
1. VARA SPARKÖP, CHARK - Vara
 Vara Vara Sparköp är kända för sin fantastiska Chark, de som står bakom disken är både kunniga och job-
bar 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. Denna helg kör vi tema hamburgare! Vi kommer att ha Marcus 
hamburgare, Marcus hamburgare de luxe och Marcus ostburgare med lagrad ost från Sivans i sortimentet. 
Till burgarna har vi egentillverkad picklad lök, coleslaw och dressing Här hittar ni också många varor från 
producenterna som är med på safarit. 

2. FRISTORPS GÅRD - Västra Tunhem
I gårdsbutiken har vi laddat med färska rågkakor och bullar. Där finns också sortbestämd äpple-
must i flaska och bag in box, andra drycker som även är bra som alkoholfritt alternativ, saft, sylt, 
marmelad, inläggningar och olika såser gjorda på grönsaker. Hos oss kan man fika i trädgården, 
som prunkar som mest, välj din favoritplats eller i sädesmagasinet, där vi har gjort ett mystigt 
krypin för dagar med tristare väder. Vi erbjuder: Tomatsoppa med bröd , Hallonpaj med vaniljsås, 
äpplepaj med vaniljsås och Kladdkaka med vispgrädde, mosade jordgubbar och färska hallon,
Bulle med småkakor – allt hembakat såklart. Vi visar också musteriet under dagen i mån av tid. 
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 på Sivans kommer att baka flera olika sorters ostpajer att ta med hem  för 100:-/halvan 
(räcker till 3-4 portioner) vi kommer även att ha Sivans frukostkasse för 200:- som innehåller
0,5 kg schlätta ost 38%   22 mån, 1hg svart te från kränku, 0,5 kg sivans musli, 1 påse valfritt 
knäckebröd 170 gr.  Varmt välkomna in till oss hälsar Sofia med personal. 

5. MÄJENS - Grästorp
Mäjens på glassgården drivs äggproduktion och spannmålsodling. Familjen är stolta svenska bön-
der. I deras gårdscafé finns egenproducerad glass, konditori - och bagerivaror bakade av gårdens 
konditor, Elin. Det finns smörgåsar och lättare luncher, bland annat serveras deras egen pasta till-
sammans med andra lokala produkter. Hos Mäjens produceras allt hantverksmässigt, från grunden 
med fina råvaror. tex bakas och rullas alla glassrån för hand, med smet på gårdens ägg, gårdens 
mjöl och svenskt smör. Deras utgångspunkt är det svenska jordbruket. I butiken hittar ni pasta, 
skorpor, knäckebröd, müsli, småkakor, bröd och mycket annat mathantverk från små producenter. 
”Vi gör det vi tror på och det som vi tycker är gott! Vi använder oss av det som finns runt oss 
och det som vi kallar ”riktiga grejer”. Vi struntar i färgämnen, smakämnen och konserveringsmedel 
det blir så mycket bättre utan”  Varmt välkomna önskar Märit, Elin & Johanna

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. Helgens meny 
kommer att vara helstekt fläskytterfilé med potatisgratäng och kantarellsås till detta trädgårdens 
äppelmust och en smarrig kaka till kaffet. Det kommer även att finnas vegetarisk alternativ och 
specialkost 
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7. ADELSÅSENS KALKON - Stora Levene 
Under helgen laddar Adelsåsen upp med en massa goa kalkonprodukter för besökare att välja 
på. De finns på plats och berättar om verksamheten och delar ut smakprover på ett urval av 
deras produkter. Om vädret tillåter finns kalkoner i hagen.  Alla besökare bjuds även på kalkon-
ägg. Håll utkik på sociala medier där presenterats våra safarierbjudanden. Vi är kalkonspecialis-
ten – med koll på hela kedjan. Varmt välkommen!

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.  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. Sen har vi bjudit in Ellen och Katarina från Vånga med sina getter och 
Gettegott.  Under helgen erbjuder vi gettegoda: Pannkakor gjorda på getmjölk med honung 
och färsk getost på. Getlomiburgare, med bröd bakat på vassle. Bullar gjorda på getmjölk. Olika 
getostar. Självklart kommer vi att ha getter med oss som gärna blir klappade. Klockan 12.30 
kommer vi att mjölka en get, då får ni chansen att smaka på färsk getmjölk.

