MATRALLY
- en kulinarisk resa -
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DALSLANDSMATS SMULTRONSTÄLLEN
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Väne Ryr

(Fristorp ligger i Västra Tunhem, utanför Trollhättan)
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Företagens nummer gäller både prick på
kartan och sida i broschyren.
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Fristorps Gård			
Väne Ryrs Kött & Chark
Spekeruds Gårdsbageri
Ohlssons Hörna
Årbergs Jordgubbar
Hamrane Bak & Kaffestuga
Mammas Mat i Tillhagen
Mariannes Honung
Britt’s Bakstuga
Evenstorps Gård
Assareby Kvarn
Lantligt Anno 1785
Alla Sinnens Hus
Dalslands Struts
Axel´s Chark
Håfveruds Rökeri
Dalslandshonung
Baldersnäs Herrgård
Not Quite
Brukets Godaste		
Restaurang Stenebygrytan
Baldersnäs Lantrasgård
Näsbön Nöt & Get
Fridas Frukt & Bärförädling
Hansen Kafferosteri

Symbolförklaringar / Key to symbols
Zeichenklärung
Bussar välkomna / Busses welcome
Busparkplätze

Symbolförklaringar / Key to symbols / Zeichenerklärung:
Gårdsbutik / Farm shop
Övernattningsmöjligheter
Bussar välkomna
Accommodation / Übernachtungsmöglichkeit

Busses welcome / Busparkplätze

Öppet året runt

Matservering

Hofladen

Open all year / Ganzjährig geöffnet

Kafè / Café
Krav-odlat

Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologischer Anbau

Konferens
Konferens

/ Conference facilities
Conference
facilities / Konferenzräumlichkeiten
Konferenzräumlichkeiten

Restaurant

Kafé
Café

Gårdsbutik

Farm Shop /Hofladen

Öppet året runt / Open all year
Granzjärhrig geöffnet
Kravodlat / Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologisher Anbau
Matservering / Restaurant
Övernattningsmöjligheter / Accomodation
Übernachtungsmöglichkeit
Sevärdheter / Worth seeing
Sehenswertes
EU Ekologisk odling / EU Organic Farming
EU Bio
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Välkommen till det ljuvliga Dalsland

ett Sverige i miniatyr mellan Västkusten och Vänern!
Dalslandsmat bjuder dig på en utflykt i matens
liteter på något av våra matställen eller varför inte
tecken. Följ vår Matrallykarta och låt oss ta dig runt prova Bed & Breakfast.
bland landskapets lokala livsmedelsproducenter.
Därtill finns det mycket att uppleva; se på djuren,
Botanisera bland vårt utbud av fisk, kött, bär, potakänn örternas dofter eller var med när getterna
tis, grönsaker, bröd och ostar tillsammans med en
mjölkas.
mängd andra smakfulla delikatesser.
Du kommer att upptäcka att Dalsland är väl värt
Sitt ner och njut av miljön med en kopp kaffe på
flera besök.
ett av kaféerna. Smaka läckra dalsländska specia-

FÖRGÄTMIGEJ (Myosotis scorpioides) Dalslands landskapsblomma.
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Kärleken till maten, livet
och Dalsland

Jag cyklade med farmor en gång från Östra Järn
på knastrande grusvägar i sommarljuset till Hamrane Bak och Kaffestuga. Väl framme njöt jag av
det nybakade mjuka kakbrödet med den luftigt
rivna osten. Klengåsen.
Det är väl livet det?!
Somrarnas Dalsland i barndomen var annars
otaliga bad i Vänern, farmors våfflor och hennes
oändliga skatter av röda, vita och svarta vinbär,
jordgubbar, hallon, smultron och körsbär i rött och
mörkt svartlila. Dessutom det fina i att få ta sig bort

till Anna-Lisa och Erik för att få mjölk till att göra
kalvdans och cykla en bit till för äggens skull.
Som barn var jag här för att besöka min farmor
för en lekfull sommar eller ett spännande höstlov,
senare kom jag för sommarjobb och för att bara
få vara. Som ung vuxen återvände jag för att börja
på Steneby och sen blev jag liksom kvar. Jag älskar
Dalsland med alla dess skatter och möjligheter.
Naturen, kulturen och människorna.
I år har jag 20 års jubileum som Dalslandsbo. Min
livsresa i Dalsland har handlat om kultur och landsbygdsutveckling. En av mina slutsatser är, om än
inte så revolutionerande, att i allt liv och all utveckling finns matens självklara plats. För överlevnad,
för fest, för njutning. Våra smaklökar hjälper oss att
minnas, förstärka och uppleva. En konsert, en auktion, en utflykt, ett årsmöte eller en familjehögtid
blir näsan platt om inte smaklökarna får sitt. Jag
har med stolthet varit värdinna för Not Quites räkning på olika evenemang där maten varit en fröjd
för ögat och magen. Som projektledare för Glupsk
på Dalsland har jag fått ynnesten att vara delaktig
i att få ge besökare Dalslandsminnen för livet med
upplevelser för alla sinnen.
Vi måste i allt högre grad berätta om vårt Dalsland,
skapa vår egen historia om den mat vi producerar,
den plats vi befinner oss på och det liv vi kan erbjuda. För här finns matproducenter som brinner
för sitt hantverk och för att skapa smakminnen åt
oss. Alla oss som befinner oss mer eller mindre på
besök i detta vackra lilla landskap.
Mer Mat, mer Liv, mer Dalsland.
Sara Vogel-Rödin
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Fristorps Gård

