Kåseri

Matlust och
växtkraft
I BLEKINGE – SVERIGES TRÄDGÅRD
En karta över Blekinges gårdsbutiker 2021

Gårdsbutikerna har varierande öppettider som du hittar på respektive
butiks hemsida eller Facebook.
Kartan är utgiven under 2021 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
På Visitblekinge.se/gardsbutiksrundan/ kan du ladda ner kartan
Blekinges Gårdsbutiker.

www.karlskrona.se - www.ronneby.se - www.karlshamn.se
www.olofstrom.se - www.solvesborg.se

Smak och strategi
Kan jag få smaka en annan
pressad ost, lite mer lagrad?
När jag besöker en gårdsbutik och träffar den som
har producerat mathantverket, som jag är intresserad
av, startar matupplevelsen
redan vid inköpet. Jag kan få
välja det jag gillar, det som
är svårt att få tag i och jag
får extra information om
produkten. Visst är det
smidigt att köpa all sin mat
på ett ställe, men håll med
om att det finns fler värden
än ”smidigt” som man vill
Namn: Anna Berglund
att maten ska ge?
Anna Berglund jobbar som
Mat är inte bara en sak.
utbildningsansvarig på Eldrimner,
Det finns mängder av varian- nationellt centrum för utveckling
ter att välja mellan när man
av mathantverk. Under 2021 är
ska köpa frukostvaror, men
Blekinge fokuslän vilket innebär
det finns också mängder av
fler samarbeten och aktiviteter
varianter på produktionssys- om mathantverk.
tem. Den sortens produktionssystem man helst vill
se vill man ju också gynna när man handlar. Svensk sårbarhet
i livsmedelsförsörjningen har blivit mer aktuell och uppmärksammats de senaste åren. Att det ska finnas matproduktion i
alla kommuner tar vi för givet, men om den maten inte efterfrågas så finns det risk att produktion läggs ner.
Ibland är det dom strategiska resonemangen som styr mig
när jag handlar och väljer mat, men oftast är det min önskan
att få en smakrik och intressant måltid. Jag vill försöka få tag
på det brändaste tunnbrödet, den kardemummarikaste bullen,
den syrligaste kombuchan och den köttrikaste korven. Samt
ett givande möte med mathantverkaren. Visst är det fint när
man handlar mathantverk och kan både gynna det samhälle
man vill stötta och samtidigt få en smakrik och intressant
måltid i samma köp?

Gårdsbutiksrunda 11-12 septembe
Välkomna till en spännande och smakrik helg på landsbygden. Upptäck
Blekinges lokala delikatesser genom att besöka länets gårdsbutiker.
Helgen den 11-12 september håller alla butiker öppna mellan klockan
10.00 – 16.00. Många butiker bjuder dessa dagar in kollegor, vilka tar med
sig sitt mathantverk, sina konstverk med mera. Det kommer att finnas
aktiviteter och specialerbjudanden. Mer information om gårdsbutiksrundan
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
– Blommor, bär och grönsaker
Mjällbyvägen 134, Sölvesborg
Facebook: Sölvekulle Handelsträdgård

2.

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

3.

Örlycke Gårdsbutik
– Äppelmust från Vånga, kyckling, ägg,
egen hemmagjord saft, sylt och marmelad
på våra gena bär, presentartiklar och mycket mer.
Örlyckevägen 130-4, 29493 Sölvesborg
Hemsida: www.orlyckegardsbutik.se

4. Möllekulla länsmansgård
– KRAV-odling av grönsaker och bär.
KRAV-certifierad gårdsbutik
Möllekullavägen 127, Sölvesborg
Hemsida: www.mollekulla.se
5.

Frida på Staxgård
– Gårdsbutik och café, Hembakat, lunch, sylt,
lammprodukter och fik.
Yxnarydsvägen 15, 29493 Sölvesborg
Hemsida: www.fridapastaxgard.se
Facebook: Frida på Staxgård

6. Ekne Gård Produkter
– Ägg, potatis, grönsaker
Pukaviksvägen 529, Jämshög
Hemsida: www.eknegard.se
7.

Holje Glassfabrik
– Holjeglass-glass
Skolvägen 3, Vilshult
Hemsida: www.holjeglassfabrik.se
Facebook: Holje glassfabrik

