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i denna broschyr presenterar vi värmdös 
bönder och mathantverkare och tipsar om 
evenemang där du kan handla lokal- 
producerade livsmedel. vi tipsar om  
upplevelser för såväl gom som själ och  
hoppas kunna ge dig inspiration till nya  
upplevelser! Flera av gårdarna och mat- 
hantverkarna har egen försäljning direkt på 
gården. andra säljer på marknader eller i 
den lokala butiken.en av fördelarna med att 
handla direkt av odlaren, djuruppfödaren 
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 rabarber-
saften? Hur tillagar jag lammsteken? Här 
hittar du namn, kontaktuppgifter och väg- 
beskrivning till företagsom producerar 
småskalig mat med varsam hand.  
På Facebook finns sidan smaka på  
värmdö och gruppen värmdökassen.  
Här kan du hålla dig ájour med 

 
veckans erbjudanden i din lokal- 
producerade matkasse och få tips om  
evenemang och gårdsbutiker. 

Broschyren smaka på värmdö®2019 har  
arbetats fram av smaka på värmdö  
ekonomisk förening. välkommen till  
smaka på värmdö®2019! - din guide till  
lokala mathantverkare, odlare och djur- 
uppfödare i värmdö kommun. 

smaka På vÄrmdö®

VILL DU BLI MEDLEM I 
SMAKA på VÄRMDÖ®  

EKONOMISK fÖRENING?
som medlem i smaka på värmdö ®  
ekonomisk förening finns det flera 

medlemsförmåner att åtnjuta. som medlem 
får du t ex rabatt om du vill ställa ut på 

någon av våra marknader, du inbjuds till 
subventionerat julbord i december, vi  

bjuder in till studiebesök och studieresor. 
maila medlem@smakapavarmdo.se  

för ytterligare information!

Välkommen till Smaka på  
Värmdö® 2019! 
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Långsunda gård, Ewa och Bengt Romare 
- en plats för alla sinnen och åldrar. kultur – natur – djur. ekologisk odling/växthus. grönkål, 
squash, mangold, rotfrukter och kryddor. Färskt eller förädling genom torkning. kontakt och  
information: www.ewaromare.se, langsundagard@ewaromare.se, 08-57036006, 076-7936006

Skeviks gård
På Hotell & konferensanläggningen skeviks gård odlar vi egna grönsaker, bin och har en hönsgård 
som försörjer oss med honung och ägg. Här bedriver vi också djurhållning och har egna Linderöds-
svin, 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, 08-570 387 00, bokning@skevik.se

Deli Verkstan, Mimmi Kristiansen och Kristoffer Delselius,  
Gustavsbergs hamn
en saluhall i miniformat, handplockat och hemlagat. vi lagar och säljer mat som vi själva vill äta. 
Förstklassig, genuin mat som är tillagad från grunden. vi har i första hand svenska produkter som är 
närproducerade eller tillagade av oss i vårt eget kök. kom gärna in och smaka!
kontakt och information: www.deliverkstan.se, deli@delselius.se. 08-570 242 46

puckies of Sweden, Gustavsberg
med Puckies drömmigt smarriga rawpuckar kan alla vara med och njuta av något gott och hälsosamt 
utan att tulla på varken smak, konsistens eller kvalité. vi bakar med naturliga ekologiska super- 
ingredienser och den söta smaken kommer från fiberrika frukter och bär! vi är en svensk, ekologisk 
och plantbaserad produktion där allt bakas utan gluten, mjölk, tillsatser, konserveringsmedel, tillsatt 
socker eller sötningsmedel. Försäljningsställen på värmdö: delselius konditori (tornhuset &  
centrum), deliverkstan, gustavsbergsbadet. kontakt och information: www.puckiesofsweden.se, 
info@puckiesofsweden.se, 072-2520288, 072-5727271

Kersh kafferosteri, Aadel Kersh, Gustavsberg 
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. 

2

3

Gustavsberg

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

5

4

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps



6

8 7

9



6
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. vi odlar även gurka, tomater och andra grönsaker i liten 
skala som vi säljer under säsong i vår lilla självbetjäningsbutik. självplock av potatis i september. 
På höskullen hittar ni gårdsloppisen och butiken kuriåsa, gammalt & nytt. Försäljning av hästfoder. 
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: 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: www.varmdobranneri.se, info@varmdobranneri.se, 0708-57 17 11

Värmdö Bryggeri, Stefan Slätt
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, ännu en alkoholfri öl, en iPa!  
kontakt och information: www.varmdobryggeri.se info@varmdobryggeri.se eller 08-559 362 10.

