
1. VARA SPARKÖP, CHARK - Vara
Vara Sparköp är kända för sin fantastiska Chark, de som står bakom disken är både kunniga och jobbar 
bara med kött från närliggande svenska gårdar. I sortimentet finns alltid fläsk och nötkött. Titt som tätt 
finns också kött från kalv, lamm, och vilt. Nu har grillsäsongen börjat och ni hittar Rallykotletter, Marcus 
hamburgare, Erikssons korv och mycket annat gott att grilla. Här hittar ni också många varor från produ-
centerna som är med på safarit. 

2. FRISTORPS GÅRD - Västra Tunhem
Fristorps Gård flyttar ut gårdsbutiken utanför sädesmagasinet, fika i trädgården eller i sädesmaga-
sinet. I år kommer vi att kunna erbjuda, Trattkantarellsoppa med bröd,  Rabarberpaj med knäckigt 
täcke och Rosenkvittenpaj med marängtäcke, Kladdkaka med grädde. Allt är mjölkfritt, finns även 
glutenfria alternativ. Man kan också få trädgårdsinspiration, se hur plantorna som står på tillväxt 
i och utanför växthuset. Rosenkvittenbuskar, äppleträd, gamla sorters Hibiskusar till försäljning. I 
gårdsbutiken har de laddat med färska rågkakor och bullar. Där finns också sortbestämd äpple-
must, andra drycker som även är bra som alkoholfritt alternativ, saft, sylt, marmelad, inläggningar 
och olika såser gjorda på grönsaker. I mån av tid, visar Tommy och Marianne er också musteriet. 

 3. MOSSÄNGENS GÅRD - Grästorp
Här finns mjukglass, hemmagjorda drycker, senap o bakat. Isländska godbitar och kaffe från  
Grästorps Kafferosteri och lite hantverk. Café med gott om sittplatser i ladan. 

 4. SIVANS OSTHANDEL -  Vara
Vi har öppet vår butik inne på Vara sparköp och bjuder på provsmak på ostar och knäckebröd. 
Under safarihelgen har vi extra bra erbjudande i butiken! Safarikasse för 150,-/st
Varmt välkomna in till oss hälsar Sofia med personal. 

5. MÄJENS - Grästorp
Här erbjuds gofika och matiga smörgåsar, lättare lunch, bakverk och naturligtvis deras goda glass 
och missa inte deras nya glassmak! Sittplatser finns det gott om och det finns även en härlig 
uteplats. Butiken är påfylld med deras produkter och kanske någon nyhet även här hälsar Märit. 
Under Safarihelgen kommer även Haglunds ponnycenter och erbjuder ponnyridning. 

6. MAT MAGNUS - Larv 
Hos Mat Magnus kommer man kunna sitta både inne, ute på altan och även ute i trädgården.  
Här serveras lunch på lokala råvaror från grannarna, kött från skogarna i närheten.  
Vegetarisk alternativ finns också. Kaffe och kaka efter maten.

7. ADELSÅSENS KALKON - Stora Levene 
Under helgen laddar Adelsåsen upp med en massa goa kalkonprodukter för besökare att välja på. 
Varför inte passa på att inhandla kalkonkött till våren och sommarens grillning. Malin, Niklas, Bengt 
och Marita finns på plats och berättar om verksamheten och delar ut smakprover på ett urval av 
deras produkter. Alla besökare bjuds även på kalkonägg. Håll utkik på sociala medier där presente-
rats våra safarierbjudanden. Vi är kalkonspecialisten – med koll på hela kedjan. Varmt välkommen!
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8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING - Bitterna, Vedum
Hos Olivia Eko kan ni handla deras populära kallpressade rapsolja, naturell eller med olika 
smaksättningar, deras honung (KRAV-märkt) , äppelmust och saft och sylt från egenodlade  
vinbär, rabarber och havtorn. Även nybakade bagetter och kalvdans finns till försäljning.
Fina erbjudanden under Safarihelgen t ex 2 st olja 500ml 100 kr, 2 brk honung 150 kr. 
4 st must 500ml 100 kr, helkartong 15 st 300 kr.  Välkomna hälsar Erland och Carina

9. SJÖTORPS SÄTERI - Larv
Kom och ta en fika njut av tystnaden i underbar miljö. Säteriet har en lång historia och är om-
nämnt i flera historia böcker, idag bedrivs det B&B samt Café i byggnaderna. Under Mathant-
verkssafarihelgen drivs Cafét i det stora magasinet. Där finns det våfflor, hembakta kakor samt 
smörgåsar. På gården bedrivs det ett aktivt jordbruk och en del av produkterna går att köpa i 
vår gårdsbutik. Det stora hjorthägnet som man passerar på vägen upp på gården rymmer både 
kron- och dovhjort.

