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Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerande mat. 
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, kockar… 
Totalt över 100 mataktörer!
   Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 1—3 september. 
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga produ-
center och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. Många 
av aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt. Läs mer om 
helgen på skordefest-dalarna.se. Varmt välkommen!

ALLT OM SKÖRDEFESTEN

1-3 september 2017

guide

Smaka på Dalarnas mat och 
träffa alla oss som gör den
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2. mat runt siljan

1. skördefest i södra dalarna
1-3 september
Matproducenter, butiker, marknader, restauranger 
med flera bjuder in till njutning av traktens läcker-
heter. Följ Dalälvens ringlande färd genom Avesta, 
Hedemora och Säter eller ge dig ut i djupa skogar 
till ett 40-tal besöksmål. Träffa ledande produ-
center inom öl, mjölk, choklad, knäckebröd, senap, 
korv, kött, grönsaker med mera. Gatumatfest och 
fina familjeaktiviteter. Bo med närproducerad mat 
på menyn. Du hittar slott och kungsgård, B&B och 
Bo på Lantgård eller ställplatser för din husbil. 
Här finns mysiga cykelleder. Södra Dalarna är 
en ”hotspot” för den nära maten — något för dig 
som älskar att njuta!

1-3 september
Evenemanget som samlar producenterna, restaurangerna och butikerna som äls-
kar och brinner för den lokala maten runt Siljansbygden. Med de unika förutsätt-
ningar som vår natur ger oss produceras och tillverkas helt fantastiska råvaror 
och matprodukter som vi denna helg vill ge dig möjlighet att uppleva på riktigt. 
Spännande sylter kokade i koppargryta, grönsaker som växt i vår mineralrika jord 
och kött från djur som betat gräs på äng och i skog är något av vad du kan få 
prova på. Vi lovar att bjuda upp till fest och du är välkommen som gäst!
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4. stabergs bergsmansgård
1-2 september
Utanför Falun hittar du en barockträdgård 
med fruktträd, köksväxter och ruddammar 
i genuin bergsmansmiljö. Skörd av humle 
på fredagen. På lördagen Trädgårdens dag. 
Restaurang med gårdens grönsaker så långt 
det räcker. 

2-3 september
Potatisfestivalen i Dala-Järna symboliserar 
all den goda potatisen som växer och ger 
så fin kvalitet i Dalarnas jord. En riktig fest 
där hela Dala-Järna är på benen. Mycket 
god mat, roliga upptåg och fina upplevelser. 
Det finns också möjlighet att åka på tur till 
öppna gårdar och testa olika potatissorter, 
förstås. Verkligen något för alla i familjen!

2 september
Myllrande mötesplats vid Folkets Hus för 
producenter av lokal mat och alla som vill 
handla och njuta av vad Dalarnas jord ger. 
Färska grönsaker, nybakat bröd, korvar 
och ostar, färdig mat och godsaker. Under 
säsong även öppet lördagar.

1-3 september
Mellan bergen på Tunaslätten öppnar en 
handfull matproducenter upp för Skördefest. 
Här hittar du goda ostar, härliga grönsaker, 
svalkande öl, strutsar, caféer, öppet hus 
och höstmarknad på söndagen.

3. tunabygdens skördefest

2-3 september
Frodigt, varmt och välkomnande hos gården 
1862 med smakfest i SmörGuns Kafé och lo-
kalt mathantverk i genuin miljö. Goda korvar, 
chark och kött hos Åkes slakt & styckning, 
grönsaker hos Knutsbo och torgmarknad på 
lördagen.

5. jolpäronfest i dala-järna

6. bondens egen marknad falun

7. sveriges sydligaste sameby

8. smedjebackens skördefest

1-3 september
Upplev den genuina samiska kulturen hos 
Renbiten som bjuder in till fest och aktivi-
teter. Mata och klappa renarna, smaka på 
samiska delikatesser och njut av naturen.