Musteri vid foten av Hunneberg
I Västra Tunhem ligger denna historiska gård. Vi odlar och förädlar
frukt, bär och grönsaker i närproducerad filosofi sedan flera år tillbaka. Vi bygger ny butik och café, invigning 2016/17. Under tiden
har vi trädgårdscafé på sommaren, där vi naturligtvis har hembakat. I vårt musteri, gör vi sortbestämd äpplemust, smaka på tex
Gravensteiner, Cox orange, Melon. Du kan också själv komma
med äpplen och få din egen must tillbaka i bag in box.
Vi utvecklar nya, alkoholfria drycker som ett bra alternativ till öl
och vin. Prova tex vår Rosenkvittenlemonad, Aroniajuice eller
Alice i Rosenkvittenlandet.
Vi har även saft, sylt, marmelad, chutney, vinäger, inläggningar
och våra populära kanelbullar och rågkakor.
Välkomna! Hälsar Tommy & Marianne
Öppettider: Juni, juli, augusti torsd, fred, sönd. Övrig tid, när vi är
hemma, ring före.
Vägbeskrivning: Väg 44 från Trollhättan mot Mariestad. I rondell
(väg 44, 42+lokalväg) tag vänster in på lokalvägen. Tag sedan direkt
höger och fortsätt lokalvägen mot Mariestad. Tag 3:e möjliga väg till
vänster. Stort gult hus, parkera på ladugårdsbacken.
Kontakt: Marianne Järpedal och Tommy Christensson, Fristorp 210,
461 93 Västra Tunhem, Tel: 0520-42 12 02, Mob: 0767-97 00 18,
0709-18 77 88,
Hemsida: Fristorps gård på västsverige.com
FB: #!/fristorp
Longitud 12.4110639
Latitud
58.2910881
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Väne Ryr’s Kött & Chark
För oss är det viktigt att djuren har det bra

Hej vi är en liten fårgård mitt i Trestad. Vi föder upp våra lamm
ekologiskt. Vi har ett eget slakteri samt en gårdsbutik, där vi säljer
lammkött, lammkorv samt fårskinn från vår egen gård. Vi säljer
även andra närproducerade produkter. För oss är det viktigt att
djuren har det bra, det är viktigt med god djuromsorg och korta
transporter.
Eva & Leif Johansson

Öppettider: Torsdag- Fredag kl. 11:00-19:00, Lördag 11t:00-14:00.
Adress: Hedetorpet, Väne Ryr.
Kontakt: Leif och Eva Johansson Mob: 0705-95 63 81,
E-post: hogensfargard@hotmail.com
Hemsida: www.hogensfargard.se
Longitud 12. 084219
Latitud
58. 194901
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Spekeruds Gårdsbageri

Från vårat bageri erbjuder vi bröd och kaffebröd bakade med
omsorg om ingredienser och som fått den tid det behöver för att
utveckla härliga smaker och dofter.
Främst bakar vi med ekologiska råvaror. Mjölet vi använder kommer från Wästgötaodlarna, odlat i närområdet och malt i lokala
kvarnar. Vi använder oss av äldre spannmålssorter såsom Dinkel,
Lantvete och råg.
Försäljning sker i Ohlssons Hörna i Vänersborg och även direkt
från bageriet.

Öppettider: Besök vår facebooksida eller Tel : 0737-00 13 50.
Vägbeskrivning: (Från Vänersborg) Från riksväg 45, kör mot LaneRyr, skylt på vä.sida. (Från Uddevalla) Från väg 172, kör mot Lane-Ryr
och Vänersborg, skylt på höger sida.
FB: spekeruds gårdsbageri
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Ohlssons Hörna

“Ekologiskt och närproducerat”
Välkommen till vår gårdsbutik i stan i Vänersborg. Vi erbjuder
egenodlade grönsaker och bär under säsong från vår egna gård,
Gåseviken, en mil norr om Vänersborg.
Vi säljer även produkter från lokala mathantverkare. Bröd från
Brukets godaste och Spekeröds gårdsbageri, ägg från egna höns,
ekologisk kyckling från Bosarp, viltkött från Adelåsen, sylt och saft
från Evenstorps gård, rapsolja och honung från Dalsland mm.

Öppettider: Månd Stängt, Tisdag- Fredag kl. 10-18,
Lördag kl. 10-14, året runt.
Vägbeskrivning: Från Vänersborgs norra infart. Kör mot centrum,
efter torget sväng höger in på kyrkogatan, efter ett kvarter ligger
butiken på höger sida.
Kontakt: Lotta Ohlsson, Ohlssons hörna, Sundsgatan 23,
462 33 Vänersborg. Tel: 0521-130 50, Gåseviken Tel: 0521-25 30 49,
Mob: 076-007 70 73, E-post: gaseviken@hotmail.com
FB: ohlssons hörna
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Årbergs Jordgubbar
Jordgubbar - färskpotatis - honung

• Självplock och direktförsäljning gårdsbutik.
• Gårdsbutik med produkter från Dalslandsmat. Honung, sylt,
rapsolja m.m.
• ”Loppis” där vi säljer allt från möbler till silversmycken.
• Första eller. andra lörd i juli årligen ”jordgubbens dag” i samarbete med biodlarföreningen.
• Vi finns i Frändefors, i södra Dalsland
• Vi tar betalkort

