26 – 27 september 2015
tjuvstart 25 september, se sista sidan …

Matvandring i Väst
Kust & inland
En kul kultur-tur där landsbygdsföretagare med anknytning till
mat och hantverk visar upp sig.
Lördag 26 september och söndag 27 september 2014 kl. 10 – 16
Njut med alla sinnen och upplev landsbygdens företagande.
Drick elvakaffe med dopp på ett lantligt café, handla närproducerat direkt av
tillverkaren – både hantverk och delikatesser, färdas sedan mot en delikat lunch
på landsbygden. Upplev det omväxlande landskapet med hav, slätt och fjäll.
Provsmaka en lokal specialitet på väg till eftermiddagsfikat. Avrunda dagen med
en spännande restaurangmiddag. Efter en skön natts sömn är du redo för ännu
en dag ute på landsbygden.
Matvandringen ger dig möjlighet att upptäcka det rika utbudet av närproducerat
som finns i vårt område. I år finns det 35 olika besöksmål som mer än gärna tar
emot dig som besökare.

Vinn!
Du som besöker minst fem företag har möjlighet att delta i utlottning av
produkter/presentkort från de medverkande företagen.
Deltagarkortet kan du hämta, stämpla och lämna hos alla deltagande företag.
Vi tjuvstartar Matvandringen redan på
eftermiddagen fredagen den 25 september
med invigning på Potatisgården i Uddevalla.
Varmt välkommen till Matvandringen 2015!
- en kul kultur-tur
GPS-koordinaterna för besöksmålen är tagna från Google Maps och angivna i grader och
minuter, system WGS 84.

1

Hushållningsgillet
Lane – Uddevalla

Hushållningsgillet Lane – Uddevalla är en lokal del av Hushållningssällskapet
Väst med 130 medlemmar. Hushållningssällskapens ändamål är att främja
landsbygdens näringar under iakttagande av en god hushållning med resurser.
En del i arbetet är att lyfta fram lokala produkter därför finns vi på plats på
Bohusläns Museum under matvandringshelgen och arrangerar skördefest med
följande företag:
Berith Andersson - tunnbröd
Anita Börjesson - handmålat
Lisbeth Holgersson - pärlbroderi, barnkläder
Kullings kalvdans
Britt Larsson - stickade dukar, broderier
Sture Moberg - grönsaker, potatis m.m.
Axels Chark - ekologiskt närproducerat kött och charkprodukter
från Dalsland endast lördag
Rosies Design - smycken m.m
Margareta Wassenius - havtornskarameller, -marmelad, lin, frukt
Linda Wighed - stickat, smycken, sylt, hembakat
m.fl.
Vill du veta mer, kontakta Göran Holmberg tel. 070 – 981 2938

Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
Koordinater: 58.349336, 11.927987
Även handikapptoalett

1 Bohusläns Museum
Bohusläns museums uppgift är att dokumentera, vårda och berätta om
Bohusläns natur- och kulturarv. Detta gör vi bland annat genom att delta i kulturoch utvecklingsprojekt och genom att ge stöd och service till kommuner,
organisationer, hembygdsföreningar, företag och enskilda.
I våra basutställningar om Bohusläns natur och kultur får du förståelse för
landskapets karaktär och vad som format det.
Utställningar – Programaktiviteter | Butik – Konferens
Utställning 30 maj – 8 november: Björnklor & Hasselnötter
Arkeologi längs E6:an genom Bohuslän
Bohusläns museum visar en utställning om arkeologin längs vägen utifrån de
utgrävningar som har gjorts under detta jätteprojekt där en hel generation
arkeologer varit engagerade.
För första gången har man kunnat sätta mer ljus på norra Bohuslän. Ett område
som tidigare legat för avsides för att bli tillräckligt uppmärksammat, så när som
på de världsberömda hällristningarna i Tanum.
De platser som grävts ut spänner över en lång tidsrymd, från äldsta stenålderns
säljägare fram till 1600-talets bondebefolkning, hårt plågad av krigen mellan de
nordiska länderna.

Ordinarie öppettider:
måndag 10 – 16, tisdag – torsdag 10 – 20, fredag – söndag 10 – 16
Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla
Telefon: 0522 – 65 65 00
Hemsida: www.bohuslansmuseum.se e-post: bohuslansmuseum@vgregion.se
Facebook: Bohusläns Museum
Instagram: bohuslans_museum
Koordinater: 58.349380, 11.928089
Även handikapptoalett

Annonser
1.
Museets Restaurang Kajkanten satsar på god mat av hög kvalitet med i
möjligaste mån närproducerade och ekologiska råvaror av säsongens utbud.
Museets besökare erbjuds traditionell hemlagad husmanskost, en riklig
salladsbuffé och hembakt dopp till kaffet.
Öppettider:
måndag 10 – 16, tisdag – torsdag 10 – 19:30, fredag – söndag 10 – 16
se veckans lunchmeny på www.kajkant.se
Tel: 0522 – 65 65 02, e-post: info@kajkant.se
Även handikapptoalett

