lördagsutflykt med upplevelser för såväl gom som själ och 
hoppas kunna ge dig inspiration till nya upplevelser! Flera 
av gårdarna och mathantverkarna har egen försäljning  
direkt på gården. andra säljer på marknader eller i den  
lokala butiken.

en av fördelarna med att handla direkt av odlaren, djur- 
uppfödaren eller mathantverkaren är att här finns det 
tid att ta reda på mer om dina livsmedel. vid vilken  
temperatur pressas rapsoljan? varifrån kommer rabarbern 
i rabarbersaften? Hur tillagar jag lammsteken? 

Här hittar du namn, kontaktuppgifter och vägbeskrivning 
till företag som producerar småskalig mat med varsam 
hand. på Facebook finns sidan smaka på värmdö och  
gruppen värmdökassen. Här kan du hålla dig à jour med 
veckans erbjudanden i din lokalproducerade matkasse och 
få tips om evenemang och gårdsbutiker. 

Broschyren smaka på värmdö® 2017 har genomförts 
och möjliggjorts genom ett samarbete mellan smaka på  
värmdö ekonomisk förening, Wermdö hushållningsgille 
och värmdö LrF.

smaka på vÄrmdö®

Välkommen till Smaka på Värmdö® 2017! -
din guide till lokala mathantverkare, 

odlare och djuruppfödare 
i Värmdö kommun.
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1 Långsunda Gård, Ewa och Bengt Romare
grönkål, squash, mangold, rotfrukter och kryddor. Färskt eller förädling genom torkning.
kontakt och information: www.ewaromare.se, langsundagard@ewaromare.se, 08-570 360 06 
 

Skeviks Gård
på Hotell & konferensanläggningen skeviks gård odlar vi egna grönsaker, bin och har en hönsgård 
som försörjer oss med ägg. Här bedriver vi också djurhållning och avel för svenska lantrasdjur såsom 
bland annat rödkullekor, lamm av sorten klövsjöryor och Linderödssvin, som förser oss med eget 
kött till vår restaurang. vi lagar mat med kärlek och egna, eller lokalproducerade råvaror, så långt det 
är möjligt. kontakt och information: www.skevik.se, 08-57038700, bokning@skevik.se

Wermdö Glassmakeri, Lisa Cason
närproducerad glass gjord på gammaldags vis och utan onödiga tillsatser. vi på Wermdö  
glassmakeri ser glassen som ett mathantverk. glassen hittar du i utvalda lokala butiker.
kontakt och information: www.wermdoglass.se, info@wermdoglass.se, 073-700 31 50, 08-684 099 00

Chokladblommans praliner NYHET!
Chokladblommans praliner är meningsfull  choklad. med mina praliner vill jag säga dig att njuta 
mer. av här och nu. pralinerna tillverkas i liten skala för hand i gustavsberg och är fyllda av naturlig 
godhet och passion.  kontakt och information: info@chokladblommanspraliner.se 070-6539888

Johannas salt, Johanna Tengselius, Betsede, Gustavsberg NYHET!
Johanna, som förutom att hon är saltmakerska även är trädgårdsmästare, började göra sitt eget  
ekologiska örtsalt för ett par år sedan. nu har hon utökat sin örtträdgård och odlar allt från egen 
chili och vitlök till rosmarin och timjan. Johanna använder ett ekologiskt salt som är obehandlat och 
oraffinerat och burkarna som saltet är förpackat i är handdrejade i grottaglie i puglia, italien. 
kontakt och information: johannassalt.se, hello@johannassalt, 0736-26 11 49
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6 Kocken Carl-Fredrik NYHET!
kocken Carl-Fredrik gör senap med utgångspunkt från bygdens tillgång på varor och smaker.  
kontakt och information: kockencf@gmail.com, 073-500 51 50.