Värmdö pralin, frida forsén 
vår vackra skärgård inspirerar mig på värmdö pralin att göra handgjorda, handmålade praliner i  
limiterad upplaga. jag plockar körsbär från mitt eget träd och björnbär från mina egna buskar som 
jag sedan använder som läckra fyllningar i mina praliner. jag tänker självklart ekologiskt så långt det 
är möjligt. kontakt och information: www.varmdopralin.se varmdopralin@gmail.com, 070-300 72 63

NMK Design, Katrin Kjellén Ekstrand
Fläderblomsglögg (alkoholfri) spädes med vatten, vitt vin eller starkare alternativ. 
kontakt och information: nmkdesign0@gmail.com, 070-229 86 09
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Skärgårdsmarknad på 
Brunns gård, Ingarö
 
Söndagen den 28 juli kl. 10 går startskottet 
för sommarens stora Skärgårdsmarknad 
på Brunns gård, Ingarö. Redan i januari 
varje år påbörjas planeringsarbetet inför 
ett av sommarens stora evenemang här 
ute i skärgården.  Ett 70-tal utställare 
beräknas delta i årets marknad. Musik- 
underhållning, ponnyridning, lotterier, 
och försäljning av kvalitativt hantverk är 
en del av det gedigna utbudet. Från  
Värmdös bondgårdar blir det också  
försäljning av bland annat alldeles ny-
skördad potatis, nyslungad honung (den 
flytande honungen är alldeles fantastisk!), 
kallpressad rapsolja, sylter, marmelader, 
safter, chutney och müsli.  I kaffe- 
serveringen dignar kakbordet av  
hembakade läckerheter och doften av 
nygrillad korv och Malma-burgare ringlar 
frestande runt marknadsplatsen. Vi  
brukar tipsa våra besökare om att kom-
ma i god tid till marknaden då det brukar 
vara strykande åtgång på både godsaker 
och exklusivt hantverk. Det är i år sjut-
tonde året som marknaden arrangeras på 
Brunns gård. Marknaden arrangeras av 
Smaka på Värmdö Ekonomisk förening. 

För mer information:  
www.smakapavarmdo.se, 
www.facebook.com/smakapavarmdo eller 
mejla marknad@smakapavarmdo.se

A

Visste du att  
överskottet av intäkterna 

för Smaka på Värmdös  
lotteri går till nytryck av  

foldern Smaka på Värmdö!?

Köp en  
lott du också  

och var med och  
stötta de gröna  

näringarna!
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Värmdö
Värmdö rökeri, Christian Vesterback
mobilt rökeri som röker köttprodukter, fisk och skaldjur. Hantverksmässigt gjorda med endast salt 
och kryddor, av lokal- och närproducerade råvaror. röks med alspån. vi erbjuder även  
”privatrökning”. kontakt och information: www.varmdorokeri.se, 073-905 48 35  070-3007263

Nora gård, Anna Ranebo 
egen tillverkning av sylt, saft och marmelader. gårdsbutik, trädgårdscafé, gårdsloppis och  
försäljning av ved. öppet lördagar kl. 10-15 från påskafton till oktober.  
kontakt och information: anna.ranebo@gmail.com, 073-735 11 11,  
www.facebook.se/syltmakareannaranebo, www.facebook.se/gårdsloppisenpånoragård 

Nora gård, Anders Karlsson 
det har odlats bin på nora gård sedan 1930-talet. idag drivs biodlingen av far och son, anders och 
gunnar karlsson. Här framställs honung med smak av vitklöver, lind och honungsört. Honungen 
säljs i gårdsbutiken på nora gård och på lokala marknader. 
kontakt och information: anders.karlsson@brkarlsson.se, 070-7960206
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15
Nora gård, Müsliriet , Amanda Ranebo   
müsliriet är ett småskaligt müslirosteri: Produkterna sötas med honung från gårdens egen bigård 
och rostas med rapsolja från säby gård. Foto: kate gabor och jenny Freying
kontakt och information: amanda@müsliriet.se, 070-937 50 23

Nysveds gård, Lennart Andersson och åsa Lindqvist
Hönsägg och vaktelägg från vår egen hönsgård. Lammskinn. ridgrupper för barn och vuxna, rid- 
lekis, djuris och läger på lov. Traktorkalas, ridkalas, bondgårdskalas. Boka uteritt i naturskön miljö, 
företagsevent och möhippa. gårdsbesök efter överenskommelse, kontakt och information:  
www.nysvedsgard.se, nysved@gmail.com, åsa 070-721 86 48 eller Pia 070-770 54 56

