
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 hambur-
gare, Erikssons korv och mycket annat gott att grilla. Här hittar ni också många varor från producenterna 
som är med på safarit. 

2. FRISTORPS GÅRD - Västra Tunhem
Fristorps Gård flyttar ut gårdsbutiken utanför sädesmagasinet, för att det ska finnas gått med utrymme. 
Fika i trädgården på din favoritplats – vi flyttar bord dit du vill, med bordservering såklart, (förhoppningsvis 
blommar rosenkvitenbuskar och äppleträd) Är det lite kallt finns plädar att låna. I år kommer vi att kunnna 
erbjuda: Smörgåstårta, Rabarberpaj med knäckigt täcke och Rosenkvitenpaj med marängtäcke, Kladdka-
ka med grädde. Man kan också få trädgårdsinspiration, se hur plantorna som står på tillväxt i och utanför 
växthuset, vi har också en del plantor / buskar till försäljning. I gårdsbutiken har vi laddat med färska råg-
kakor och bullar. Där fnns sortbestämd äpplemust 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.

 3. MOSSÄNGENS GÅRD - Grästorp
Kravcertifierad biodling och odling av bl.a havtorn och aronia. Bären förädlas till marmelad och dryck. 
Här finns även Isländskt godis och under safarihelgen kan man köpa deras populära senap. 
Kaffe och kaka finns att köpa denna helgen. 

 4. SIVANS OSTHANDEL -  Stora Levene
Vi har öppet vår butik inne på Vara sparköp och erbjuder under Mathantverksafari helgen
Sivans handbakade knäckebröd 50,-/st, Sivans Musli 50,-/st , och flera olika sorters långlagrade ostar i 
bit för 120,-/kg. Vi kommer inte att erbjuda någon fika då det blir för trångt i butiken!
Varmt välkomna in till oss hälsar Sofia med personal. 

5. MÄJENS - Grästorp
Vi har öppet och kommer att genomföra vårens mathantverkssafari på ett tryggt och trevligt sätt. Vi erbjuder 
gofika och matiga smörgåsar och naturligtvis vår glass. Nytt för i år är att vi nu har produktionen igång för 
vår gårdspasta som finns att köpa i butiken. Vi ordnar sittplatser både på bottenvåning och en våning upp 
och på vår uteservering så att vi kan hålla gott avstånd till varandra. Vi vet att ni gäster och vi som jobbar 
kommer att hjälpas åt för att få en trevlig helg. Önskar ni enbart handla och inte vill komma in, ring oss så 
ordnar vi så gott vi kan efter era önskemål, Mäjen 0705160463, Elin 0703857338

 
 

8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING, Bitterna, Vara
Kallpressad rapsolja, havtornsprodukter, mattor och andra ekologiska ting. Under safaridagarna 
säljer vi även Kalvdans och ekologiskt välhängt nötkött från gräsbetande kor.  
OloviaEko har enklare caféservering. Erbjuder även Bed & Breakfast.

Detta händer hos våra Mathantverkare 
2-3 maj 2020

På grunda av COVID-19 så blir vårens safari lite annorlunda, se nedan vilka  
av deltagarna som har möjlighet att ta emot besökare och vad som erbjuds under helgen.  

Vi skapar förutsättningar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och  
förväntar oss att besökarna tänker på att hålla avstånd och inte besöka oss vid sjukdom. 



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. Här serveras köttbullar med gräddsås, råröda lingon och potatis. 
Kött från Bondfrun. Finns även fisksoppa med nybakat bröd som vi kommer servera på tallrik.  
Kaffe och kaka efter maten. 