8. Brödhultsgården
– Köttprodukter, grönsaker,närproducerade
produkter, glass, fika, loppis, bondgård, upplevelse
Brödhultsvägen 40-0, 29394 Kyrkhult
Hemsida: www.brodhultsgarden.se
Facebook. Brödhultsgården
9. Blekinge Coffee AB
– Gårdsbutik,Coffee shop, Webbshop
Östra Vägen 1, 375 32 Mörrum
Hemsida: www.blekinge.coffee/
Facebook: Blekinge.coffee
10. Kulturhus Mormors Bakeri
– Café, vegetarisk mat, fruktträd, B&B, konst mm
Nötabrånevägen 28, 374 91 Asarum
Hemsida: www.mormorsbakeri.se
Facebook: Mormors bakeri
11. Kölja-Ola Gårdskött
– Gräsbeteskött och heminredning
Köljavägen 161, 374 94 Trensum
Hemsida: www.köljaola.se
Facebook: Köljaolas gårdskött
12. Outdoor Eriksberg
– Gårdsbutik, Café - viltprodukter, inredningsartiklar,
Chevalierkläder m.m
Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum
Hemsida: www.eriksberg.se
Facebook: Eriksberg vilt och natur
13. Riksdagsmannagården
– Gårdsbutik, Vilt/Lamm och fläskkött från våra
utegrisar, delikatesser, närodlade grönsaker m.m
Törnerydsvägen 302, 374 96 Trensum
Hemsida: www.riksdagsmannagarden.se
Facebook: Riksdagsmanna gården
14. Lilla köksgården
– Sommarcafé, visningsträdgård
Röabyvägen 11, 37262 Bräkne-Hoby
E-post: heike@lilla-koksgarden.se
Hemsida: lilla-koksgarden.se
Facebook: : Lilla köksgården
15. Hasselstad lantbod
– Försäljning av egenproducerade sprätthönsägg,
nötkött, korv, grönsaker, potatis och punpor
Per Hasselbergs väg 36, Kallinge
Facebook: Hasselstad Lantbod
16. Äggaboden i Edestad AB
– Gårdsbutik
Gärdestads byagatan 16, 37297 Ronneby
Hemsida: www.aggaboden.se
Facebook: Äggaboden
17. Björketorps gård
– Hemgjord glass, mjölk
Björketorpsvägen 17, 372 95 Johannishus
Hemsida: www.bjorketorpsgard.se

18. Johannishus gods
– Gårdsbutik, viltkött, chark, delikatesser, honung
Möllerydsvägen 11, Johannishus
Hemsida: www.johannishus.com
Facebook: JohannishusGods
19. Förkärla gård AB
– Gårdsbutik, egenproducerat kött och grönsaker
Nedre arvidstorpsvägen 1, 372 95 Johannishus
Hemsida: www.förkärlagård.se
Facebook: Förkärla gård
20. Landet gastronomi & agrikultur
– Gårdsbutik, snittblommor, fika
Parkvägen 10, Nättraby
Facebook: Landet, Gastronomi & Agrikultur
Instagram: ekolandet1
21. Skärva gård
– Växtbaserade matvaror m.m, enkel servering
Skärva 3, Karlskrona
Hemsida: www.skarvagard.se
Facebook: Skärva gård
22. Askunga dovvilt
– Gårdsbutik
Askunga 422, Fridlevstad
Hemsida: www.askungadovvilt.se
Facebook: Askunga dovvilt
23. Spjutsbygds gård
– Lammkött, lammkorv, lammskinn, hantverk och
någon överraskning
Ekekullevägen 1, Rödeby
Hemsida: www.spjutsbygd.se
24. Bottnansmåla gård
– Dovhjortkött och Blekingska delikatesser, Grönsaks
- Örtagård
Bottnansmålavägen 105, Rödeby
Hemsida: www.bottnansmala.se
25. Gamlegården bär och delikatesser
– Gårdsbutik, mathantverk, smultron
Ledja 146, Holmsjö
Hemsida: www.gamlegarden.nu
Facebook: Gamlegarden
26. Hässlelyckans gårdsbutik
– Ägg, kravodlade grönskaker, lokala delikatesser
Lösen 123, Lyckeby
Facebook: hasslelyckans.gardsbutik
27. Smaklöken
– Lanthandel och charkuteri
Västra riksvägen 6, Jämjö
Hemsida: www.smakloken.nu
Facebook: Smaklöken
28. Sjöstens hjortgård och gårdsbutik
– Gårdsbutik, korvgrillning, underhållning, m.m.
Kråkerumsvägen 53, Jämjö
Hemsida: www.sjöstens.se
29. Grettlinge gård
– Ägg, potatis, lammskinn, ullprodukter
Grettlinge 91, Fågelmara
Facebook: Grettlingegard
30. Bond-butiken
– Grönsaker, glass, ägg m.m
Olsäng 521, Fågelmara
Hemsida: www.bond-garden.se
Facebook: Bond gården
31. Olsängs potatis
– Gårdsbutik
Olsängsvägen 11, Fågelmara
Facebook: Olsängspotatis
32. Orranäs gårdsmejeri
– Gårdsbutik, getgård
Orranäs 436, Jämjö
Hemsida: www.orranasgardsmejeri.se
Facebook: OrranasGardsmejeri
33. Attanäs gårdsbutik
– Nötkött, fläskkött, potatis, rökt ål
Attanäs 362, Jämjö
www.attanasgard.se
Facebook: Attanäs gård
34. Bredängs musteri och ciderbryggeri
– Gårdsbutik och fruktförädling
Bredäng 272A, Jämjö
Hemsida: www.bredangs.se
Facebook: bredangsciderbryggeri