Siggesta gård, Siggesta Deli
På siggesta Hotell och konferens hittar du våra lokalt inspirerade delikatesser, många av dem 
tillverkas i vårt kök och bageri och är en del av siggesta gård. du hittar våra delikatesser i butiken 
på gården. köp med dig en god crunch, vår populära ketchup eller vårt luftiga och goda solrosbräck. 
På gården finns hotell, restaurang, orangeri, aktiviteter som badtunna, fotbollsgolf, discgolf och mini-
golf.  kontakt och information: www.siggestagard.se, info@siggestagard.se, 08-562 801 00 

Rindö, Ostmakeriet på Rindö, Anna och Jocke Kälvebrand
På andra sidan Oxdjupet finns ett småskaligt och hantverksmässigt mejeri, med ostbutik och ostkafé. 
Här ystas ett 10-tal olika ostar, några lagras naturligt i den gamla fästningen. mejerskan anna håller 
mycket omtyckta ostprovningar. Boka en alldeles egen hemma hos er eller på rindö. alternativt 
boka Ostmakeriets ostbuffé till er fest.  mars-maj/sep-dec: Fre. – Lör. 12-16 juni-aug: alla dagar 12-17
kontakt: info@ostmakeriet.se, anna@ostmakeriet.se

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

16

17

Värmdö
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Djurö och Stavsnäs

19 Malma Gård, Anders och Maria Wågberg
malma gård är certifierad enligt eu-ekologisk och svensk sigillstandard. gården är en kött- 
produktionsgård och föder upp nöt och lamm. Försäljning av vårt eget nöt- och lammkött sker  
genom vår hemsida. vi slaktar på gårdens eget slakteri. 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: sandqvistelisabeth@gmail.com, 070-545 07 21

Tavastboda gård, Ö-slakt Skärgårdsslakteriet
Hängmörat, lokalproducerat lamm- och nötkött från frigående djur som varit stamgäster på naturens 
egen restaurang kontakt och information: www.skärgårdsslakteriet.se, info@skargardsslakteriet.se, 
08-571 43420
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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  / www.smakapavarmdo.se
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Ytterskärgården
Nämdö: Östanviks gård, Stina Molander, per och Jon fjärdhäll
På nämdö i driver vi ett skärgårdsjordbruk. våra kor och får betar under sommaren på 8-9 öar i ytter-
skärgården. vilket håller det gamla kulturlandskapet öppet och bidrar till en hög biologisk mångfald. 
Ägg från egna höns med utevistelse. ekologisk odling av grönsaker och potatis på friland, bäddar 
och i växthus. gårdsbutik öppen på sommaren. vi levererar grönsaker till värmdökassen på hösten. 
nöt- och lammlådor i begränsat antal går att beställa.
kontakt och information: www.ostanviksgard.se stina@ostanviksgard.se, 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

Möja: Wikströms fisk, familjen Wikström
Wikströms fiskrestaurang på möja. Färsk fisk i hemlik miljö. vi fiskar all fisk själva så menyn ändras 
dagligen. Liten köttmeny med utgångspunkt från lokal tillgång. det är alltid bra att ringa innan ni 
kommer. kontakt och information: www.wikstromsfisk.se, info@wikstromsfisk.se, 08-571 641 70

Svartsö: Ö-rätt, Lena Salomonsson, Catarina Zederman, Cilla Heurlin
som hemlagat - fast köpt. skärgårdsföretaget som förädlar bra råvaror till god mat ute på svartsö. vår 
färdiga mat är utan tillsatser och finns i butik. välkomna ut till oss. Bistro sågen är öppet året om!
För mer information & kontakt: www.oratt.se info@oratt.se, 08-5420805