7. ADELSÅSENS KALKON - Stora Levene 
Adelsåsen väljer att flytta ut sin försäljning under helgen. Tält eller inte tält, det får vädret bestämma.  
Förutom ordinarie sortiment kommer det att finnas färdiga mathantverkssafarierbjudane. Ni kommer 
även att kunna beställa varor till helgen via mail och fb, håll utkik på deras facebooksida för information. 
Om ni inte vill gå ur bilen pga. Corona, åk förbi så levererar de till bilen och ni betalar med Swish.
Under lördagen besöker Bryggeriet i Götene oss, de är en lokal ostproducent, de pratar om och säljer 
ost under dagen. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa LP-, CD skivor och DVD filmer, musik 
och film, under helgen. Vi skapar förutsättningar så att alla kan följa folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer och förväntar oss att besökarna tänker på att hålla avstånd och inte besöka oss vid sjukdom. 

8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING - Bitterna, Vedum
Olivia Eko har valt att inte ta emot besökare under vårens safari, men deras produkter finns hos Marcus 
på Vara Sparköp. 

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 vi bakar. Kaffe med ”STUT”(mjuktunnbrö med ost)  
finns till försäljning. 

10. BONDFRUNS GRISKÖTT - TRÅVAD
GP Farm i Tråvad, här kan ni titta på gården och maskiner!
Bondfrun har även öppet i Gårdsbutiken! Provsmakning av dom nya korvarna på vårat griskött från 
våran nya chark! Fin fina erbjudanden! vi tar emot förbeställningar som sedan kan lämnas ut i bilen! 
Mathantverkssafarierbjudande grillkorvspaket 3st/pkt för 140kr, välj mellan vitlökskorv & ostkorv!  
Allt gött Marie-Louise & Daniel Stensson”

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 trädgår-
den.

12. LEVENE GAMLA PRÄSTGÅRD -  Stora Levene
Så gärna hade vi velat bjuda in er till ännu ett safari i prästgården, men vi har valt att avstå i vår pga 
covid-19. Vi hoppas att vi ses till hösten hälsar Yvonne och Camilla.  

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. Caroli-
na 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. 
Här finns också plator till försäljning. En liten pop-up butik med självhushållets överskott, vänners produk-
ter och det gården producerat för stunden finns på logen. 
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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. Under helgen har vi fått hjälp eftersom vi själva tillhör risk-
gruppen så håller vi oss lite i bakgrunden, hälsar Monica och Lars. 

15. VEDUMS GRÖNSAKER - Vedum
Växthusodlade grönsaker, under helgen kan man titta på odlingarna och ta del av tomater, blåbär, hallon 
och potatis. Visar gärna hur man bygger växthus med hjälp av gamla fönster. 

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! 
Välkomna hälsar Peter med personal!

17. CREA DIEM BOKCAFÉ - Od, Ljung
Gerd har valt att inte ta emot besökare under vårens safari men hälsar er varmt välkomna till hösten. 

18. EHRENHOFERS LAMM OCH VILT - Lödöse 
Vi är ett företag med med inriktning på uppfödning av lamm samt försäljning av lamm-och viltkött. Vi odlar 
ekologisk spannmål samt gräsvall. Dessutom har vi uppfödning av jakt- och spårhundar. På gården har vi 
gårdsbutik, styckningsanläggnig och restaurangkök.

19.  SÖDERGÅRDENS VEDUGNSBAGERI - Sjuntorp 
Ida på Södergårdens Vedugnsbargeri tar inte emot besökare under vårens safari, men hälsar att ni är 
vökomna till hösten. 

20.  KOBERG VILT - Sollebrunn
Koberg Vilt tar inte emot besökare under vårens safari men hälsar att ni är välkomna till hösten. 

21.  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.

BJERTORP SLOTT - Kvänum
Modern mat i historisk miljö, nordiskt kök med influenser från det klassiska franska köket, så beskriver kock-
arna vår matlagningskonst. Vi hämtar råvaror från traktens leverantörer och låter årstiden prägla menyn. 

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 och vår köksmästare komponerar sin meny med råvaror av högsta kvalitet, 
gärna hämtade från närområdet.

Mer information finns på www.mathantverkssafari
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