Kersh kafferosteri, Aadel Kersh, Gustavsberg NYHET!
kersh kafferosteri är ett lokalt mikrorosteri i gustavsberg. vi jobbar hantverksmässigt, hela vägen. 
efter att råkaffet kommit in till oss så rostas det i en trumrost i 10-15 minuter, beroende på sort,  
ständigt under övervakning av den som rostar. kärleken till råvaran och passionen för hantverket 
framhävs i den bryggda koppen.  
kontakt och information: www.lokaltkaffe.se, info@lokaltkaffe.se, 073-6853658. 
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8

Ingarö
Säby Gård, Micke Windahl och åsa Levén
Här odlar vi potatis, rabarber och kallpressar vår rapsolja. rapsoljan pressas ur ett eget odlat rapsfrö 
från åkrarna på ingarö och värmdölandet. gurka och tomater efter tillgång självplock av potatis i 
september, försäljning av hästfoder. på höskullen hittar ni även gårdsloppisen kuriåsa där gårdens 
produkter även finns till försäljning. öppettider på hemsidan! sjävbetjäningsbutik. kontakt och 
information: www.sabygardingaro.se, info@sabygardingaro.se. 070-838 27 04, 070-579 77 44
   

Värmdö Musteri, Malin och Nikolaj Skjernov
Här pressas våra svenska äpplen till fantastisk äppelmust. du kan även lämna in din egen frukt till 
mustning. missa inte våra handgjorda prisbelönta sylter, safter och geléer. Besök vår gårdsbutik och 
sommarcafé med smörrebröd, äppelpaj mm. kontakt och information: www.varmdomusteri.se,  
info@varmdomusteri.se, 0708-57 12 00

   
Värmdö Bränneri, Malin och Nikolaj Skjernov
Här förädlar vi vår äppelmust till traditionell mousserande cider och gör vår egen ”calvados” 
– pomme de vie. produkterna finns på systembolaget och på utvalda restauranger.
kontakt och information: www.varmdobranneri.se, info@varmdobranneri.se, 0708-57 17 11

Värmdö Bryggeri
värmdö Bryggeri ligger vackert beläget i nära anslutning till säby säteri. Här brygger vi flera sorters 
öl med vatten från egen källa och högklassiga råvaror. Även om bryggeriet är modernt görs allt med 
hantverksmässiga metoder och mycket passion. vår öl hittar ni på systembolaget, restauranger och 
i dagligvaruhandeln. nytt för i år är även vår bryggeripub i sickla köpkvarter i nacka. kontakt och 
information:  www.varmdobryggeri.se info@varmdobryggeri.se eller 08-559 362 10.
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Skärgårdsmarknad på Brunns gård
 
Den sista söndagen i juli varje år går sommarens stora skärgårdsmarknad på Brunns gård, Ingarö av 
stapeln. Här kan du handla alldeles pinfärsk potatis, nyslungad honung, sylter, safter, marmelader, 
müsli och rapsolja. På grillen grillas hamburgare och korvar med lokalt ursprung. Här samlas våra 
bönder och mathantverkare för en riktig folkfest! Vi brukar tipsa våra besökare om att det lönar sig 
att komma i tid, ty här är det strykande åtgång på Värmdös delikatesser! För mer information om 
Skärgårdsmarknaden på Brunns gård, Ingarö, håll utkik i lokalpressen och/eller på Facebook i vår 
grupp Värmdökassen. 
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Nora Gård, Anders Karlsson och Anna Ranebo 
gårdsbutik och trädgårdscafé med försäljning av honung från egen bigård och prisbelönta sylter, 
marmelader, hemkokt saft, honungsrostad müsli och mycket annat.  gårdsloppis och försäljning av 
ved. gårdsbutiken och gårdsloppisen öppna lördagar kl. 10-15 från påskafton. Hönsbytardag i maj: 
årets galnaste evenemang! kontakt och information: anna.ranebo@gmail.com, 073-735 11 11

   

Nora Gård, Müsliriet , Amanda Ranebo   
müsliriet är ett småskaligt müslirosteri: produkterna sötas med honung från gårdens egen bigård 
och rostas med kallpressad rapsolja från säby gård. kontakt och information: amanda@müsliriet.se, 
070-937 50 23

Kalvandö Gård, Sussi Wellgren och peter Eriksson
självplock av majs och solrosor i september.  kontakt och information: 073-924 45 54 

Nysveds Gård, Lennart Andersson och åsa Lindqvist
Äpplemust och höns, vaktelägg från egen hönsgård, lammskinn. ridlekis, bondgårdskalas och djuris. 
Boka uteritt i naturskön miljö. gårdsbesök efter överenskommelse, företagsevent, möhippa. 
kontakt och information: www.nysvedsgard.se, nysved@gmail.com, 070-721 86 48