Öppettider: dagligen från kl. 09:00 under säsongen från midsommar och framåt.
Vägbeskrivning: Väg 45, i Frändefors tag väg 173 mot Färgelanda.
Efter ca 3 km ta av vänster mot Uddevalla, efter 1 km sväng vänster
mot Årberg.
Kontakt: Mob: 070-531 69 44.
Facebook: Årbergs jordgubbar #arbergsjordgubbar
Longitud
Latitud
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12.1936534
58.4877422

Hamrane
Bak & Kaffestugta
-med smak av goda gamla tider-

Hos oss kan ni njuta av vår gamla stuga inredd som på mormors
tid. I hagen betar kor och får.
Hönorna plockar kring sin stolta tupp. Gör en resa i tiden och
upplev lugnet i Hamrane.
Vi bakar fortfarande dalslandskaka i den gamla stenhällsugnen.
Vi serverar den sedan med smör och riven ost- förr revs gamla
ostskalkar.
Vill du göra det genuint ska det klenas på med
tummen = KLENGÅS.
Välkomna till Hamrane
Ät dig mätt och njut av atmosfären.

Öppettider: maj- augusti dagligen kl 10:00-18:00.
Helger i april och september kl. 10:00-18:00.
Vägbeskrivning: Ligger i Melleruds kommun, 6 km söder om tätorten. Det är skyltat från Erikstad på riksväg 45.
Kontakt: Britt-Marie Dahlqvist, Tel: 0530-511 73,
E-mail: info@hamrane.se
Hemsida: www.hamrane.se
Longitud
Latitud

12.27302
58.38781
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Mammas mat i
Tillhagen

”Hemlagat med kärlek och omsorg
- till vardag och fest”
Vi serverar riktigt med hemlagad mat, av råvaror i från vår närhet.
Miljön hos oss är lugn, mysig och lite gammaldags. Här finns de
stora lummiga björkarna, de röda stugorna och de produktiva
åkermarkerna. Naturens skiftningar följer man på nära håll från
vår stuga. När det lider mot advent tänder vi ljus både ute och
inne och hälsar välkomna till bords i vintermörkret.
Vi tar emot förbokade sällskap hela året. I stugan har vi fullständiga rättigheter. Vi ordnar även catering. Välkommen med din
förfrågan.

Öppettider: Lunch varje onsdag och torsdag hela året kl 12:00- 14:00.
Alla andra dagar hälsas bokade sällskap välkomna.
Kontakt: Agneta Bergsten, Tel: 0521-330 03, Mob: 0705-57 23 15.
Adress: Tillhagen 6, 464 66 Mellerud.

Symbolförklaringar / Key to symbols / Zeichenerklärung:

Gps RT 90Övernattningsmöjligheter
Accommodation / Übernachtungsmöglichkeit
Öppet året runt
X 6501513
Open all year / Ganzjährig geöffnet
Krav-odlat
Y 1310395
Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologischer Anbau

Konferens

Conference facilities / Konferenzräumlichkeiten
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Bussar välkomna

Busses welcome / Busparkplätze

Matservering
Restaurant

Kafé
Café

Gårdsbutik

Farm Shop /Hofladen

Mariannes Biodling
Ekologisk honung från Dalboslätten

• Ljuvlig vitklöverhonung från obesprutade nektarkällor
• Varsamt behandlad och inte uppvärmd
• Bidrar till pollinering och ökad mångfald i ditt närområde
• Naturligt full av vitaminer, enzymer och andra nyttigheter
Mariannes Biodling är en del av familjeföretaget Vena Säby
Lantbruk. Vi håller till mitt på Dalboslätten. Här odlar vi ekologiskt
utsäde av bland annat vitklöver, spannmål och bönor. Bina
bidrar med pollinering som är en förutsättning för bra skördar.
Dessutom ger de oss en underbart god, mild och len honung.
Både biodlingen och växtodlingen är ekologisk och certifierad
enligt KRAVs regler.
Vår goda honung hittar du i de flesta livsmedelsbutiker i
närområdet. Lista över återförsäljare finns på vår hemsida.

Kontakt: Marianne Westman, Tel: 0733-50 34 59,
E-post: info@mariannesbiodling.se
Hemsida: www.mariannesbiodling.se
FB/Instagram: mariannesbiodling
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Britt´s Bakstuga
Med smak som hembakat

I ett litet bageri mitt ute på den dalslänska landsbyggden står
jag och bakar kakor, bullar och tårtor allt efter dina önskemål. Allt
bakas med svenskt smör samt närproducerat mjöl och ägg utan
onödiga tillsatser. Ingen beställning är för stor eller liten utan ring
eller maila om du vill ha något genuint hembakat till söndags
fikat, kalaset eller när det kommer oväntat besök.
Alla beställningar behöver göras minst två dagar i förväg.

Öppettider: Finns på gallerian i Brålanda tisdagar kl. 16.00 – 19.00
och lördagar 10.00 – 14-00. I övrigt går jag att nå alla dagar på
telefon eller via mail.
Kontakt: Britt mobil, 0706-30 05 27.
Mail, britt.m.johansson@hotmail.com
Hemsida: För att se vad som bakas i bageriet gå in på facebook och
sök på Britts Bakstuga.

