Matlust och
växtkraft
I BLEKINGE – SVERIGES TRÄDGÅRD

En karta över Blekinges gårdsbutiker 2019

Gårdsbutikerna har varierande öppettider som du hittar
på respektive butiks hemsida eller Facebook.
Kartan är utgiven under 2019 av Blekinges kommuner.
Kartmaterialet får inte användas utan medgivande av utgivarna
och Kartprojekt AB.
Utgivarna tar inte på sig någon ersättningsskyldighet om kartan
anses ofullständig.
Via appen Avenza Maps kan du ladda ner kartan Blekinges Gårdsbutiker.
Appen finns att hämta i App Store för iPhone eller i Google Play för Android.

www.karlskrona.se - www.ronneby.se - www.karlshamn.se
www.olofstrom.se - www.solvesborg.se
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Gårdsbutiken
- en naturlig kontakt
mellan stad och land
Jag är stadsbarn. Född och
uppvuxen i ”storstaden”
Malmö.
Men även om asfalten var min
vägren, var jag väldigt medveten om att alldeles bortom knuten fanns ett annat ”land”, som
av någon mystisk anledning fått
det mycket passande namnet
”landet”. Bara några hundra
meter från det som vi kallade
stan, betade det kor och körde
skördetröskor.
Och för oss var det en självklarhet att vi hörde ihop. En av
mina allra första leksaker var
en bondgård, med avtagbart
Sven Melander
tak och spiltor och kättar där
Journalist, programledare och
man kunde ställa in sina små
skådespelare som delar
sin tid mellan Svängsta
plastdjur. Och på hösten rullade
och Stockholm.
traktorerna genom stan med
sina jättelaster av sockerbetor,
på väg till Sockerbruket i Arlöv.
I skolan läste vi om de fyra sädesslagen, om olika koraser, om våroch höstsådd, om svedjebruk och växelbruk, gödsel och slakt.
Ja, det var långt innan odalmannen blev storföretagare och djurhållning blev något helt annat än det som syntes på etiketterna till det allt
mer industrialiserade lantbruket. Och kontakten mellan stad och land
blev något snabbt förbiskymtande genom en bilruta.
Därför är dagens ökande antal gårdsbutiker glädjande. Gårdar som
kanske kan återskapa den naturliga kontakt som en gång fanns mellan stad och land, gårdar som visar att man kan bedriva lantbruk med
ansvarsfull hantering av bekämpningsmedel och utan att beröva djuren
varje tillstymmelse till värdigt liv.
Besök en gårdsbutik, skaffa dig kunskap om vad det är du äter.
Gynna din lokala odlare eller uppfödare.

Gårdsbutikrunda 14-15 september
Upptäck Blekinges lokala delikatesser genom att besöka länets gårdsbutiker. Helgen den 14-15 september håller alla butiker som är markerade med
en stjärna öppet mellan klockan 10.00-16.00. Många butiker bjuder under
dessa dagar in kollegor, vilka tar med sig sitt mathantverk, sina konstverk
med mera. Det kommer att finnas olika aktiviteter och specialerbjudanden.
Mer information om gårdsbutikrundan kommer senare, men boka gärna in
dagarna i din kalender redan nu.
Övriga dagar har butikerna varierande öppettider som du hittar på respektive butiks hemsida.

1. * Sölvekulle handelsträdgård
– Lokalodlade blommor, bär, grönsaker
Mjällbyvägen 134, Sölvesborg
Facebook: Sölvekulle Handelsträdgård Sölvesborg

19. * Vivo Nova/Skärva ekobutik
– Allt för vegetabilisk kosthållning
Skärva 3, Karlskrona
Hemsida: www.skarvagard.se

2. * Gummagårdens Gårdsbutik
– Närodlad matglädje, vackra ting
Norjevägen 25, Sölvesborg
Hemsida: www.gummagarden.se

20. * Askunga Dovvilt – Gårdsbutik, kafé, restaurang
Askunga 422, Fridlevstad
Hemsida: www.askungadovvilt.se

3. * Möllekulla länsmansgård – Bär, grönsaker
Möllekullavägen 127, Sölvesborg
Hemsida: www.mollekulla.se
4. * Frida på Staxgård – Charkuterier av lamm
Yxnarydsvägen 15, Sölvesborg
Facebook: Frida på Staxgård
5. * Ekne Gård – Ägg, potatis, grönsaker
Pukaviksvägen 529, Jämshög
Facebook: Ekne Gård
6. * Holje Glassfabrik – Färsk hemlagad glass
Skolvägen 3, Vilshult
Hemsida: www.holjeglassfabrik.se
7. * Brödhultsgården – Kött, ägg, grönsaker, fika
Brödhultsvägen 40-0, Kyrkhult
Hemsida: www.brodhultsgarden.se