10. BONDFRUNS GRISKÖTT - Tråvad
GP Farm i Tråvad, här hittar ni Marie-Louise, alias ”Bondfrun” och hennes man. Här finns grisar 
och potatis, all spannmål de odlar går till grisarnas mat. Bondfrun säljer sina varor på deras 
griskött, de har en proffsig chark som hjälper dem att förädla deras varor.  I år har de även 
korv med bröd till försäljning.  Under helgen kommer ett UF-företag som säljer naturgödsel! 
Man kan som vanligt se på grisarna, kolla kaninerna och kika på maskinerna som man gärna får 
provsitta! 

11. CONDITORI NORDPOLEN - Vara
Conditori Nordpolen är ett klassiskt conditori med anor från 1903, med högsta kvalitet och 
vänligt bemötande erbjuder vi enastående bakverk som serveras såväl inne i själva konditoriet 
som i trädgården.

12. LEVENE GAMLA PRÄSTGÅRD -  Stora Levene
Välkomna till Levene gamla prästgård,  här kan ni äta lunch och dricka kaffe i en historisk miljö. 
Traktor med vagn är framkörd o lastad med lokalproducerat till försäljning. Deco by Dean finns 
också på plats. Hon målar och visar sina handmålade möbler. 

13. SKUMME SMÅBRUK - Trävattna, Floby  
Småskaligt lantbruk med mikrobageri, gården är öppen för besök i samband med årets 
Mathantverkssafari! Kom och klappa på lantrasdjur och deras ungar - här finns kaniner, katter, 
hästar och kor. För ridsugna barn står våra ponnyer redo och sadlade för en tur. @selmassöta 
säljer nybakt bröd på surdeg och kulturspannmål samt bakverk på närproducerade råvaror i 
säsong, köp gärna till kaffe/te/saft och fika på plats utomhus. Alla som vandrar, cyklar, rider eller 
kör fossilfritt till gården får 20 % rabatt på allt. Välkomna!

14. BITTERNA ÅKATORP Lamm & LAKRITS - Vedum
Lammkött KRAV, egentillverkade ekologiska charkuteriprodukter på lamm. Mjuka finullsskinn 
i vitt och svart. Här kan man fika, smaka och äta och njuta av en fantastik lantlig miljö. Under 
safarihelgen finns lammkött och deras hemmagjorda korvar för försäljning. 

15. VEDUMS GRÖNSAKER - Vedum
Växthusodlade grönsaker, under helgen kan man titta på odlingarna och få inspiration. Här od-
las bla hallon, blåbär, tomat och gurka. Kika gärna in på vårt nybyggda växthus där vi odlar sallad 
och kryddor.  Visar gärna hur man bygger växthus med hjälp av gamla fönster. Under vårens 
safari kommer grannen Joakim från Slow Joe BBQ stå och grilla något gott!  



16. RESVILLE - Lidköping
Resville Mathantverk har Kafé & Butik öppet under Mathantverkssafarihelgen! Här hittar du 
sylter, safter, nektar, marmelader, geléer, curder, senap, pesto, oljor, salter och annat gott! Produk-
ter innehåller inga tillsatser, är lokalproducerade och råvarorna ofta lokalt odlade. Hos Resville 
Mathantverk kan man äta och fika, provsmaka och inhandla deras prisbelönta produkter. Passa på 
att ta en fika på deras veranda! 

17. CREA DIEM BOKCAFÉ - Od, Ljung 
Crea Diem bokcafés filosofi är att Bokcaféet skall vara en mötesplats – där man i ro skall kunna 
tala med varandra. Gofika med en kopp kaffe eller beställa något att äta från menyn av smårätter. 
Allt hembakat & hemlagat. Bokbutik, Skafferihörna, Tips & Inspiration. Upptäck vår skafferihörna 
med bl.a. marmelader, choklad & bakverk av olika slag.

18. SKATTEGÅRDENS LANTOST - Sollebrunn
Gårdsmejeri & gårdsbutik i den lilla byn Magra i Alingsås kommun. I gårdsbutiken finns flertalet 
ostsorter som mejerskan Annelie har ystat på prima komjölk från bygden. Här säljs även gårdens 
hällbakade tunnbröd, gårdens ägg samt närproducerade delikatesser som viltkorv, marmelad, saft, 
rapsolja, honung m.m. Under Mathantverkssafarin bjuds alla kunder på kaffe och kaka vilket man 
kan njuta av medan man beskådar gårdens ankor och höns!