Oxön, Erhard och Ruth Langhart
Tomater, persilja och blommor. Besök efter överenskommelse.
kontakt och information: ruth.langhard@gmail.com, 070-745 94 32

Siggesta Gård, Siggesta Deli
på siggesta Hotell och konferens hittar du våra lokalt inspirerade delikatesser, många av dem 
tillverkas i vårt kök och bageri. du hittar alla våra delikatesser i butiken på gården. när du besöker 
oss nästa gång kan du köpa med dig en god crunch i olika smaker, vår populära ketchup eller vårt 
luftiga och goda solrosbräck, listan är lång. du kan med andra ord ta med dig en del av siggesta 
gård-känslan hem och påminnas om din upplevelse hos oss – en härlig dag i skogen, en lyckad  
konferens eller en skön familjeweekend.kontakt och information: www.siggestagard.se,  
info@siggestagard.se, 08-562 801 00

Rindö, Ostmakeriet, Anna Kälvebrand
på andra sidan Oxdjupet har värmdöbon anna kälvebrand ett mejeri med butik och kafé. Här finns 
ostar med skärgårdsprägel och värmdöanknytning t.ex. brännvinsosten möja och den krämiga 
vitmögelosten Älvsala vit. mormors ostkaka och mejeriets ostpajer går att njuta på plats eller köpa 
med. kontakt o info: www.ostmakeriet.se, anna@ostmakeriet.se  Fotograf: Cecilia nordstrand
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Södra Värmdö och Ingarö 
(lämpligt lördagar)
kl. 10 på lördagar öppnar gårdsbutiken på  
Tavastboda gård sina dörrar. Här kan du köpa 
kött från skärgården och botanisera bland  
diverse mathantverk och härliga fårskinn. att 
utsikten över Tavastboda-viken är vidunderlig är 
bara en bonus. efter besöket ställer vi nosen mot 
nora gård som ligger mellan Hemmesta väg-
skäl och Bullandö. Här finner du värmdös äldst 
bevarade bykärna och de röda små husen liknar 
en riktig bullerby. i gårdsbutiken kan du inhan-
dla prisbelönta sylter, safter och marmelader, 
honung från den egna bigården och müsli från 
gårdens müsliri. Om solen skiner: passa på att ta 
en fika i trädgårdscaféet och njut av miljön där 
tiden stannat. nu bär det av mot säby gård  på 
ingarö. Här ligger värmdö musteri med café och 
härliga smörrebröd och kuriåsa med allehanda 
loppisfynd, egenpressad rapsolja och färskpota-
tis i säsong. på gräsmattan kacklar hönsen och 
gårdskatten Zingo kommer säkert och hälsar dig 
som besökare välkommen!

Norra Värmdö och Rindö  
(lämpligt söndagar)
Första stoppet blir på siggesta gård där  
siggesta deli bjuder på alla möjliga egen- 
tillverkade delikatesser. Här kan du även ta en 
fika eller en minigolfrunda värmdö runt eller 
botanisera på backluckeloppisen. därefter går 
färden norröver mot Ostmakeriet. vid stenslätten 
tar du färjan över till rindö. i första rondellen 
svänger du vänster och ner mot hamnen hittar du 
Ostmakeriet. Här finns egentillverkade ostar och 
annat mathantverk och här kan du passa på att 
njuta av hamnlivet från caféet på träterassen.

Välkommen ut i spenaten! 
Här tipsar vi om två utflykter som man kan göra 
med stopp hos våra bönder och mathantverkare



påskmarknad på Värmdö bygdegård
söndagen innan påsk är det dags för den årliga påskmarknaden i  
värmdö bygdegård. passa på att fyll på i skafferiet med lokala  
delikatesser till en av årets stora mathelger.  
Arrangör: Värmdö Bygdegårdsförening

Kosläpp på Malma gård
i maj när kossorna äntligen släpps ut på grönbete; då är det fest på 
malma gård! kaffeservering, malmaburgare, minimarknad med lokalproducerat  
och massor med kor, kalvar och en och annan tjur förstås. Arrangör: Malma Gård

