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HJÄLMÖ, VÄSTERGÅRDEN

SMAKA PÅ VÄRMDÖ
Välkommen till Smaka på
Värmdö®!
I denna broschyr presenterar vi Värmdös
bönder och mathantverkare och tipsar om
evenemang där du kan handla lokalproducerade livsmedel. Vi tipsar om
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 när det är
möjligt 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 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 á jour med veckans
erbjudanden i din lokalproducerade matkasse
och få tips om evenemang och gårdsbutiker.
Broschyren Smaka på Värmdö® har
arbetats fram av Smaka på Värmdö
Ekonomisk förening.
Välkommen till Smaka på Värmdö®!
- din guide till lokala mathantverkare,
odlare och djuruppfödare
i Värmdö kommun.

VILL DU BLI MEDLEM I
SMAKA PÅ VÄRMDÖ®
EKONOMISK FÖRENING?
Om du är aktiv inom de gröna näringarna
hoppas vi att just du också vill vara medlem.
Smaka på Värmdö® ekonomisk förenings syfte är att
verka för att synliggöra de gröna näringarna, lokal
matproduktion och hantverk genom att arrangera
aktiviteter som gynnar dessa verksamheter. För oss
betyder en levande landsbygd en miljö där människor
kan arbeta, leva och bo!
Mejla medlem@smakapavarmdo.se för mer
information!
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Gustavsberg
1

Långsunda Gård, Ewa och Bengt Romare

Skeviks Gård

2

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 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, 08-570 387 00, bokning@skevik.se

Deli Verkstan, Mimmi Kristiansen och Kristoffer Delselius

3

EN SALUHALL I MINIFORMAT
Varje matupplevelse hos oss bygger på en kombination av bra råvaror, kunskap och nyfikenhet, i en
miljö som tilltalar alla sinnen. Kvalitet genomsyrar allt vi gör. Vällagad mat gjord på fina råvaror är
en självklarhet för oss. Vi har en delidisk, en dessertavdelning och ett eget kök där vi lagar all mat.
Och våra populära middagskassar är ett enkelt & snabbt sätt att få sin middag med egentillverkade
unika matkomponenter. Välkomna att besöka oss på Deli Verkstan i Gustavsbergs hamn! Kontakt
och information: www.deliverkstan.se, deli@delselius.se. 08-570 242 46

Våffelmakeriet, Ellen Jungbeck, Gustavsberg

4
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- en plats för alla sinnen och åldrar. Syftet med Långsunda Gård är att människor ska må bra och
utvecklas genom skapande verksamhet. Sinnesträdgård, Växthus/Ekologisk odling, Fruktträdgård,
Stall, Muséum. Kontakt och information: www.ewaromare.se, langsundagard@ewaromare.se,
08-570 360 06, 076-793 60 06
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Hos oss avnjuter du frasiga mat och dessertvåfflor i en hemtrevlig och välkomnande miljö. Vi har en
stor, lummig uteservering där du hittar både sol och skuggplatser. Inomhus, där det andas 1700-tal,
kan du köpa med dig stolen du sitter på, bordet du sitter vid eller varför inte tavlan på väggen. Besök
oss på Skärgårdsvägen 14 i Gustavsberg.
Kontakt och information: vaffelmakeriet@gmail.com, 0704013809. Öppet Tors-Sön.

Kersh kafferosteri, Aadel Kersh, Gustavsberg

5

Kersh Kaffe är ett kafferosteri som ligger i Gustavsberg på Chamottevägen 8. I vår butik kan du
handla kaffe och i vårt café med restaurang kan du fika, äta pizza och goda sallader samt dricka ett
glas öl eller vin. Hos oss kan ni sitta i en trevlig miljö fylld med fina växter i gamla porslinsfabrikens
anrika lokaler. Vi rostar, brygger, och säljer kaffe i vår webshop, via vår butik, till restauranger och
caféer men även till kontor. Fokus ligger på att göra gott kaffe till alla och därför rostar vi alla olika
rostningar. Vi vill vara demokratiska och inkluderande, det är vår filosofi. Vi jobbar med premiumbönor av hög kvalitet. Även kallat specialkaffe. Oftast från kooperativ som är ekologiskt certifierade
men även från mindre enskilda gårdar.
Kontakt och information: www.kershkaffe.se, info@kershkaffe.se, 072-208 09 01
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Ingarö
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Nyhet!
Småängsgården, Björnö Naturreservat, Jesper Strandberg Westin
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Uthyrning av stugan Norrviken och torpet Ramsviken. Gårdsbutiken Truten med korvgrillning och
läsk öppnar 9/4. Glass till sommaren. Köttlådor på gårdens djur i höst. Skinn och ägg.
Instagram: kossaniskogen Fb: Jesper Strandberg Westin.
Kontakt och information: jesper@kossornaiskogen.se, 070 351 46 09

