
 

Mat runt Siljan är en ideell organisation som verka för 

att få oss konsumenter att  efterfråga, köpa och äta 

mer produkter från Siljans bygden.  

 

Vårt vackra kulturlandskap är helt beroende av att 

det finns bönder kvar i bygden som har djur på sina 

gårdar och artrikedomen i äng och hage behöver den 

betande mulen för att finnas  kvar.   

 

Mat runt Siljan samarbetar med  

LRF, Dalarnas skördefest och  

Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna.  

 

www.matruntsiljan.nu 

Program   

1-3 september 2017 
 

Öppet 11.00-16.00  

Variation i öppettider kan förekomma. 

Alla besöksmål är sorterade efter ort. 
 

 

Vi älskar Lokal mat!  

Program   

1-3 september 2017 

www.matruntsiljan.nu 

Mora 

Restaurang Lissäng på Smidgården i Fryksås,  

Fredag kl 17-22, lördag kl 11-22, söndag 11-16 

Restaurang och café i unik fäbodmiljö. Hemlagat och 

hembakat med inspiration av Fryksås skogarna och råva-

ror från våra lokala producenter. 

www.lissang.se  Tfn 070-5869151  

Orsa 

Hansjö Mejeri och lantbruk, Hansjövägen 126, Hansjö 

Söndag kl 11-16 

Försäljning och smakprov av egentillverkade ostar mm i 

gårdsbutiken.  Gården är öppen för visning av kor, kalvar 

och robotmjölkning.  Visning av mejeriet vid kl 12 & kl 14. 

www.hansjomejeri.se  Tfn 070-628 63 82 

 

Saluhallen i Orsa 

Fredag kl 10-18, kl lördag 10-16, söndag kl 11-16 

Saluhallen är lite att komma in i en handelsbod från förr i 

tiden! Här hittar du lokalproducerad mat och Deli från    

bl a Dalarna. Manuell kött, -chark och ostdisk. Vi har även 

ett stort utbud av heminredning. En upplevelse för alla  

sinnen!  

www.saluhallen.se  Tfn 073-819 17 91  

 

Solsyran, Ribbtjärnsvägen 22, Hansjö 

Lördag och söndag kl 11-16 

Försäljning av Krav, ekologiska färska 

och syrade grönsaker och bär. 

Provsmakning.  

Kl 15 Får du lära dig mer om  

Mjölksyrejäsning.  

www.solsyran.se   

Tfn 073-807 78 82 

Tillsammans kan vi skapa 

mötesplatser som får    

människor och landsbygd 

att växa. 

www.sv.se/dalarna  

Tfn 0243-820 80 

Välkommen till Coop i Rättvik  

Fredag kl 12-16 

Lokala matproducenter  

på besök i butiken. 