Hönsbytardag på Nora gård 
i maj arrangeras årets ”galnaste” evenemang! upplev en riktigt härlig dag på landet med garanterat 
kackel på lagårdsbacken! kom och lär dig mer om höns och fjäderfä! köp en tupp eller ta en kopp kaffe i 
trädgårdscaféet! självklart finns det ägg att köpa och flera av våra matproducenter finns på plats.  
Arrangör: Nora Gård

Rabarberfest på Säby pREMIÄR!
den 28 maj (mors dag) skördar säby gård för första året sitt stora rabarberfält och det firas med en 
smakrik rabarberfest! Bjud mamma på en trevlig söndagsutflykt. rabarberfika vid gårdsbutiken, rabar-
bersylt, rabarberdryck, rabarberpaj och mycket mer. på säby säteri kan ni njuta av en härlig brunch där 
rabarbern står i centrum. Arrangör: Säby Gård, Värmdö Musteri och Säby Säteri

Djurö marknad
i mitten av juli varje sommar är det marknad på djurö. då samlas bönder, mathantverkare, konstnärer 
och konsthantverkare för att presentera och sälja sina alster. våra ledord är kvalité, kvalité, och kvalité! 
Här finns bara äkta hantverk och äkta mathantverk! det är vi stolta över! Arrangör: Smaka på Värmdö® 
(i samarbete med Wermdö hushållningsgille och LRF Värmdö)

Skärgårdsmarknad på Brunns gård, Ingarö
den sista söndagen i juli varje år går sommarens stora skärgårdsmarknad på Brunns gård, ingarö av 
stapeln. Här kan du handla alldeles pinfärsk potatis, nyslungad honung, sylter, safter, marmelader, rap-
solja. Här samlas våra bönder och mathantverkare för en riktig folkfest! Arrangör: Smaka på Värmdö® 
(i samarbete Wermdö hushållningsgille och LRF Värmdö)

EVENEMANGSKALENDER  



Värmdökassen
värmdökassen är en matkasse som bara innehåller livsmedel från värmdös bönder och mathantverkare. 
vi säljer den på grisslingeparkeringen i skördesäsong i september och oktober. kassens innehåll varier-
ar varje vecka, men en sak är säker: innehållet är lokalproducerat, pinfärskt och alltid av högsta kvalité! 
vill du veta mer om värmdökassen? gå med i vår grupp på Facebook ”värmdökassen”!  
Arrangör: Smaka på Värmdö®  (i samarbete med Wermdö hushållningsgille och LRF Värmdö)

Äpplets dag på Säby 
i september när äpplena dignar på träden är det äppelfest på säby. kom och musta dina egna äpplen, 
provsmaka, lär dig mer om äppelsorter, och ta en kopp kaffe med äppelpaj i caféet.  
Arrangör: Värmdö Musteri

Självplock potatis på Säby gård
under två helger i september är det självplock på potatis ute på säby gård, ingarö. plocka en hink eller 
ett par säckar och fyll med din alldeles egenplockade potatis. Ta med picknickkorgen och ha en riktig 
familjedag på landet! Arrangör: Säby Gård

Värmdökassen Special – matmarknad 
i oktober vankas det matmarknad i värmdö bygdegård. vi bjuder in alla producenter i projekt smaka 
på värmdö® och fyller upp bord och marknadsstånd med lokala delikatesser! självklart kan du äta en 
lokalproducerad hamburgare eller ta en kopp kaffe med hembakat på plats och köpa med dig en värm-
dökasse. Arrangör: Smaka på Värmdö® (i samarbete Wermdö hushållningsgille och LRF Värmdö)

Julmarknad i Värmdö bygdegård 
Första söndagen i advent är det julmarknad i värmdö bygdegård. då dignar borden i bygdegården av 
konst och konsthantverk och förstås finns våra lokala mathantverkare på plats! Här kan du köpa ätbara 
julklappar och förbereda julbordet. Arrangör: Värmdö Bygdegårdsförening 

JULkassen 
i oktober börjar vi att ta emot bokningar till vår oerhört populära julkasse. JuLkassen innehåller bara 
delikatesser från våra lokala bönder och mathantverkare och innehållet är unikt varje år. 2017 sker 
utlämning av JuLkassen i värmdö bygdegård fredagen den 15 december. Håll utkik på www.facebook.
com/smakapåvärmdö för information om innehåll och hur du bokar då det närmar sig.  
Arrangör: Smaka på Värmdö (i samarbete Wermdö hushållningsgille och LRF Värmdö)
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1. rabarbersort som odlas på säby gård, ingarö
2. restprodukt vid öltillverkning
3. på denna ö arrangerar vi marknad i mitten av juli
4. kulturväxt som odlas på kalvandö gård
5. Här finner du värmdös äldsta bevarade bykärna
6. Här ligger västerängens gård 