Säby gård, Micke Windahl och Åsa Levén
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Här odlar vi potatis och kallpressar vår rapsolja som pressas ur ett eget odlat rapsfrö från åkrarna på
Ingarö och Värmdölandet. Vi odlar även rabarber, gurka, tomater, chili och andra grönsaker i liten
skala. Gårdsbutik med självbetjäning, öppet alla dagar 10–20! Självplock av potatis i september.
På höskullen hittar ni gårdsloppisen och butiken KuriÅsa, gammalt & nytt, öppettider se hemsidan.
Försäljning av hästfoder. Kontakt och information: www.sabygardingaro.se, info@sabygardingaro.se.
070-838 27 04, 070-579 77 44. 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. Välkomna att besöka vår
gårdsbutik och sommarcafé. Här serveras smörrebröd och, förstås, äppelpaj.
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 1200

Värmdö Bryggeri, Stefan Slätt

Värmdö Bryggeri ligger vackert beläget längst in i Säbyviken. 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 en helt ny tappningslina som möjliggör både flaskor och burkar
inkl ännu bättre smak och hållbarhet!
Kontakt och information: www.varmdobryggeri.se info@varmdobryggeri.se eller 08-559 362 10.
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Ingarö forts.
11

Törst, Ludvig Brydolf, Karl Stein
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NMK Design, Katrin Kjellén Ekstrand
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På TÖRST tillverkar vi riktig läsk! Ekologiskt, rättvist, hantverksmässigt och naturligt - utan aromer,
konserveringsmedel eller artificiella ingredienser och med bästa tänkbara råvaror. Syrliga sicilianska
citroner, solmogna hallon och kryddig kolanöt – vi brygger vår läsk med den respekt som vi tycker
råvarorna förtjänar!
www.torstbeverages.com, 070-772 21 59, info@torstbeverages.com

Fläderblomsglögg (alkoholfri) spädes med vatten, vitt vin eller starkare alternativ. Kontakt och
information: nmkdesign0@gmail.com, 070-229 86 09
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Värmdö
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Nora gård, Anna Ranebo

13

Nora gård, Anders Karlsson

14

Nora gård, Müsliriet, Amanda Ranebo

15
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Egen tillverkning av sylt, saft och marmelader. Gårdsbutik, trädgårdscafé, gårdsloppis och
försäljning av ved. Öppet lördagar kl. 10-15 från påskafton till oktober. Julmys i november/december.
Kontakt och information: anna.ranebo@gmail.com, 073-735 11 11, www.facebook.se/syltmakareannaranebo, www.facebook.se/gårdsloppisenpånoragård

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, 070-796 02 06
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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
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Värmdö forts.
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Nora gård, Värmdö pralin, Frida Forsén
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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. Chokladbutik på Nora gård april-oktober. Kontakt och information: www.varmdopralin.se
varmdopralin@gmail.com, 070-300 72 63

Nysveds gård, Åsa Lindqvist och Pia Tunmo
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Hönsägg och vaktelägg från vår egen hönsgård. Lammskinn. Gårdens egen lammkorv. Köttlådor
efter säsong. Ridgrupper för barn och vuxna, läger på skollov. Traktorkalas och ridkalas. Boka uteritt
i naturskön miljö, företagsevent, konferens och möhippa. Gårdsbesök efter överenskommelse.
Kontakt och information: www.nysvedsgard.se, nysved@gmail.com, Nysvedsrid@gmail.com, Åsa
070-721 86 48 eller Pia 070-770 54 56

Siggesta gård, Siggesta Deli
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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
minigolf. Julmarknad 4-5 december.
Kontakt och information: www.siggestagard.se, info@siggestagard.se, 08-562 801 00
Facebook “f ” Logo
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Rindö, Ostmakeriet på Rindö, Anna och Jocke Kälvebrand

På andra sidan Oxdjupet finns ett hantverksmejeri med ost och glass gjord på fin mjölk från Södra
Roslagen. Det tillverkas här prisbelönta ostar och glassar av olika karaktär. Mejerskan Anna och
Glassmakare Elin skapar härliga smakupplevelser på ärliga, lokala råvaror. Köp med hem eller njut
här sommartid. Butiken är öppen: Mars-Maj/Sep-Dec: Tors – Lör 12-17 Juni-Aug med Sommarostkafé:
Alla dagar 12-17 Kontakt och information: info@ostmakeriet.se Kontakt: 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
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Djurö och Stavsnäs
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Malma Gård, Anders och Maria Wågberg

Malma Gård är certifierad enligt EU-ekologisk och Svensk Sigillstandard. Gården är en köttproduktionsgård och föder upp nöt och lamm. Försäljning av vårt eget nöt- och lammkött sker
genom vår hemsida och i vår gårdsbutik. Vi slaktar på gårdens eget slakteri. Gårdsbesök efter överenskommelse. Andra helgen i maj har vi vårt årliga ko-släpp med tillhörande marknad. Se mer på vår
hemsida. Kontakt och information: www.malma-gard.se, info@malma-gard.se, 070-371 36 00
Facebook “f ” Logo
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Tavastboda gård, Tavastboda Gårdsbutik sommarcafé, Kristina och
Olle Eriksson.