14

Evenstorps Gård
Gårdsbutik med Cafe’,
bärodlingar, djur

Vid foten av Kroppefjäll, i Sundals Ryr ca 1 mil väster om Brålanda,
ligger Evenstorps Gård. Här finns en mysig gårdbutik med cafe’,
där allt vi serverar är hembakat. På gården bor det många olika
djur, som barnen kan bekanta sig med. Allt från kaniner, getter,
grisar, alpackor och höns. Det finns också en dikobesättning och
gården säljer köttlådor på beställning.
Vi odlar ekologiska bär. Främst hallon och rabarber, som även
säljs färska under säsong. Av bären gör vi också många goda
produkter som du hittar i vår gårdsbutik, tillsammans med andra
lokala delikatesser och mycket annat. På gångavstånd kan en
unik hällristning beskådas.
Evenstorps Gård är ett perfekt utflyktsmål för såväl gammal som
ung!
Öppettider: v. 26 – 34 kl. 11 – 18 dagligen. Övriga öppetider se
hemsidan.
Vägbeskrivning: Från Brålanda mot Stigen ca 6km. Ta höger mot
Årbol. Fortsätt mot Stigen i fyrvägskorsning. Ta av första till vänster,
skylt Evenstorp 1. Första gården på höger sida efter ca 1 km.
Kontakt: Sofia Karlsson, Tel: 0730-26 79 95.
Hemsida: www.ekologiskahallon.se
FB: Evenstorps Gård
Longitud 12. 120181
Latitud
58. 341796
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Assareby Kvarn
och Såg KB
Välkommen till Assarebyn!

Vi producerar mjöl av vete och råg (både siktat och sammalet =
fullkorn eller ”fint” och ”grovt”). Vi använder såväl konventionellt
som ekologiskt odlad spannmål och alla råvaror är naturligtvis
närodlade.
Vi tillverkar också en mycket populär brödmix, DALSLANDSBRÖD,
som innehåller alla ingredienser till två limpor, förutom olja och
vatten. Idealisk i bakmaskin!
Försäljning sker direkt från kvarnen. Ring alltid och ta reda på
öppettiderna, de kan variera!
Vi har också ett eget vattenkraftverk i Krokån, som producerar
grön el till driften av både kvarnen och sågen.

Öppettider: Hela året, men ring innan!
Då kan ni också beställa det ni vill ha.
Vägbeskrivning: Ligger efter vägen Brålanda – Dals Rostock, ca 8 km
från Brålanda, 12 km från Dals Rostock. Från E45, tag av strax norr om
Erikstad samhälle mot ASSAREBYN 4.
Kontakt: Nils Erik Hanson, Tel: 0530-230 04,
E-post: assarebyn@telia.com.
Longitud
Latitud
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12. 3501915
58. 6234623

Lantligt Anno 1785
Café och heminredning

Mysigt café och heminredningsbutik på Ekholmens Säteri, vid
foten av Kroppefjäll. I flygelbyggnaden, med anor från 1785, hittar
ni cafét. Där finns hembakat, smörgåsar, våfflor och vårt goda
kaffe, som man njuter av på den fina verandan! I butiken hittar
ni inredning, presenter och nötkött från våra egna ekologiska
djur. Guidning av Säteriets ”Kungarum” sker på söndagar kl 13.00,
under säsongen, eller efter överenskommelse.

Öppettider 2016: vecka 17 – 24 lör – sön kl. 11–16, vecka 26 – 35 alla
dagar kl. 11 – 17, vecka 36 – 39 lör – sön kl. 11 – 16 och vecka 40 – 50
lördagar kl. 11 – 15.
Adress: Ekholmens Säteri Dals Rostock. Vid Gunnarsnäs vackra
kyrka.
Kontakt: Iréne 0703-22 59 62.
E-post: irene.ekholmen@tele2.se
Hemsida: www.anno1785.blogspot.com
FB: Lantligt Anno 1785
Longitud
Latitud

12. 230185
58. 432551
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Alla Sinnens Hus

hud, skönhet & hälsa café & vackra ting
Mitt i centrala Färgelanda ligger huset Alla Sinnen. Hos oss kan
du sitta i harmonisk miljö och avnjuta både hembakat och hemlagat. Dekorativa tårtor och smörgåstårtor gör vi på beställning.
Vi använder råvaror från vår närhet. När sommaren närmar sig,
öppnar vi upp vår underbara trädgård på baksidan.
Hudvårdsalongen erbjuder bla. Ekologiska hudvårdsprodukter
från Maria Åkerberg, naturliga kosttillskott från Holistic och hudvårdande mineralmakeup från Mineral Essence. Produkter som
håller både ditt inre och yttre i balans. Du har även möjligheten
att unna dig avslappnande behandlingar som t ex massage,
zonterapi,ansiktsbehandling.
I inredningsbutiken hittar du presenter och vackra ting från bl a
IB Laursen, Miljögården, Ekelunds och Majas Cottage.
Hos oss berörs alla dina sinnen!
Varmt välkomna! Eva-Lotta, Maria, Madde, Ewa & Marie.