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

Grinda: Grinda Lantbruk, Maria Jörgensson 
maria jörgensson är jordbruksarrendator av grinda gård som ägs av skärgårdsstiftelsen. grinda 
lantbruk är ett småskaligt lantbruk där de flesta av våra traditionella bondgårdsdjur finns repre-
senterade. gården erbjuder aktiviteter för alla åldrar, som häst och vagn, ridning och möjlighet att 
delta i arbetet på gården, säljer även efter tillgång gårdsprodukter som t.ex ägg, grönsaker, korv och 
lammskinn. kontakt och information: 0730922549, maria@grindalantbruk.se  FB och insTa ”grinda-
lantbruk”
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Ostmiddag med Ostprovning hos Ostmakeriet
vi njuter av ett urval från Ostmakeriets smakrika hantverksostar tillsammans med 
många härliga tillbehör. mejerskan anna berättar om de egna ostarnas historia, deras 
olika ystningar och lagring. ni får veta hur råvaran mjölk blir fantastiska ostar, tips och 
råd vid servering. För mer information och bokning: ostprovning@ostmakeriet.se.  
vår: 24 maj Höst: 20 sep, 26 okt & 22 nov. 
Tid 18.00-20.00. Pris 625kr. arrangör: Ostmakeriet på rindö

12 maj 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

25 maj Hönsbytardag på Nora gård 
i maj arrangeras årets ”galnaste” evenemang! upplev en riktigt härlig dag på landet med garanterat kackel på lagårdsback-
en! 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 i gårdsbutiken kan du botanisera bland lokalproducerade godsaker. 
arrangör: nora gård

26 maj Rabarberfest på Säby  
Bjud mor på söndagsutflykt i rabarberns tecken! rabarberfika vid gårdsbutiken, rabarbersylt, rabarberdryck, rabarberpaj och 
mycket mer. På säby säteri dukas det upp en härlig brunch i rabarberns tecken. 
arrangör: säby gård, värmdö musteri, värmdö bryggeri, säby säteri.

14 juli Djurö marknad
i mitten av juli varje sommar är det marknad på djurö. då samlas bönder, mathantverkare, konstnärer och konsthantverk-
are 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® 

EVENEMANGSKALENDER  



Onsdag 17 juli Ölets dag 
Onsdag den 17 juli är det ölets dag. efter förra årets succé öppnar vi nu upp för ett större 
arrangemang med livemusik, mat, dryck och visningar i ölets tecken. Håll utkik på vår 
hemsida (www.varmdobryggeri.se), vår Facebooksida eller ring 08-559 362 10 för mer 
information om tider etc. arrangör: värmdö Bryggeri

28 juli 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, nys-
lungad honung, sylter, safter, marmelader, rapsolja. Här samlas våra bönder och 
mathantverkare för en riktig folkfest! arrangör: smaka på värmdö® 

6,13,20,27 september Värmdökassen
värmdökassen är en matkasse som bara innehåller livsmedel från värmdös bönder 
och mathantverkare. vi säljer den på grisslingeparkeringen i skördesäsong i september. 
kassens innehåll varierar 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®.

7-8 september Siggesta Matmarknad  
andra helgen i september vankas det matmarknad på siggesta gård. en härlig helg med mat och dryck för hela familjen. vi 
bjuder bl a in alla producenter i smaka på värmdö, lokala bönder och mathantverkare. njut av en härlig lunch i vår restau-
rang Ladugården, passa på att prova alla våra utomhusaktiviteter, eller varför inte passa på stanna kvar över natten i ett av 
våra härliga hotellrum. arrangör: siggesta gård

14–15 och 21-22 September 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 säck-
ar och fyll med din alldeles egenplockade potatis. Ta med picknickkorgen och ha en riktig familjedag på 
landet! För mer information: www.sabygardingaro.se 0708 38 27 04 arrangör: säby gård

22 september 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 

INSTAGRAM-tävling! Hashtagga 
#smakapavarmdo så är du med och tävlar 
om en julkasse. Och missa inte att följa 
vår sida Smaka på Värmdö, förstås!



21-22 sep Höst och skördehelg på Grinda 
skördemarknad med familjeaktiviteter på bondgården. grinda Wärdshus erbjuder bra boendeerbjudanden och en härlig  
specialkomponerad höstmeny med produkter från grinda lantbruk och andra lokala producenter. 
arrangör; grinda Lantbruk i samarbete med grinda Wärdshus

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

7-8 december Julmarknad på Siggesta Gård 2019
den andra advent är det julmarknad på siggesta gård. julmarknad. i logen samlas utställare med allt från mat, dryck och  
delikatesser till hantverk. under december är vår skogshinderbana öppen och även Träsktrollens stig för de minsta.  Passa 
även på att äta den populära julbrunchen i restaurang Ladugården. arr.: siggesta gård

JULkassen – Obs, bokas i förväg!
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. 2019 sker utlämning av juLkassen i värmdö bygdegård 
torsdagen den 12 december mellan kl. 13-19. Håll utkik på www.facebook.com/smakapåvärmdö för information om innehåll 
och hur du bokar då det närmar sig. arrangör: smaka på värmdö 

21–22 december Vinterdagar med mathantverk
eldfatet är tänt! vi samlas runt elden för att grilla ostpinnbröd, eldostar eller fina färskkorvar och bli varm av underbar äp-
pelglögg. Ostbutiken är extra fylld med härligt mathantverk. vad finns det för olika traditioner runt mjölkprodukter och jul? 
Provsmaka och hitta dina favoriter. 21 och 22 dec kl. 12-16.  arrangör: Ostmakeriet på rindö

EVENEMANGSKALENDER FORTS...  