21. * Ryds får- och lammgård – Lammkött, lammskinn
Ryd 133, Rödeby
Hemsida: www.rydslamm.se
22. * Spjutsbygds Gård – Lammkött, lammskinn
Ekekullevägen 1, Rödeby
Hemsida: www.spjutsbygd.se
23. * Bottnansmåla Gård – Hjortkött, grönsaks- och örtagård
Bottnansmålavägen 105, Rödeby
Hemsida: www.bottnansmala.se
24. * Gamlegården Delikatesser – Bär, mathantverk, honung
Ledja 146, Holmsjö
Hemsida: www.gamlegarden.nu
25. * Hässlelyckans Gårdsbutik – Kravodlade grönsaker
Lösen 123, Lyckeby
Facebook: Hässlelyckans Gårdsbutik

8. Röshults Vedugnsbageri – Bröd, kakor, bullar
Röshultsvägen 85, Kyrkhult
Hemsida: www.roshultsvedugn.se

26. Brofästet Senoren
– Potatis, bär, blommor, kafé
Senorenvägen 4, Senoren
Hemsida: www.brofastetsenoren.se

9. * Blekinge kafferosteri – Specialkaffe
Östra Vägen 1, Mörrum
Hemsida: www.blekingekafferosteri.se

27. *Bredaviks Örtagård – Kryddor, senap, vinäger
Gamla vägen 1, Sturkö
Hemsida: www.bredaviksortagard.se

10. * Kulturhus Mormors Bakeri
– Vegetarisk mat, fruktträd, kafé, konst m.m.
Nötabrånevägen 28, Asarum
Hemsida: www.mormorsbakeri.se

28. * Blekinge Kust- & skärgårdshonung
– Honung, te, senap, örtkarameller
Persborgsvägen 6, Torhamn
Hemsida: www.bkshonung.se

11. * Kölja-Olas Gårdskött – Gräsbeteskött, heminredning
Köljavägen 161, Trensum
Facebook: Köljaolas gårdskött

29. * Karlströms lilla gårdsbutik – Lammkött, ägg
Kråkerum 115, Jämjö
Hemsida: www.k-sm.se

12. * Outdoor Eriksberg – Viltprodukter, inredningsartiklar, kafé
Guöviksvägen 353, Trensum
Hemsida: www.eriksberg.nu

30. * Sjöstens hjortgård och Gårdsbutik
– Hjortkött, hjortkorv
Kråkerumsvägen 53, Jämjö
Hemsida: www.sjöstens.se

13. * Riksdagsmannagården – Hjortkött, lammkött
Törnerydsvägen 302, Trensum
Hemsida: www.riksdagsmannagarden.se

31. * Attanäs gårdsbutik – Nöt-/fläskkött, potatis, ägg
Attanäs 362, Jämjö
Hemsida: www.attanasgard.se

14. * Lilla Köksgården – Mathantverk, visningsträdgård, catering
Röabyvägen 11, Bräkne-Hoby
Hemsida: www.lilla-koksgarden.se

32. * Orranäs gårdsmejeri
– Get-/komjölksostar, tillbehör till ost, bocksalami
Orranäs 436, Jämjö
Hemsida: www.orranasgardsmejeri.se

15. * Äggaboden
– Gårdsbutik med brett sortiment, kafé och restaurang
Gärestads Bygata 16, Ronneby
Hemsida: www.aggaboden.se
16. * Björketorps gård – Äkta och oförfalskad glass
Björketorpsvägen 17, Johannishus
Hemsida: www.bjorketorpsgard.se
17. * Johannishus gods – Viltkött, honung, korv
Möllerydsvägen 11, Johannishus
Hemsida: www.johannishus.com
18. * Hemgjort – Ostkaka, sylt, marmelad, hantverk
Tromtövägen 5, Nättraby
Hemsida: www.hemgjort.nu

* Deltar i gårdsbutikrundan den 14-15 september.

33. Olsängs Potatis – Potatis, lök, ägg, Ottoglass
Olsängsvägen 11, Fågelmara
Hemsida: http://olsangspotatis.se/gardsbutiken/
34. * Bond-butiken
– Grönsaker, ostkaka, knäckebröd
Olsäng 715, Fågelmara
Hemsida: www.bond-garden.se
35. * Grettlinge gård
– Potatis, ägg, lammskinn, hantverk
Grettlinge 91, Fågelmara
Facebook: Grettlinge gård
36. * Blomlöfs Rökeri – Rökt fisk, butik, restaurang
Rökerivägen 3, Fågelmara
Hemsida: www.blomlofsrokeri.se