Öppettider: Måndag – Fredag kl. 10.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00.
Kontakt: 0528-660 80.
Hemsida: www.allasinnenshus.se
FB: Alla Sinnen
Longitud
Latitud
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11. 594990
58. 340360

DALSLANDS

Dalslands Struts

Strutsuppfödning strax utanför Färgelanda

STRUTS

På vår gård har vi hela kedjan från avelsstrutsar, till ägg, kycklingar,
ungstruts och vi säljer även en del av vårt egenproducerade
strutskött på gården.
Vi har valt att satsa på strutsar just för att de är så vackra men
också roliga och charmiga djur, samt att de ger underbart gott
och mört kött! Dessutom kan man ta tillvara och göra strutsoljeprodukter, ägglampor, dammvippor och mycket mer.
Under sommarhalvåret går strutsarna ute i sina hägn dygnet runt
och man kan som besökare beskåda dessa enorma fåglar, där
tupparna kan bli 2,5 meter och väga upp emot 160 kg.
För oss är det viktigt att våra strutsar har det bra. Vi föredrar så
korta transporter som möjligt, så våra strutsar skickas till ett lokalt
slakteri. Så kom och prova närproducerat strutskött!
I vår lilla gårdsbutik kan man köpa strutskött och lammkött,
strutsoljeprodukter, dammvippor, strutsäggprodukter och vi
kommer även säsongsvis erbjuda strutsägg-glass.

Öppettider: se hemsidan eller Tel: 0761-89 11 92 för info.
Vägbeskrivning: Från Färgelanda följ skyltar mot Hedekas. Ut ur
samhället, höger i T-korsning mot Hedekas. Kör ca 3 km. Uppe på
backkrön se skylt STRUTS och även EDSTENAFORS 3, sväng där höger.
Gården ligger uppe på kullen med hägnen till höger.
Kontakt: Sarah Svensson 076-189 11 92
Hemsida: www.dalslandsstruts.se

19

Axel´s Chark

Charkuteriet på landet
Varmt välkomna att besöka vår butik på landet och provsmaka
läckra nygrillade revben!
Vi erbjuder ett stort urval av viltkött, egenproducerad korv och
vegetariska produkter.
Vi tar även emot kött för rökning och helgrillar gris.

Öppettider: Torsdag och fredag kl: 10.00-18.00 eller efter överens
kommelse.
Vägbeskrivning: Väg 166 från Bäckefors 2,5 km mot Mellerud. Skylt
vid vägen.
Kontakt: Ann-Christin Vorbau, Tel: 0530-606 40, Mob: 0704-41 02 74,
E-post: ann-christin.vorbau@telia.com
Hemsida: www.axelschark.se
Longitud
Latitud
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12. 1810
58. 7840

Håfveruds Rökeri
& Brasseri

Vid Akvedukten i Håverud, Dalslands pärla
Ett stenkast från akvedukten mitt i slussområdet i de gamla
industrifastigheterna ligger Håfveruds Röker och Brasseri med
laxrökeri, restaurang just vid kanalkanten, café med bryggor
hängande över den forsande Upperudsälven och glassbar.
I rökeriet förädlar vi våra omtyckta produkter genom gravning,
kallrökning och varmrökning, på klassiskt sätt med riktiga kryddor
och rök från äkta alspån. Produkterna kommer från Vänern, lokala
regnbågslaxodlingar, men självklart även havsodlad lax och öringprodukter från de Norska djupa fjordarna.
I vår restaurang, Håfveruds Brasseri, serveras spännande laxrätter.
Vår fisksoppa är mycket omtalad. Menyn är bred och med prislägen för alla, hittar hela familjen sina specialiteter.
Vi tar emot grupper och konferenser under hela året och vi guidar
er gärna runt i rökeriet.
Öppettider: Rökeriet är öppet vardagar året runt. Brasseriet med
laxbutik och café samt glassbar håller öppet under sommarsäsongen
i stort sett varje dag.
Vägbeskrivning: Håverud ligger ca 10 km från Mellerud på RV 45
mitt emellan Karlstad och Göteborg.
Kontakt: Rökeriet, produktion och order 0530-351 81, order@haverud.se
Restaurang, cafe och laxbutik, information och bordsbokning
0530-351 31, brasseri@haverud.se.
Symbolförklaringar / Key to symbols / Zeichenerklärung:
Övernattningsmöjligheter
Bussar välkomna
Hemsida: www.haverud.se
Accommodation / Übernachtungsmöglichkeit
Busses welcome / Busparkplätze
Öppet
året
runt
Matservering
Longitud 12. 4154166
Open all year / Ganzjährig geöffnet
Restaurant
Krav-odlat
Latitud
58. 82055
Kafé
Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologischer Anbau

Konferens

Conference facilities / Konferenzräumlichkeiten

Café

Gårdsbutik

Farm Shop /Hofladen
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Dalslandshonung

Småskalig produktion av honung, kallpressad rapsolja och ägg
från frigående höns utomhus
Här i Ånimskog i Dalsland bedriver vi sedan 1999 en större
biodling. Den består idag av ca 250 bisamhällen som inte bara
ger honung, utan en stor del av samhällena används också till
pollinering av röd och vitklöver samt raps. I sortimentet finns
vanlig honung och i mån av tillgång nyslungad flytande honung,
ljunghonung, honungssenap och honung smaksatt med citron.
Sedan 2006 har vi också en lokalt kallpressad rapsolja, som vi
själva producerar.
Från oljeväxtodlande bönder på Dalboslätten vid Vänerns västra
strand i Dalsland, kommer rapsfröna som vi själva skonsamt
kallpressar. Därefter får oljan stå och sedimentera i 3-4 veckor, och
vi varken silar eller filtrerar oljan och använder inte några tillsatser
vare sig vid pressningen eller sedimenteringen, allt för att oljan
skall behålla sina naturliga egenskaper.t
Öppet har vi hela året runt bara nån är hemma. Ring gärna före.
Vägbeskrivning: E45 1km norr om Ånimskog, skylt med Dalslandshonung, om ni kommer från söder blir det till höger om ni kommer
från norr blir det vänster.
Kontakt: Ove o Anne Kaye, Mob: 070-686 65 26, 070-369 15 54,
E-Post dalslandshonung@telia.com
Hemsida: www.dalslandshonung.se
Longitud
Latitud
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12. 5795
58. 8897

Baldersnäs Herrgård
En njutning för alla sinnen!