19.  ÖSTÄNGS GÅRD - Sollebrunn
På Östängs gård kan du besöka grönsaksodlingen, skogsträdgården, djuren och gårdsbutiken. Ylva 
och Jonas som driver gården kommer att visa runt och svara på frågor. Hembakad fika i trädgår-
den och vi kommer att sälja honung, grönsaksplantor, grönsaker och lammskinn.

20.  MORMOR BETTYS KRINGLOR - Södra Härene Bro 
Mormor Bättys Kringlor, det lilla Gårdsbageriet i Södra Härene utanför Vårgårda. Ett litet ste-
nugnsbageri och kafé. Här finns bröd, bakelser, tårtor och smörgåstårtor som hon bakar från 
grunden. Här finns gott om plats för att fika och äta lunch i deras mysiga kafé. 

21.  FRÄLSEGÅRDENS LANTBRUK - Önum, Vara   
Frälsegårdens Lantbruk är ett småskaligt diversifierat lantbruk med grönsaksodling, värphöns, 
snittblommor, svamp, honung och bär. Odlingarna sköts hantverksmässigt i ”Market Garden”-stil 
utan maskiner, och helt utan konstgödsel och gifter. Odlingarna drog igång 2020 och under safari-
helgen så tar Niklas emot er och visar er runt, här erbjuds vårprimörer, bladgrönt och ägg.  
Dessutom finns uppdragna plantor av både grönsaker och blommor till försäljning. 

22.  LAMMAT I BITTERNA - Vedum  
Backagården i Bitterna, en gård med uppfödning av Gotlandsfår. Här möts du av frigående höns, 
tackor och ägarnas vallhundar. I gårdsbutiken finns lammkött och chark som är certifierat 
mathantverk, färska ägg, marmelader, saft, tunnbröd och mycket annat gott. Här finns också vackra 
grå lammskinn och skinnhantverk. Under Mathantverkssafari helgen serveras även fika och lättare 
lunch. Finn-Vallens kennel visar upp vallhundar under arbete. 

23.  LUNDENS GÅRD - Gerdhem
Lundens Gård, familjeföretaget där alla i familjen är med och driver mer eller mindre. Familjen 
består av Anders, Sven,  Annika,  Anna och Nils. Med lite olika vägar genom livet har den yngre 
generationen kommit hem och intresserat sig för driften. KRAV spannmålsodling, förädling och 
nyplanterade äpple odling. Hållbart lantbruk och höga-kvalitetsprodukter speglar deras nyöppnade 
gårdsbutik. Där finns mjöl, flingor, knäckebröd, viltkött, korv, honung, svensk soja, sylt, must. Un-
ders safarit finns möjlighet att sätta sig ner och fika samt testa smakprover från deras produkter. 

Mer information finns på www.mathantverkssafari



24. EVERHAGS GÅDSBUTIK - Vedum
I gårdsbutiken hittar du lokalproducerad mat, hantverk och lite leksaker. Ute kan man titta på får 
och grisar. Under mathantverkssafarin bjuds det på kaffe, te och fina erbjudanden! Lunbyskogens 
Ridsportsförening som ligger granne med Everhags Gård är på besök och erbjuder ponnyridning 
för barnen! 

25. ÖDEBY NATURBETESKÖTT - Upphärad 
Här möts ni av en härlig kille som brinner för ekologiskt nötkött. Christian har under safarihelgen 
försäljning av egenproducerat ekologiskt nötkött, hängmörat i Minst 14 dagar.

26. LOKALEN I VARA - Vara 
Under Mathantverkssafari har lokalen i Vara flera lokala mathantverkare på plats och
det finns möjlighet att provsmaka, prata med personerna bakom produkterna och köpa mat och 
fika att äta på plats eller ta med på turen.  Barnen får så frön att ta med hem!
Välkommen in och njut av all kreativitet som finns här!

27.         BJERTORP SLOTT - Kvänum
Modern mat i historisk miljö, nordiskt kök med influenser från det klassiska franska köket, så 
beskriver kockarna vår matlagningskonst. Bjertorp Slott hämtar råvaror från traktens leverantörer 
och låter årstiden prägla menyn. Viktigt att ni ringer innan för att garantera plats i restaurangen 
och boende. 

28.          RONNUMS HERRGÅRD - Vargön 
Ronnums Herrgård är en historisk pärla mellan Vänersborg och Trollhättan. På Ronnum kan man 
äta gott och koppla av i vacker miljö.  Väljer ni att bo över hos oss ingår entré till vår härliga Re-
laxavdelning samt utomhus Jacuzzi som rymmer 10 personer. OBS! Restaurangen öppnar kl 18.00

Mer information finns på www.mathantverkssafari


