Björgårdens Syltmakeri
Övre Gärdsjö Landsväg 75
Lördag kl 11-16: Öppen gård och
butik. Tema skog och vilt. Jägarförbundet pratar om viltmat.
Köket serverar skördesoppa, kolbullar, gårdens korv mm.
Söndag kl 11-16: Öppet i gårdsbutiken och kaféet med kolbullar
mm. Boka höstens köttlåda.
070-30 19 177
www.bjorgarden.se
DalaChoklad,
Badhusgatan 7, Rättvik
Fredag och lördag kl 11-16
Butik med egen tillverkning av
bl a dalahästar i choklad, praliner,
smaksatta kakor och presentförpackningar.
Tfn 070-222 10 16,
www.dalachoklad.se
Handslaget
Järnvägsgatan 2, Rättvik
Fredag kl 10-18, lördag kl 10-14
Konst, hantverk och designbutik
med mathantverk som sylt/
marmelad, senap, ostar, bröd
och nougat mm.
Tfn 0248-100 86
www.handslaget.nu

Ickholmens gård, Vikarbyn
Vid riksväg 70 mot Mora
Lördag kl 11-16
Lokalproducerad mat i olika
former, liten matmarknad. Försäljning av kolbulle. Mat och fika
servering.
Tfn 070-62 50 230

Rättvik
Ickholmbudä
Finns alltid på Ickholmens gård
Fredag 15-19
Lördag 11-16
Kött till vardag och fest. Småskalig
egentillverkning av charkprodukter.
Manuell försäljning över disk.
www.ickolmen.se
Massarbäcks AB,
Domarbacksvägen 5, Rättvik
Fredag, kl 10-18
lördag och söndag kl 11-16
Välkommen till vår gårdsbutik med
ekologiska produkter.
Tfn 070-69 71 285
Rättviks Tunnbrödsbageri och
Handelsbod AB,
Vasagatan 12, Rättvik
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.
Tfn 0248-109 37
www.tuttul.nu
Snitths Hantverksbageri
Järnvägsgatan 9 Furudal
Fredag kl 10-18, lördag och
söndag kl 11-16
Välkommen till ett mysigt och anrikt
bageri och café i Furudal. Garanterad
trivsel med nygräddat bröd, lättare
luncher, smörgåsar och kaffebröd.
Tfn 070-979 65 08
www.snitths.se

Tillsammans kan vi
skapa mötesplatser
som får människor
och landsbygd att
växa.

www.sv.se/dalarna
Tfn 0243-820 80

www.matruntsiljan.nu

Rättvik

Program
3-5 september 2021
Variation i öppettider
Alla besöksmål är sorterade efter ort.

www.matruntsiljan.nu
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.

Vi älskar Lokal mat!
Välkommen till Coop i Rättvik
Måndag till lördag 8-21
Söndag 10-21

Mat runt Siljan samarbetar med
LRF, Dalarnas skördefest och
Studieförbundet Vuxenskolan