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.  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
I Levene gamla prästgård serverar vi en favorit i repris. Grillad kalkonburgare m. bröd,picklad 
rödlök och ost. Vi har också ett våffelcafe (Adelsåsens speltvåffla) som ni kan sitta ner och njuta 
av i en trevlig prästgårdsmiljö. Utanför är traktorn framkörd och fulllastad med närproducerat 
ex. mjöl, ägg, m.m. På plats finns också Irene och Ingegerd med egentillverkade hantverk.
deco.by dean ställer ut handmålade möbler. 

13. SKUMME SMÅBRUK - Trävattna, Floby  
Under safarihelgen hittar du Skumme Småbruk i hembygdsgården mitt i byn där de säljer 
nybakt bröd på surdeg och kulturspannmål, bakverk på lokala råvaror samt deras helt nya 
produkt - hantverksglass på grönbetesägg, egen/lokal mjölk och egna/lokala frukter/bär! Du kan 
köpa med eller avnjuta kaffe/saft och nygjord glass, mackor, kakor m.m. inne eller ute. Dottern 
i familjen finns också på plats med @selmas_sota.  Alla cyklister får 10 % rabatt! Passa även på 
att handla potatis, grönsaker och andra gårdsprodukter. Gott om parkeringsyta, tillgänglighets-
anpassad lokal. 

 



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 safarihel-
gen 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 odlas 
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 helgen kommer 
grannen Joakim från Slow Joe BBQ serverar Pull pork, kött från Bondfrun som legat i rök över 14 
timmar. Serveras i wraps med grönsaker och smarkrik sås. 

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.  Alla betalande kunder bjuds på något litet sött. Sitt gärna ner en stund och 
beskåda gårdens ankor och höns!

19.  ÖSTÄNGS GÅRD - Sollebrunn
Östängs Gård är ett småskaligt jordbruk som producerar grönsaker, ägg, honung, äppelmust, 
lammkött, bär och frukt. Du är välkommen att vandra runt i grönsaksodlingen, skogsträdgården 
eller köpa fika i trädgården. Gårdsbutiken kommer att vara öppen med försäljning av färska grön-
saker, honung och lammskinn.

20.  MORMOR BETTYS KRINGLOR - Södra Härene Bro
 

21.  FRÄLSEGÅRDENS LANTBRUK - Önum, Vara   
Frälsegårdens Lantbruk är en småskalig grönsaks- & bärodling. Odlingarna sköts hantverksmäs-
sigt i ”Market Garden”-stil utan maskiner, samt helt utan konstgödsel och gifter. Odlingarna drog 
igång 2020 och under safari- helgen så tar Nicklas emot er och visar er runt i odlingarna, samt har 
nyskördade grönsaker och honung 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. 

Mer information finns på www.mathantverkssafari
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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. 

24. EVERHAGS GÅDSBUTIK - Vedum
Under mathantverkssafari laddar vi butiken ännu mer än vanligt med lokalproducerat mat. Det 
kommer finnas bland annat nybakat bröd, fina grönsaker och så ska vi baka lite godsaker till er. 
Denna gång kommer även vår självplock för blommor vara öppen. Dessutom kan man titta på
får, grisar och traktorer.

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 
Lokalen i Vara är en butik fylld av lokala produkter, allt från grönsaker och bröd till keramik och 
bivaxprodukter. Lokala kreatörer hyr butiksplats och skapar tillsammans en levande mötesplats.
Under safari-helgen bjuder alla våra matproducenter på smakprover, de har bullat upp med mas-
sor av god mat och säljer bland annat: färska grönsaker, chiliprodukter, marmelader, örter, teer, 
kryddor, honung och annat gott. Fika och något matigare finns att köpa och njuta på plats eller ta 
med på turen. Pysselhörna för barnen. En liten saluhall mitt i Vara Småstad!

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  
Relaxavdelning samt utomhus Jacuzzi som rymmer 10 personer.  
-OBS! Restaurangen öppnar kl 18.00

Mer information finns på www.mathantverkssafari
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