Baldersnäs park i Dalslands skogsbygder var på sin tid en av de
främsta och största romantiska parkanläggningarna i Sverige. Här
finns promenadstigar, grottor och konstgjorda holmar, Spabad
med sjöbastu och jacuzzi.
Fantastiska gemenskapsutrymmen och matsalar i gammal miljö,
parat med moderna hotellrum, gör Baldersnäs till något unikt
I herrgårdens restaurangkök som är certifierat enligt Västsvensk
Mersmak och listad i White Guide arbetar kökschefen Emil Öjentorp och hans kollegor främst med råvaror från skog och vatten i
närområdet.
Här står lokala specialiteter tillsammans med säsongens råvaror i
fokus, klassiska rätter tillagade med lekfullhet och finess. Herrgårdslunchen och kökets 5-rätters menyer är mycket uppskattade. Utsikten över parken och herrgårdskänslan gör måltiden till
en upplevelse.

Vägbeskrivning: och karta hittar ni på vår hemsida Baldersnas.com
(Hitta Hit)
Kontakt: Bokning, Tel: 0531-412 13, info@baldersnas.com
Hemsida: www.baldersnas.com
Symbolförklaringar / Key to symbols / Zeichenerklärung:
Övernattningsmöjligheter

Accommodation / Übernachtungsmöglichkeit

Longitud
Latitud

12. 164620
Open all year / Ganzjährig geöffnet
Krav-odlat
58. 574813
Öppet året runt

Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologischer Anbau

Konferens

Conference facilities / Konferenzräumlichkeiten

Bussar välkomna

Busses welcome / Busparkplätze

Matservering
Restaurant

Kafé
Café

Gårdsbutik

Farm Shop /Hofladen
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Not Quite Café

Det gamla bruket i Fengersfors är en plats full av upplevelser
för olika sinnen. Blandningen av konstarter, dit gastronomin i
högsta grad hör, är unik
Not Quite, som är ett gränsöverskridande forum för professionella
konstnärer och konsthantverkare, har fyllt de gamla tegelbyggnaderna med verksamhet sedan 2002. Förutom verkstäder och
ateljéer finns konsthall, galleri och butik. För mathantverk av
bästa sort svarar dels surdegsbageriet, dels Not Quites eget Café.
Caféet är inrymt i fabrikens gamla smedja. Redan vid disken
vattnas det i munnen. När valet är gjort och ett lyxigt fika, eller
en enkel men delikat lunch, serveras rycker det i mungiporna
och leenden sprids. Not Quite Café har blivit omtalat för kakorna
med stort K, för omsorgen om råvaror och kompositioner, för en
atmosfär som inte kan beskrivas i ord. Att kröna sin dag med en
kopp fint kaffe, eller väl kylt bubbel, i björkarnas skugga sätter ett
utropstecken efter påståendet att Not Quite och Fengersfors är
väl värt en egen resa.

Vägbeskrivning: Vägbeskrivning: Från E45 tag av mot Fengersfors
vid Tösse (Statoil) och följ sedan skyltning.
Hemsida: www.notquite.se
Longitud
Latitud
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12. 28152
58. 59698

Foton: Malin Robertson Harén

Öppettider: se www.notquite.se

Brukets Godaste

Brukets
godaste

Vedeldat bageri och butik

Vi bakar allt vårt bröd hantverksmässigt på ekologiska råvaror.
Det är främst tre saker som skapar vårt unika och goda bröd. Det
är surdegen, mjölet från Wästgötarna och den vedeldade stenugnen. Och kärleken från bagaren förstås, som skapar varje bröd
med sina händer. I butiken hittar du müsli, knäcke, småkakor och
annat gott lokalproducerat mathantverk. Vaniljbullar, kanelbullar och andra bullar bakas också i långa rader, och missa inte vår
pizza för avhämtning varannan fredag!
Ni finner oss på Bruket i Fengersfors.

Öppettider: Våra öppettider varierar så håll utkik på vår hemsida
Vägbeskrivning: Vägbeskrivning: Från E45 tag av mot Fengersfors
vid Tösse (Statoil) och följ sedan skyltning.