Året-runt-öppen gårdsbutik i ny lokal. Vi säljer framför allt närproducerade köttdetaljer av nöt och
lamm från gårdens slakteri. Våra lammskinn, hantverk, egenodlade krukväxter och lokala matproducenter finns också i vår nya lokal på gården. Nytt är också vårt sommarcafé. Kontakt och
information: 0730213031, flekkur89@gmail.com
Facebook “f ” Logo
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Tavastboda gård, Skärgårdsslakteriet

23

Solhöjdens trädgård, Elisabeth Sandqvist

Hängmörat, lokalproducerat lamm- och nötkött från frigående djur som varit stamgäster på naturens
egen restaurang. Erbjudande! Vid beställning av köttlåda via hemsidan, ange rabattkod
SMAKA22för 10 % rabatt. Gäller t o m 2022-07-31 Kontakt och information:
www.skärgårdsslakteriet.se, info@skargardsslakteriet.se, 08-571 43420

Småskalig tillverkning av marmelad och chutney från närproducerade råvaror. Fruktträdsbeskärning
och trädgårdsskötsel. Kontakt och information: sandqvistelisabeth@gmail.com, 070-545 07 21

Smaka på Värmdö JUL
Lördagen i fjärde adventshelgen är det dags för julshopping med lokala förtecken.
Värmdös bönder och mathantverkare öppnar upp och erbjuder såväl julmys som
finfina erbjudanden. I sociala medier och på vår hemsida hittar du karta med
information om vilka som deltar och aktuella erbjudanden.
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Copyright: Bee Thalin
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Ytterskärgården
24

Nämdö: Östanviks gård, Stina Molander, Per och Jon Fjärdhäll

På Nämdö driver vi ett skärgårdsjordbruk. Våra kor och får betar under sommaren på 8-9 öar i ytterskärgården. 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
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Grinda: Grinda Lantbruk, Maria Jörgensson

26

Svartsö: Ö-rätt, Lena Salomonsson, Catarina Zederman, Cilla Heurlin

27

Hjälmö: Västergården, Lill och Per Schierman
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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
representerade. Gården erbjuder aktiviteter för alla åldrar, som häst och vagn, ridning och möjlighet
att delta i arbetet på gården. Säljer efter tillgång gårdsprodukter som t.ex ägg, grönsaker, korv och
lammskinn. På sommaren finns även en liten gårdsbod med produkter från några av ”Smaka på
Värmdös” mathantverkare. Kontakt och information: www.grindalantbruk.se, 0730922549, maria@
grindalantbruk.se
Facebook “f ” Logo

Skärgårdsköket som förädlar bra råvaror till god mat ute på Svartsö. Färdiga matlådor, lyxiga
helgkassar, chark och goda tillbehör. Vi levererar nu också till Boda brygga på Värmdö. Vår
restaurang Bistro Sågen är öppen året runt, välkomna. Besök vår hemsida
www.shoporatt.se. Kontakt och information: www.oratt.se info@oratt.se, 08-54247010

Gårdsbutik maj-oktober. Lammkött och ägg efter tillgång,
fårskinn och lokalt konsthantverk.
Kontakt och information:
lill.schierman@gmail.com,
070-377 57 48
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GLÖM INTE FLYTVÄST PÅ DE SMÅ!
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Kupongerbjudanden Smaka på Värmdö 2022
3

Deli verkstan

Skärgårdsslakteriet

22

20% rabatt på valfri middagskasse för 2 pers. Våra
kockar har gjort grunderna och gjort det enkelt
för er, med små medel kommer ni göra underverk.
ENKELT OCH GOTT! Gå in på vår webbshop och
titta vad som finns just nu. www.deliverkstan.se/
shop

Hängmörat, lokalproducerat lamm- och nötkött från
frigående djur. 10% rabatt vid beställning av köttlåda
via hemsidan, ange rabattkod SMAKA22.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Erbjudandet gäller till den 31 juli 2022.

4

Våffelmakeriet

Malma gård

20

15 % rabatt på en valfri secondhand-pryl.

