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Dalachoklad/Chokladverkstan
i Rättvik AB, Badhusgatan 7
Fredag, lördag och söndag kl 11-16
Butik med egen tillverkning av chokladprodukter. Praliner, smaksatta kakor,
bräck och presentförpackningar.
070-222 10 16, www.dalachoklad.se

Ickholmens gård
Lördag kl 11-16
Lokalproducerad mat i olika former,
liten matmarknad. Försäljning av kolbulle. Mat och fika servering.
070-6250230

Krukan på Mon, Västibygattu 39,
Siljansnäs
Söndag kl 11-16
Öppen gård med gästande producenter. Gårdsdägg, nyskördade
grönsaker, fika med hembakat,
trädgård och krukmakeri. Äppelmustpressning, lokala kulturväxtfröer mm. Välkomna!
www.krukanpamon.se
070-3326424

Massarbäcks AB, Domarbacksvägen 5
Fredag, lördag & söndag kl 10-19,
Ekologiska färska grönsaker, sallad,
tomat, gurka, lök, broccoli, squach, och
Västeråsgurka mm. 070-6971285
Rättviks Tunnbrödsbageri och
Handelsbod AB, Vasagatan 12
Fredag kl 10-18,
lördag kl 10-16 och söndag kl 11-13
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
Handslaget, Torget
Fredag kl 10-18, lördag kl 10-14
Konst, hantverk och designbutik med
mathantverk som sylt/marmelad,
senap, ostar, bröd och nougat mm.
Björgårdens Syltmakeri, Övre Gärdsjö
Landsväg 75
Lördag kl 11-16: Öppen gård och butik
med gästande matproducenter. Boka
höstens lammåda. Träffa gårdens djur.
Jägarförbundet pratar om viltmat.
Köket serverar skördesoppa, kolbullar,
gårdens korv mm.
Söndag kl 11-16: Öppet i gårdsbutiken,
och caféet. Boka höstens köttlåda.
Visning av djuren kl 11.30 & 14.30
070-3019177
www.bjorgarden.se

Snitths Hantverksbageri, Furudal
Järnvägsgatan 9
Fredag 12-17, lördag & söndag 11-16
Välkommen till ett mysigt och anrikt
bageri och café. I Furudal. Alltid nygräddat bröd, nybryggt kaffe och
garanterad trivsel. 070-979 65 08
www.snitths.se
Stiftsgården, Kyrkvägen 2
Söndag 13-15
Kom och ät god mat i trivsam miljö!
Vår populära söndagsbuffé går i skördetidens tecken och innehåller såklart
produkter från Dalarnas olika hörn.
www.stiftsgardenrattvik.se
010-160 80 77

Leksand
Rältagården, Djura Hissenvägen 1
Lördag kl 11-15
Enklare lunch försäljning/provsmak av
gårdens charkprodukter mm.
Boskapsdrivarna hanterar och visar
samspel mellan ko och häst.
0241-30047 www.raltagarden.se
Leksands Knäckebröd,
Gärde stationsväg 11
Lördag kl 10-15, söndag 11-15
Mån-fred kl 9.30-18.00
Välkommen till vår Bageributik
www.leksands.se
Dala Rekodeli/Katarina bröd & kaka
Tällbergsvägen 68
Fredag kl 10-17
Öppet i butiken, Tällberg
Lördag 10-13
Bondens marknad, Leksand
Lördag kl 12-20
Kulturkalaset, Leksand

Mora
Café Zorn, Vasagatan 34C
Fredag & lördag kl 11-17
Mysigt café beläget i stallet vid
Zorngården med uteservering i
gamla hästhagen. Vi serverar mat
och bakverk, lagat och bakat från
grunden gärna med lokala råvaror.
Fullständiga rättigheter.

Orsa
Hansjö Mejeri och lantbruk,
Hansjövägen 126, Hansjö
Fredag & lördag kl 11-16
Här tillverkar vi KRAV-märkta ostar
av mjölk från gården egna kor.
Såsom brieost, blåmögelost, hårdost, grillost av halloumi-typ
Visning av mejeriet kl 13
Visning av gården kl 15
0730-229629,
www.hansjomejeri.se
Nya Saluhallen i Orsa,
Kaplansgatan 13
Öppet fredag 10-18, lördag 10-16,
söndag 11-16
Att komma in till oss är som att
resa tillbaka i tiden. Vi har lokalproducerad mat, deli, heminredning
och hantverk från hela Dalarna.
Kom och upplev! 072-5577088
www.saluhallen.se

