
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. Här hittar ni också många varor från producenterna som är med på safarit. 

2. FRISTORPS GÅRD - Västra Tunhem
Fristorps Gård flyttar ut sin gårdsbutiken utanför sädesmagasinet, där finns gott om plats. 
Här har Marianne och Tommy 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, gurkinläggningar och olika såser gjorda på grönsaker. Vi erbjuder: Korv med bröd Delux dvs 
korv från Ödeby naturbetekött och vårt hembakade korvbröd mm, Tomatsallad med mosarellaost mm , 
Hallonpaj med vaniljsås, äpplepaj med vaniljsås och Kladdkaka med vispgrädde, mosade jordgubbar 
och färska hallon allt hembakat såklart. Få trädgårdsinspiration, se hur grönsaker och blommor samsas i 
bäddarna. Vi visar också musteriet under dagen i mån av tid. 

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

 4. SIVANS OSTHANDEL -  Vara
Sofia med personal hälsar att de har öppet butiken inne på Vara sparköp och erbjuder en prisvärd safari 
kasse för 200 kr! Sofia kommer också baka deras populära ostpajer. Ingen servering under höstens safari 
men provsmak av ost och deras egna knäckebröd.

5. MÄJENS - Grästorp
Mäjens har öppet och kommer att genomföra höstens mathantverkssafari på ett tryggt och trevligt sätt.  
Här serveras gofika, matiga smörgåsar och lättlunch och naturligtvis deras egna glass, i butiken hittar ni 
Mäjens egna pasta, knäckebröd, skorpor, kakor m m att köpa med hem. Sitt ner i orangerit eller på deras 
mysiga uteservering om vädret tillåter och bara njut. Passa även på att träffa Susanne Möller på Lillegår-
dens grönt som finns hos oss med sina fantastiska grönsaker under hela helgen. 

6. MAT MAGNUS - Larv 
Hos Mat Magnus kommer man kunna sitta både inne, ute på altan och även ute i trädgården.  
Magnus kommer duka upp med avstånd för matgäster och följer folkhälsomyndighternas råd. Magnus 
kommer även erbjudan take away. På höstens safari blir det Grillbuffe med en massa olika tillbehör 
och givetvis ingår dryck, kaffe och mjukkaka. Vegetariskt alternativ kommer att finnas!

7. ADELSÅSENS KALKON - Stora Levene 
Adelsåsens Kalkon flyttar ut sin gårdsbutik med deras ordinarie sortiment av kalkonprodukter, under helgen 
finns safarierbjudanden. Det finns även möjligt att köpa Malins stickade mössor, vantar, sockor mm. och 
under lördagen finns Ulrika från Bryggeriet i Götene hos oss med sin ost.
”Vi är kalkonspecialisten – med koll på hela kedjan”
Varmt välkomna önskar Bengt, Marita, Malin, Niklas och Viktor

Detta händer hos våra Mathantverkare 
4-5 september 2021
Höstens safari blir som vårens lite annorlunda. På grund av den rådande pandemin  
ber vi er att ha koll på vår hemsida och sociala medier för att säkerställa öppettider  
hos våra mathantverkare. Vi skapar förutsättningar och följer folkhälsomyndighetens  
rekommendationer och förväntar oss att besökarna tänker på att hålla avstånd och i 
nte besöka oss vid sjukdom.
 
 



8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING - Bitterna, Vedum
Carina och Erland träffar ni här, under höstens safari erbjuder de honung, kalvdans, kallpressad rapsolja
och must även färskt KRAV-märkt hängmörat nötkött från gräsbetade djur på deras marker. 

9. I-MA:S Tunnbröd - Vedum
Ing-Marie bakar Norrländskt mjukt och hårt tunnbröd. Försöker att använda närproducerade råvaror. 
Under safarihelgen kan ni kika in i bageriet och se hur de bakar. 

10. BONDFRUNS GRISKÖTT - TRÅVAD
GP Farm i Tråvad, här kan ni titta runt på gården och på deras stora maskiner! Här odlas spannmål, 
potatis och så har de en massa grisar. Bondfrun har även öppet i Gårdsbutiken och alla produkter är 
gjorda på deras kött och en del korvar innehåller även nötkött och kalvkött från gårdar i närområdet.  
Fin fina erbjudanden under safarihelgen!

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
Levene gamla prästgård, här möter ni Yvonne och Camilla som serveras köttbullar och petäter med 
kaffe och kaka, lunchen serveras inomhus i trevlig prästgårdsmiljö. Köttbullarna är från Adelsåsen förstås. 
Camilla kommer också baka gött fika för den som är fikasugen. Försäljning av mjöl från Levene kvarn och 
ägg från ulvstorp. Ett stånd med hemstickat och sydda handarbete. Nyhet i höst är försäljning av kaffe 
från Grästorps kafferosteri samt Möbler från Deco. By dean i prästgården och Henrys trädgårdssmide.