Handla för 1000kr i vår gårdsbutik så får du 500g
nötfärs utan kostnad.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Ostmakeriet:

19

Glassmakare Elin skapar prisbelönt glass!
Lingonglassen fick silver i SM-Mathantverk och
Vasslesorbeten vann ÄtStockholm.) Välj en glassbägare i valfri smak utan kostnad.
Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Småängsgården
Björnö
20 % rabatt på korv/bröd och läsk.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

6

Kupongerbjudanden Smaka på Värmdö 2022
7

Säby gård

10% rabatt vid ett köp i butiken KuriÅsa- gammalt
& nytt. Rabatten gäller alla varor och produkter
(Kallpressad rapsolja, presenter, loppis, växter)

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Värmdö pralin
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betala för 2.

Köp 3 salladstopping betala för 2.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Erbjudandet gäller till den 31 juli 2022.
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20 % rabatt på ett köp i webbutiken. Använd kod
PRALINER. www.varmdopralin.se

Gårdsbutiken på
Nora gård

13

Erbjudande från Nora gård:
Köp 4 marmelader för 100kr.

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.

Värmdö Musteri –
Verandan

Müsliriet
Müsliriet,
Nora
gård
Köp 3 salladstopping

Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Kupongerbjudandet gäller under år 2022, om ej annat anges.
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10 % på ett cafébesök
(gäller ej alkoholhaltiga drycker)
Kupongerbjudandet gäller endast en gång per kupong och person/sällskap.
Gäller tom 31.05.2023.
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LOKALA TIPS
Åk på matsafari:
Smaka på Värmdö sista lördagen i juli

Sista helgen i juli bjuder Värmdös bönder och mathantverkare in till matsafari
och öppna gårdar. Håll utkik i sociala medier om vad som händer denna helg och
passa på att besöka en bonde eller två. Helgen bjuder på explosiva smakupplevelser och möjlighet att botanisera bland Värmdös bönder och mathantverkare på ett
helt unikt sätt.

JULkassen – Obs: förbokas!

I oktober börjar vi att ta emot bokningar till Smaka på Värmdös populära
julkasse. JULkassen innehåller bara delikatesser från våra lokala bönder och mathantverkare och innehållet är unikt varje år. Utlämning av JULKassen sker i Värmdö bygdegård i Hemmesta. Tips: Är du
företagare och vill ge din personal en uppskattad julklapp? Julkassen uppskattas av alla. Håll utkik på www.facebook.com/
smakapåvärmdö för information om innehåll och hur du bokar då det närmar sig. Arrangör: Smaka på Värmdö
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Håll utkik i sociala medier och
på vår hemsidas
evenemangskalender om vad
som händer hos Smaka på
Värmdös lokala odlare och
mathantverkare.
www.smakapavarmdo.se/event
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

KORSORD
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1 Svingott på Våffelmakeriet
2 Bärgömma på Nora gård
3 Då är kon yster på Malma gård
4 Beskärs av Solhöjdens trädgård
5 Ö-rätts ö
6 Minifågel på Nysveds gård
7 Här finns en självbetjäningsbutik
8 Småängsgårdens säte
9 För 2 på Deli Verkstan
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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 mailet ”Korsord”).
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INSTAGRAM-tävling! Hashtagga #smakapavarmdo så är du med och tävlar om en julkasse. Och missa
inte att följa vår sida Smaka på Värmdö, förstås!

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! Under 2022 hittar du föreningens lotterier bl a på marknaderna i Värmdö bygdegård (påsk
och jul) och i samband med våra egna arrangemang.

JULkassen – OBS! Förbokas!
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. 2022 sker
utlämning av JULkassen i Värmdö bygdegård den 15 december. Håll utkik på www.facebook.com/
smakapåvärmdö för information om årets innehåll och hur du bokar då det närmar sig.
Arrangör: Smaka på Värmdö
Åk på matsafari: Smaka på Värmdö-dagen
Sista lördagen i juli bjuder Värmdös bönder och mathantverkare in till matsafari och öppna gårdar.
Håll utkik i sociala medier om vad som händer denna helg och passa på att besöka en bonde eller två.
Dagen bjuder på explosiva smakupplevelser och möjlighet att botanisera bland Värmdös bönder och
mathantverkare på ett helt unikt sätt. Naturligtvis blir det finfina erbjudanden också. I sociala media och
på vår hemsida hittar du karta med information om vilka som deltar och aktuella erbjudanden.

Visste du att detta är den tolvte 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 6000 exemplar!

VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖS BÖNDER OCH
MATHANTVERKARE!
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 att åka på matsafari sista lördagen i juli? Och vad är väl en bättre julklapp
än en lokalproducerad matkasse?
Välkommen till ett riktigt härligt lokalproducerat år!

Smaka på Värmdö®
ekonomisk förening
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