Foton: Martin Gustavsson

Kontakt: Bageriet, Tel: 0532-784820.
E-post: info@bruketsgodaste.se
Hemsida: www.bruketsgodaste.se
Longitud
Latitud

12. 28152
58. 59698
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Restaurang Stenebygrytan

Är beläget i hjärtat av Dalsland sedan 1 Juli -2010
I en unik miljö serverar vi hembakt o hemlagad genuin Dalslands
mat. Smaker och inspiration kommer från sjöarna o skogens
skafferi.
På vår meny finns bl a:
Älgfärsbiffar med cognacs-flamberad pepparsås
Fläskfile med varm örtagårdsås
Stenebysallad
Halstrad lax med vitvinsås
Titta in på vår hemsida för att se mer av vår meny
När Ni sitter till bords, upptäck vårt mer än 200 kvm stora fotomontage med naturbilder från Dalsland. Besök gärna vår älgpark,
gäddoas eller varför inte pröva några av våra många aktiviteter.
Besök gärna vår souvenirbutik. Det finns övernattningsmöjligheter med bastu. Vi har fri WiFi i lokalen. Allt detta under ett och
samma tak, som givetvis är handikapp- och barnvänligt. Fullständiga rättigheter finnes.
Öppettider: 7 dagar i veckan mellan 26/6 – 31/8.
Alltid öppet på lördag och söndag, samt vid förbokning.
Vägbeskrivning: Skärningspunkten vid väg 164 och 172, i hjärtat av
Dalsland. Vid Stenebykyrka.
Kontakt: Tel: 0531-330 05, 330 86.
Symbolförklaringar / Key to symbols / Zeichenerklärung:

Hemsida: www.dalslandsaktiviteter.se
Övernattningsmöjligheter
Longitud
Latitud

Accommodation / Übernachtungsmöglichkeit

12. 12331
Open all year / Ganzjährig geöffnet
58. 55935
Krav-odlat
Öppet året runt

Krav -accredited - organically grown
’Krav’ ausgezeichne - ökologischer Anbau

Konferens

Conference facilities / Konferenzräumlichkeiten
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Bussar välkomna

Busses welcome / Busparkplätze

Matservering
Restaurant

Kafé
Café

Gårdsbutik

Farm Shop /Hofladen

Baldersnäs Lantrasgård

Gårdsbutik, café och visningsgård med ekologiskt hästdrivet
jordbruk
På den underbara Baldersnäshalvön ligger Baldersnäs Lantrasgård,
mitt i ett naturreservat, som är ett paradis för både djur och människor. Här bevarar vi många av de gamla svenska lantraserna som
idag är utrotningshotade. Allt från de små Tabackstorpsfåren, som
det bara finns 50 djur av i hela värden, till den stora Ardennerhästen Guldfaxe.
Vår trevliga gårdsbutik, med bl a gårdens egna ägg, rökta
fårkorvar, lokalproducerad honung, sylt, knäckebröd, skorpor,
safter mm, är öppen från midsommar till mitten på augusti. Se
hemsidan www.lantras.se, för öppettider och priser
Cafét är öppet samma tid som gårdsbutiken och serverar ljuvliga
hembakade marängbakelser, kladdkakor, lammfärspiroger och
gott ekologiskt fairtrade kaffe. Naturligtvis finns gluten- och mjölkfria alternativ.

Öppettider: Från midsommar till mitten på augusti, se hemsida
www.lantras.se.
Kontakt: Mob: 0768-63 24 27 eller 0707-89 84 10, samt
baldersnas@lantras.se. Boka en fårsafari med häst och vagn, eller en
vagnstur i Herrgårdsparken, ring kusken Erik 0768-63 24 27, eller lägg
ett mail till baldersnas@lantras.se .
Hemsida: www.lantras.se
Longitud
Latitud

12. 1631
58. 5742
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Näsbön Nöt & Get

Näsbön är en bondgård i norra Dalsland, ca en mil söder om Ed
Vi föder upp tjurar och har getter. Våra getter producerar mjölk åt
DalsSpira mejeri. Där omvandlas mjölken till goda ostar, konsumentförpackad mjölk och youghurt. Gettergoda Gelato gör även
glass av vår getmjölk.
Du är välkommen att besöka våra getter på bokade besök. Gården ligger granne med Rölanda kyrka. Vi berättar om getterna,
träffar killingarna och kan även hälsa på en del av våra andra djur,
som ponnier, höns eller ankor. Katter finns förstås också i stallet.
I mån av tillgång finns gårdens ägg till försäljning.

Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök. Priser och annan
aktuell info hittar du på hemsidan. Till större sällskap kan vi ordna
kaffe, provsmakning och liknande.
Vägbeskrivning: Till getterna; Kör rv 164/166 fr Ed mot Bullaren. Efter
ca 5 km sväng vänster mot Munkedal. Efter ca 4 km sväng vänster
mot Bäckefors. Kör över Örekilsälven och uppför den branta Rölandabacken. Precis när du kommit upp för backen svänger du in på en
gårdsplan på höger sida, med en damm mitt på gården. Då är du
framme!
Kontakt: Elisabet Forsdahl Tel: 0706-33 49 41
Hemsida: www.nasbon.se
Longitud
Latitud
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11. 9140
58. 8442

Fridas
Frukt & Bärförädling

Jag tar tillvara på all sorts frukt och bär från min och andras
trädgårdar samt från skogen
Dessa förädlar jag till smakrika produkter, som är fullproppade
med nyttiga näringsämnen.
Jag gör bl a bärremmar, bärrussin och bärpulver med beteckningen Rawfood, och kallpressad saft som pastöriseras varsamt.
Remmarna är lika populära hos stora som hos små.
Som sötning använder jag lokal honung eller råsocker.

Öppettider: Året runt, men ring mig så att jag säkert är hemma.
Välkommen in för ett smakprov!
Vägbeskrivning: Övre Bergvägen 4, Dals Långed.
Kontakt: Frida Westling 0706-77 54 62,
E-mail: gott@fridasforadling.se
Hemsida: www.fridasforadling.se
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Hansen Kafferosteri
Kaffet - när det är som bäst

Hansen Kafferosteri är ett mikrorosteri, som har sin verksamhet i
den lilla bruksorten Fengersfors i norra Dalsland.
Vår vision är att enbart arbeta med spårbart råkaffe av högsta
kvalitet, från utvalda delar av världen.
Vi köper råkaffet och därefter rostas och paketeras kaffet med stor
omsorg, för att tillvarata kaffets unika karaktär.