7. matföretag på rindö
8. kocken Carl-Fredriks specialitet
9. på denna plats säljs värmdökassen i skördetid
10. gård på ön nämdö
11. solhöjdens trädgårds trädgårdsmästare
12. malin på värmdö musteris favoritäpple

maila ditt svar på korsordet till smakapavarmdo@gmail.com senast den 31 november så är du med i utlottningen av en 
JuLkasse! (du kan till exempel fotografera av korsordet och skicka bilden i ett mail. märk mail ”korsord 2017”) LYCka TiLL!

1
2

4
5

6
7

8
9

10
11
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Korsord
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Djurö och Stavsnäs

19 Malma Gård, Anders och Maria Wågberg
Certifierad eu-ekologisk uppfödning av nöt och lamm. eget slakteri med köttlådeförsäljning via vår 
hemsida. kosläpp i maj varje år. gårdsbesök efter överenskommelse.  
kontakt och information: www.malma-gard.se, info@malma-gard.se, 070-371 36 00

Solhöjdens Trädgård, Elisabeth Sandqvist 
småskalig tillverkning av marmelad och chutney från närproducerade råvaror. Fruktträdsbeskärning 
och trädgårdsskötsel. kontakt och information: elisabeth.sandqvist@compaqnet.se, 070-545 07 21

Tavastboda Gård, Ö-slakt Skärgårdskött
Hängmörat, lokalproducerat lamm- och nötkött från frigående djur som varit stamgäster på naturens 
egen restaurang. kontakt och information: www.skärgårdskött.se, info@o-markt.se, 08-571 43420

  

21
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Wermdö Skeppslags biodlarförening 
Biodlare är, i allmänhet, vackra, begåvade och trevliga. Huruvida detta är egenskaper som biodlarna 
har redan från början eller om de förvärvas under resans gång är omtvistat. Läs mer om biodlare och 
hur du kan få tag på lokalproducerad honung på Wermdö skeppslags Biodlarförenings hemsida.  
kontakt och information: www.wermdobiodlare.se



Ytterskärgården
Nämdö: Östanviks Gård, Stina Molander, per och Jon Fjärdhäll
Här är vi producenter av ekologiskt certifierade naturvårdare i forma av lamm, får och nöt. djuren 
går på betesöar i ytterskärgården på sommaren, precis som förr. Ägg från egen hönsgård med 
tillgång till utevistelse med sjöutsikt. ekologisk odling av grönsaker på friland och i växthus. potatis-
land i sydsluttning ner mot sjön. gårdsbutik på sommaren med bl a fina lammfällar.
kontakt och information: www.ostanviksgard.se stina@gillinge.net, 08-571 564 18, 070-564 23 74

Runmarö: Solberga Gård, familjen Tjulander
gårdsbutik och café kontakt och information: www.solbergagard.nu, 08-571 520 61
 
Svartsö: Ö-rätt, Lena Salomonsson, Catarina Zederman, Cilla Heurlin   
skärgårdsföretag som förädlar bra råvaror till god mat, alltid utan tillsatser. Färdiglagade matlådor i 
form av Färsk barnmat och matlådor för vuxna. som hemlagat – fast köpt! kontakt och information: 
www.oratt.se, info@oratt.se, 08-542 470 10

Hjälmö: Västergården, Lill och per Schierman
gårdsbutiken öppen lördagar 11-15 maj-september. Lammkött och ägg efter tillgång, fårskinn och 
lokalt konsthantverk. kontakt och information: lill.schierman@gmail.com, 070 3775748
  

