
 

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   

2-4 september 2016 
 

Öppet 11.00-16.00  
Variation i öppettider kan förekomma. 

Alla besöksmål är sorterade efter ort. 

Orsa 

Smidgården i Fryksås, Fryksås 248 

Öppet lördag och söndag 11-17 

Bagarstugan igång med bakning av lokaltbröd. Försäljning 

av bröd och hantverk, hårkulla och korgmakare på besök 

från Våmhus.  

Tfn 0250-342 14 www.smidgarden.se  

 

Hansjö Mejeri och lantbruk, Hansjövägen 126, Hansjö 

Öppet söndag 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. 

070-628 63 82,  www.hansjomejeri.se 

 

Saluhallen i Orsa 

Öppet fredag 10-18, lördag 10-16, söndag 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! Tfn 073-819 17 91, www.saluhallen.se 

 

Solsyran, Ribbtjärnsvägen 22, Hansjö 

Öppet lördag och söndag 11-16 

Gårdsförsäljning och smakprov av KRAV, ekologiska färska 

och syrade grönsaker. 

Tfn 073-807 78 82, www.solsyran.se  

Vi älskar Lokal mat!  Mårtas Leksand 

Leksand 

Program   

2-4 september 2016 

www.matruntsiljan.nu 

Besök även butikerna under helgen 2-4 september! 

www.sv.se/dalarna  

Tfn 0243-820 80 

Tillsammans kan vi skapa 

mötesplatser som får    

människor och landsbygd 

att växa. 



www.matruntsiljan.nu 

Program  2-4 september 2016 

Rättvik 
Dalachoklad/Chokladverkstan  

i Rättvik AB, Centralgatan 2C 

Öppet kl 11-16, fredag, lördag och  

söndag. Butik med egen tillverkning av 

chokladprodukter. Praliner, smaksatta 

kakor, bräck mm. Tfn 070-222 10 16, 

www.dalachoklad.se  

 

Handslaget, Torget  

Öppet fredag 10-18, lördag 10-14 

Konst, hantverk och designbutik med 

mathantverk som sylt/marmelad,    

senap, handtjärnat smör, ostar, hårda 

bröd och skorpor mm. 

 

Massarbäcks AB, Domarbacksvägen 5 

Öppet Fredag kl 10-19 ,  

Lördag och söndag kl 11-15 

Ekologiska färska grönsaker som toma-

ter, gurka, sallad, broccoli, potatis mm. 

Tfn 070-69712 85 

 

Rättviks Tunnbrödsbageri och  

Handelsbod AB, Vasagatan 12 

Öppet fredag 10-18,  

lördag 10-16 och söndag 11-15 

Tunnbrödsbageri och en gammaldags 

Handelsbod . Vårt eget Tunnbröd och 

Kavelbullen och  även sortiment av 

lokalproducerade läckerheter.  

Titta in i bageriet där produktionen  

är i full gång.  

0248-10937, www.tuttul.nu 

 

Stiftsgården, Kyrkvägen 2 

Öppet 11.30-13.30, fredag, lördag och 

söndag. Kom och ät lunch i rofylld miljö 

vid Siljanstrand. Vi arbetar i stor ut-

sträckning med lokalproducerade   

produkter, många av våra råvaror är 

KRAV-märkta. 

www.stiftsgarden.org 

Rättvik  
Ickholmens gård   

Öppet lördag kl 11-16 

Lokalproducerad mat i olika former, 

liten matmarknad, bl.a grönsaker, 

Rättviks biodlarförening har försäljning 

av honung och litteratur. Försäljning av 

kolbulle.  Mat och fika servering.  

Tin från Karl Tövåsen fäbod &  

gårdsmejeri säljer ostar och smör på 

Ickholmen.  

Kontakt Ickholmen 070-6250230 

  

Björgårdens Syltmakeri, Övre Gärdsjö 

Landsväg 75 

Lördag 11-16: Öppen gård och butik 

med gästande matproducenter, bröd 

och ullhantverkare. Växtloppis. Köket 

serverar lokala smakupplevelser. 

Söndag 11-16: Öppet i gårdsbutiken, 

ullstallet och caféet. Växtloppis.  

Tfn 070-3019177 

www.facebook.com/bjorgarden  

 

Snitths Hantverksbageri, Furudal    

Järnvägsgatan 9 

Fredag 9-18: Välkommen att fika och 

handla. Vi bakar från grunden med 

ärliga råvaror.  

Lördag 11-16: Gästproducent hos    

Björgårdens Syltmakeri i Övre Gärdsjö. 

Tfn 070-979 65 08 

 

Leksand 
Rältagården,  Djura Hissenvägen 1 

Öppet Lördag och söndag 11-16 

Enklare lunch försäljning/provsmak 

av gårdens chark produkter mm. 

Hans-Dala korv försäljning och 

provsmakning av grillad färskkorv.  

Boskapsdrivarna hanterar och visar 

samspel mellan ko och häst.  

0241-30047 www.raltagarden.se 

 

Gårdsglass Leksand, Hälla 

Osträngsgattu 28 

Öppet söndag 11-16 

Gårdsbutiken öppen försäljning av 

skopglass, förpackad glass, kött och 

mjölk. Tfn 076-838 74 97, 

www.gardsglassleksand.se  

 

Siljansnäsresursen, Almo  

Skinnargattu  

Öppet söndag 11-16 

Öppen gård med gutefår rödkullor 

och fjällkor. Kaffe med bröd,  

egentillverkade hamburgare.  

Tfn 070-211 25 04 

 

Leksands Bondemarknad  

Öppet Lördag 10-13 

Vid Gammelgården i Leksand finns 

lokala producenter med bla grön-

saker, blommor, bröd, skinn, sylt, 

hantverk mm. 073-047 02 44 

 

Leksands Bröd 

Öppet Lördag 10-15 söndag 11-15  

Mån-fred 9.30-18.00 

Välkommen till vår Bageributik. 

 

Mora  
Vattnäs Örtagård, Mickelgärdsv 3 

Öppet söndag 11-16 

Hembakt bröd, marmelad, sylt, 

grönsaker, plantor. Fika med hem-

bakat. Tipspromenad i trädgården. 

070-652 86 34 

www.vattnasortagard.se 

http://www.tuttul.nu