Kontaktperson: Espen Oliver Hansen, Mob: 0731-51 51 14.
Mail: espen@hansenkafferosteri.com
Hemsida: hansenkafferosteri.com
Adress: Ämnebyvägen 2a , 662 95 Fengersfors.
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Recept struts

4 PORT

Ingredienser
ca 0,6-0,8 kg strutsbiff eller strutsfilé
Marinera gärna köttet i minst 5 tim beroende på hur
stark smak du önskar. Köttet kan med fördel marineras kvällen innan.

Marinad
½ dl soya, kinesisk el japansk
1 dl rött vin
½ dl olja
3 klyftor vitlök krossade
1 knippa färsk rosmarin finklippt
vitpeppar, malen

Gör så här:
Bryn köttet och sätt in det i
mitten av ugnen på 120oC.
Köttet blir som saftigast vid låg
ugnstemperatur. Det blir bäst
när det är jämnrosa med
innertemperatur 58 - 60°C.
När köttet är klart tag upp det
och linda in det i folie.
Låt vila i 15 min. Vänta med att
ta ut termometern tills köttet
stannat.
Serveras gärna tillsammans
med rödvinssås eller gräddsås med köttsaft som bas.
Tillbehör: ugnsrostade rotsaker
och grönsaker. Till huvudrätten
dricks gärna ett smakrikt och
lite fruktigt rött vin.
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Recept på godaste hallonsylten
Perfekt till våfflorna
Ingredienser
2 liter hallon
1 kg syltsocker
Gör så här:
Blanda hallonen och syltsocker i en kastrull och koka i 3–10 minuter.
Skumma väl och häll upp på varma, väl rengjorda burkar.
Förslut och förvara svalt.
Tips! koka gärna med en urskrapad vaniljstång.
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Getost- och rödbetspaj

4 PORT

Kokta rödbetor känns nytt att lägga i pajen. Perfekt på buffèbordet
Ingredienser
150 g smör
3 dl vetemjöl
2 msk vatten
Fyllning:
1 st. gul lök
400 g kokta rödbetor
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 tsk rosmarin
75 g getost eller annan god ost
3 st. ägg
2 dl crème fraiche
1⁄2 tsk honung
1⁄2 dl pumpakärnor

Foto: Martin Gustavsson

Gör så här:
Hacka ihop smör och mjöl. Tillsätt vatten, arbeta ihop till en deg. Tryck ut den i en pajform med löstagbar kant,
ca 24 cm i diameter. Låt vila i kyl ca 30 min. Sätt ugnen på 225°C. Skala och hacka löken. Skala och klyfta rödbetorna. Fräs löken i smör och blanda med rödbetor, salt, peppar och rosmarin. Mosa osten och blanda med
ägg, crème fraiche, honung och rödbetsröran. Förgrädda pajskalet 10 min. Häll i fyllningen. Strö över pumpakärnor och grädda i mitten av ugnen ca 25 min.
Låt pajen svalna.
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Nya Telefonnummer, Nya Medarbetare
och Nya Möjligheter
Storgatan 15 Brålanda
Magnus Gustafsson - Byråansvarig
0702-19 39 32 - magnus@gustafssonekonomi.se
Martina Eriksson - Redovisning / Skatt
0760-10 04 11 - martina@gustafssonekonomi.se
Thomas Nilsson - Redovisning / Skatt
0761-64 08 93 - thomas@gustafssonekonomi.se
Ann-Louise Paulsson - Bokföring / Kontor
0760-10 46 90 - ann-louise@gustafssonekonomi.se
Helena Norrman - Juridik / Familjerätt
0761-63 81 48 - helena@gustafssonekonomi.se
Anders Andersson - Jordbruksstöd / SAM
0521-308 00 - anders@gustafssonekonomi.se
Katrin Gustafsson - Praktikant / Assistent
0730-85 45 41 - katrin@gustafssonekonomi.se
Kontor / Växel 0521-308 00
Postadress: Rostocksvägen 8, 46462 Brålanda
Besöksadress: Törnrosgatan 5, 46461 Brålanda
Internet: www.gustafssonekonomi.se
E-post: kontor@gustafssonekonomi.se
Fax: 0735-27 95 37

CAFÉ MED HEMBAKAT
HONUNG / TE
JANOME SYMASKINER
HANTVERK
DELIKATESSER
SKOMAKERI
LOKAL TURISTINFO
UNDER SOMMAREN
07030-34 18 76
Facebook “f ” Logo

34

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

familjemys • aktiv semester • romantiska utflykter • upptäcktsfärder • kulturupplevelser

www.dalsland.com

Foto: Martin Gustavsson

Foto: Martin Gustavsson
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Dalslandsmat är en ekonomisk förening bestående av
producenter, restauranger och förädlare av närproducerade livsmedel i Dalsland, samt Vänersborgs kommun. Vi är alla egna företagare som samarbetar för att
kunna erbjuda er det allra bästa.

Aktuella kontaktuppgifter till vår styrelse
hittar du på hemsidan www.dalslandsmat.se