13. JORDARV - Ulvstorp, Stora Levene 
Småskalig grönsaksodlare med många bondgårdsdjur. Under safarit tar Carolina och hennes barn  
emot er och visar er runt på gården, här kan man klappa fjällnära kalvar, får och Gotlandslamm.  
Carolina finns i odlingen och pratar gärna med odlingssugna besökare och inspirerar, visar grönsaker 
av alla de slag och givetvis smakprov. Jordarv är primärproducent efter säsong där utbudet varierar 
ständigt. En liten pop-up butik med självhushållets överskott, vänners produkter och det gården  
producerat för stunden finns på logen. 

14. BITTERNA ÅKATORP Lamm & LAKRITS - Vedum
Lammkött KRAV, egentillverkade ekologiska charkuteriprodukter på lamm. Här möts ni av Monica och 
Lars i en fantastisk lantlig miljö, ni kan fika, smaka, äta och under safarihelgen finns färskt lammkött, lakrits, 
mjuka finullsskinn och deras hemmagjorda korvar för försäljning. Man kan även få kaffe och våffla eller 
en liten portion av deras populära Åkatorpsgryta. 

15. VEDUMS GRÖNSAKER - Vedum
En hälsning från Karl-Axel Olsson på Vedums Grönsaker. Nu till höstens safari hittar ni olika växthusodla-
de grönsaker, bla hallon, blåbär, tomat, gurka och potatis. Under höstens safari kommer grannen Joakim 
tillbaka från Slow Joe BBQ serverar Pull pork, kött från Bondfrun som legat i rök över 14 timmar.  
Serveras i wraps med grönsaker och god 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! Produkter 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
Enklare Cafémeny, allt hemlagat och hembakat. Under Safaridagarna – bröd till försäljning & annat smått 
och gott.

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 ägg samt närpro-
ducerade delikatesser som vildsvinskorv, 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.  GÅRDSBUTIKEN I TRANUM - Tun 
En liten hälsning från Malin och Maria, Gårdsbutiken i Tranum. Under höstens safari kommer Gårdsbutiken 
att fyllas med grönsaker, nybakat, inläggningar, hantverk, sylt & saft, godis och mycket mera. Gårdens djur 
finns att beskåda: lamm, hästar, höns, katter och kaninen Pussis. Safarierbjudande: En välfylld kasse med en 
mix av butikens olika delikatesser. På området finns även en liten loppis! 

20.  MORMOR BETTYS KRINGLOR - Södra Härene Bro 
Mormor Bättys Kringlor, det lilla Gårdsbageriet i Södra Härene utanför Vårgårda. Ett litet stenugnsbageri 
och kafe som drivs av Jeanette. Här finns bröd, bakelser, tårtor och smörgåstårtor som hon bakar från grun-
den. Här finns gott om plats för att fika och äta lunch i deras mysiga kafé. Under helgen är även kvarnen 
öppen med garnkammare med garn och inredning, i andra änden en secondhandbutik. Man får gärna 
kika in på Gunnars Veranda där Jeanette samlat närproducerade delikatesser.

21.  FRÖKEN GRÖNKULLA - Vänersborg  
Den 4-5 erbjuder Fröken Grönkulla hembakade bullar, bröd, kola och fudge!  
Den lilla gårdsbutiken ligger i stan och här finns också lite inredning till hemmet. Parkering rekommenderas 
vid Tärnans skola ca 150 m från butiken men vid behov finns parkering utmed gatan.

22.  LAMMAT I BITTERNA - Vedum  
Backagården i Bitterna, en gård med uppfödning av Gotlandsfårhär bor Ingrid och Ulf som hälsar dig 
välkomna till deras gård under safarihelgen. En gård med uppfödning av Gotlandsfår. Här möts du av 
frigående höns, tackor och ägarnas vallhundar. I gårdsbutiken finns marmelader, lammkött och lammchark, 
vissa certifierat mathantverk, färska ägg, saft, och mycket annat gott. Här finns också vackra lammskinn, 
tofflor, handskar och skinnhantverk. Under helgen kan ni träffa Frida från Finn-Vallens Kennel när hon visar 
upp sina Border Collies i arbete med fåren. Vår fårklippare Patrik från LP Fårklippning kommer att visa upp 
hur man klipper ett får! Ni kan köpa nyklippt ull direkt från fåret! Välkommen också att äta en lättare lunch, 
eller ta en fika på deras terrass ”Pepes Bodega”

23.  LUNDENS GÅRD - Gerdhem 
Lundens Gård, här träffar ni Sven som driver gården med fokus på kulturspannmål och även äppelodling. 
Försäljning av olika spannmålsprodukter och enklare fika finns att köpa under safarihelgen. 

24.         BJERTORP SLOTT - Kvänum
Modern mat i historisk miljö, nordiskt kök med influenser från det klassiska franska köket, så beskriver kock-
arna 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. 

25.         RONNUMS HERRGÅRD - Vargön 
Ronnums Herrgård är en historisk pärla mellan Vänersborg och Trollhättan.  
Viktigt att ni ringer innan för att garantera plats i restaurangen och boende.
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