Värmdökassen - lokalproducerade livsmedel 
B. Värmdökassen – lokalproducerade livsmedel direkt från din Värmdöbonde
Värmdökassen säljs på fredagar på stora Grisslingeparkeringen under september månad. Matkassen innehåller endast 
livsmedel som kommer från Värmdös bönder och mathantverkare 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, info@smakapavarmdo.se 

B



du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och 
tänker. allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. men vi behöver också ta 
ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. alltså inte störa – inte 
förstöra. allemansrätten gäller inte för terrängfordon och självklart inte heller för vanliga bilar, husbilar 
och husvagnar. naturen kan ta stor skada av fordonstrafik. det är också viktigt att tänka på att naturen 
lätt kan förstöras. därför är det inte tillåtet att rida över planteringar (även skogsplanteringar), åkrar, 
vallar och liknande områden som lätt kan skadas. undvik också att rida på annan ömtålig mark, till 
exempel mjuka skogsstigar, ängar och hagar och kärrmarker. På vår och höst när markerna är blöta och 
mjuka är risken för markskador extra stor. du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. men 
var uppmärksam på att vissa växter är fridlysta och därför inte får plockas. 

källa: naturvårdsverket  
Läs gärna mer på www.naturvardsverket.se om allemansrätten innan du ger dig ut i skog och mark.

Visste du detta om allemansrätten? 
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KORSORD

1 Läckerbit av Frida Forsén?
2 racketsport och pumpasläkt?
3 Plats för skärgårdsmarknad sista  
söndagen i juli?
4 värper miniägg?
5 Blir kon på malma gård vid kosläpp? 

6 gör man med små plantor? 
7 ingrediens i kroppkaka som odlas på säby gård?
8 Petroselinum crispum?
9 smaka på värmdö - evenemang i september? 
10 vad drabbades sveriges bönder av 2018?

LYCKA TILL!
maila ditt svar till info@smakapavarmdo.se senast den 30 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 2019”) 



visste du att smaka på värmdö® ekonomisk förening arrangerar flera lotterier under året? Lotterierna 
bidrar till att täcka en del av kostnaderna för trycket av broschyren smaka på värmdö. Prisbordets fokus 
ligger förstås på lokalproducerade delikatesser. köp en lott du också och var med och stötta de gröna 
näringarna!

visste du att detta är den nionde upplagan av broschyren smaka på värmdö? den första broschyren  
trycktes 2011 och var ett projekt som möjliggjordes genom Leader urOss. vi gläder oss åt att  
broschyren är under ständig utveckling och att broschyren i år trycks i hela 9000 exemplar!

visste du att skärgårdsmarknaden på ingarö har arrangerats på Brunns gård sedan sommaren 2002? 
innan dess hölls skärgårdsmarknaden i Pilhamn på ingarö och dessförinnan i värmdö bygdegård i 
Hemmesta. 

medlemsförmåner: som medlem i smaka på värmdö ® ekonomisk förening finns det flera medlems-
förmåner att åtnjuta. som medlem får du t ex rabatt om du vill ställa ut på någon av våra marknader, du 
inbjuds till subventionerat julbord i december, vi bjuder in till studiebesök och studieresor. vill du bli 
medlem? maila medlem@smakapavarmdo.se för ytterligare information.

visste du att värmdökassen arrangerats sedan 2008? Projektet har uppmärksammats inte bara på 
värmdö men på nationell nivå med bland annat artiklar i rikstäckande press och med prisutnämningar. 
värmdökassen initierades av Wermdö hushållningsgille och värmdö LrF och drivs idag av smaka på 
värmdö ekonomisk förening. 



VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖS BÖNDER OCH  
MATHANTVERKARE 2019!

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 matinköp. 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 tillgång 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 arr-  
angeras i mitten av juli. skärgårdsmarknaden på Brunns gård, ingarö går av stapeln  
sista söndagen i juli. Planera julklapparna redan nu och boka årets juLkasse.

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