Gällnönäs: Skärgårdssparris, Anders och Kerstin Rörby
egen odling av sparris, prenumeration samt avhämtning i stockholm, sparrissafari, försäljning till 
restauranger och butiker. kontakt och information: www.skargardssparris.se,  
anders.rorby@saltsjoqvarn-ab.se, 073-027 75 00
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Värmdökassen - lokalproducerade livsmedel 
värmdökassen – lokalproducerade livsmedel direkt från din värmdöbonde
värmdökassen säljs på fredagar på stora grisslingeparkeringen från början av september till i 
slutet av oktober. matkassen innehåller endast livsmedel som kommer från värmdös gårdar och 
innehållet styrs av tillgången på varor. Ofta finns flera enskilda mathantverkare på plats vid  
värmdökassenförsäljningen vilket gör att du kan komplettera din kasse med allehanda godsaker. 
då efterfrågan på kassen är stor är det först till kvarn som gäller. vi tar inga förhandsbokningar.  
kontakt och mer information: www.facebook.com/värmdökassen, smakapavarmdo@gmail.com

I december säljer vi vår populära julkasse. Läs mer i vår evenemangskalender!

B
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Grinda: Grinda Lantbruk, Maria Jörgensson NYHET!
maria Jörgensson är sedan maj 2016 arrendator av grinda gård, som ägs av skärgårdsstiftelsen. 
grinda lantbruk är ett småskaligt lantbruk där de flesta av våra traditionella bondgårdsdjur finns 
representerade. gården erbjuder, efter tillgång, ägg grönsaker, lammskinn och kött. aktiviteter:  
ponnyridning, häst och vagn, möjlighet att delta i arbetet på gården. kontakt och information:  
www.grindalantbruk.se, maria@grindalantbruk.se, 070 3012684

Möja: Wikströms fisk, Familjen Wikström
Wikströms fiskrestaurang på möja. Färsk fisk i hemlik miljö. vi fiskar all fisk själva så menyn ändras 
dagligen. det är alltid bra att ringa innan ni kommer. kontakt och information: www.wikstromsfisk.se,  
info@wikstromsfisk.se, 08-571 641 70 
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Djurö marknad
i mitten på juli arrangerar smaka på värmdö ekonomisk förening djurö marknad. på marknaden  
hittar du en härlig blandning av närproducerade livsmedel: rapsolja, sylt, honung, blommor och naturligtvis 
kvalitetshantverk. marknaden arrangeras centralt på djurö vid munkens konditori. Till djurö går buss 433-
434. Busshållplats djurö skola ligger i direkt anslutning till marknadsplatsen. Om du kommer med bil, kör 
väg 222 till djurö och följ sedan skyltningen. välkommen! www.facebook.com/smakapåvärmdö 
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VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖS BÖNDER OCH 
MATHANTVERKARE 2017!

smaka på värmdö® är en lokal guide till värmdös växande skara av 
odlare, djurhållare och mathantverkare.  Här hittar du mat som är 
närodlad, pinfärsk och ofta helt unik. att handla lokalproducerad mat 
direkt av producenten gör matinköpen till något mer än just bara mat-
inköp. Här blir inköpet i sig en upplevelse i en ofta unik miljö. Här kan 
du ställa frågor direkt till den som står bakom varan. var har kossan 
idisslat? i vilken temperatur pressas rapsoljan? var har bina hämtat 
nektar?

att inköpen bidrar till en fortsatt lokal matproduktion som i sin tur 
bidrar till en mer hållbar utveckling, det ger ju bara mersmak, eller hur?
innan du ger dig ut på matsafari i värmdö är det bäst att kontakta det 
företag du vill besöka. öppettiderna varierar ofta med säsong och till-
gång på varor. en del varor finns bara vissa delar på året, men det är ju 
också det som är själva poängen med småskaligt och lokalproducerat.

du missar väl inte värmdökassen som har säljstart i september? djurö 
marknad arrangeras i mitten av juli. skärgårdsmarknaden på Brunns 
gård, ingarö går av stapeln sista söndagen i juli. Och årets stora mat-
fest: en riktigt härlig matmarknad med bara lokalproducerat den 22 
oktober i värmdö bygdegård!

Välkommen till ett riktigt härligt lokalproducerat år önskar 
Smaka på Värmdö ekonomisk förening!

Texter: anna ranebo. Foto fram och baksida: åsa Levén. grafisk formgivare: sanna danell och Olle strandman
www.facebook.com/smakapavarmdo

VÄRMDÖ

smaka på värmdö ekonomisk  
förening är medlem i:

Smaka på Värmdö®
ekonomisk förening