Uddevalla Farmartjänst
Entreprenören som kan mycket inom det mesta
Tel/Fax. 0522-330 90, Mob. 0708-38 43 73
uddevalla@farmartjanst.se
www.uddevallafarmartjanst.se

2 Skansens Gård
Skansens Gård ligger ”mitt i trestad”, alldeles invid Risån. Fram till 1658 var
detta Sveriges riksgräns till Danmark/Norge.
I vår gårdsbutik kan du handla kalkondelikatesser, beställa festfat samt lämna in
viltkött för varm- eller kallrökning på gammaldags vis.
Vi har turridning på islandshästar – även för dig som aldrig suttit på en häst
förut, och ridskola med både ponny- och islandshästar där du lär dig att rida ”på
riktigt”.
Hyr vår Lillstuga för grillfest eller konferens och tävla i lekfull femkamp med
lassokastning m.m.
Ett par gånger om året ordnar vi Gårdsmarknader på vår loge med ett 30-tal
lokala matproducenter, hantverkare och handlare.
Årets julmarknad blir 19 – 20 december
Välkommen till Skansens Gård!

Ordinarie öppettider: fredag 13 – 18, lördag 10 – 13
Festmat och beställda varor kan avhämtas alla dagar efter överenskommelse.
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Övre Bräcke 631, 451 92 Uddevalla
Telefon: 0522 – 66 10 82 (tel.svar), 66 10 42
Hemsida: www.skansensgard.com
e-post: info@skansensgard.com
Koordinater: 58.324365, 12.117791

3 Lane-Ryrs Potatis – Medkoppens Gård
Lane-Ryrs Potatis odlas på Medkoppens gård och närliggande gårdar i
Lane-Ryr.
Årligen odlas ca 10 ha som består av bl.a. King Edward, Asterix och Puritan.
Potatisen sorteras och packas på gården och levereras till butiker i Uddevalla
med omnejd.
När potatisen är klar för lagring har vi en ”självplockshelg” på hösten.
Under vintern kan man köpa potatis i 10 kg eller 25 kg säckar på gården som
har öppet alla dagar.
Under matvandringen har du möjlighet att handla potatis.
Välkomna!
Stig och Ingela

Ordinarie öppettider: alla dagar under vintern
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Medkoppen 115, 451 93 Uddevalla
Telefon: 070 – 535 7501, 0522 – 66 80 48
e-post: medkoppen.ingela@telia.com
Koordinater: 58.380839, 12.11277

4 Vingaland
Vår odlingsbas ligger i Strömslund, en stadsdel nära Trollhättans centrum. Vi
odlar ettåriga grönsaker som vi samodlar i många olika kulturer i akt och mening
att skapa funktionella samband mellan kulturerna. Konkurrens slukar energi. Vår
verksamhet skall kännetecknas av öppenhet, samarbete, samt omtanke om vår
jord och allt som lever på den.
Vår odling är öppen för allmänheten, vi säljer både plantor, samt grönsaker till
självplock. Vi håller kurser i permakultur, samt anläggande av ätbara skogar.
Dessutom förädlar vi våra skördade produkter. Vi gör marmelader, chutney,
energidrycker och mycket mera. Försäljning: Plantor, självplock.
Som en del i REKO hållbarhetsnav har Vingaland just öppnat EkoReko
Café som ligger i Villa Stranna centralt i Trollhättan. Det är ekologisk café och en
affär med ekologiska dagligvaror EkoReko Butik.
Vill ni komma på besök är ni hjärtligt välkomna. Michael Rokvist

Ordinarie öppettider: måndag – fredag 9 – 18, lördag – söndag 10 – 14
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Kungälvsvägen 1 b, 461 57 Trollhättan Telefon: 070 – 764 98 24
Hemsida: www.vingaland.nu
e-post: info@vingaland.nu
Facebook: Vingaland Ekonomisk Förening
Koordinater: 58.277088, 12.265781

5 Fristorps gård
Musteri, café och butik – vid foten av Hunneberg i Västra Tunhem ligger denna
historiska gård. Vi odlar och förädlar frukt, bär och grönsaker i närproducerad
filosofi sedan flera år tillbaka. Kom och smaka på vår sortbestämda äpplemust
t.ex. Discovery och Gravenstein eller varför inte på vår Syrénsaft, Hallonsylt,
Rosenkvittenmarmelad eller Rödbetschutney.
Juni - augusti har vi öppet i trädgårdscaféet torsdag, fredag, söndag 10 – 16.
Där har vi naturligtvis hembakat och våra populära rågkakor.
Vi öppnar caféet vid annan tid för sällskap med minst 8 personer.
Gårdsbutiken går att handla i när vi är hemma, ring innan ditt besök.
Ni kan också komma och musta era egna äpplen hos oss.
På matvandringen kan du få titta in i musteriet och få förklarat hur allt fungerar.
Du kan även fika, provsmaka och handla och ta en titt i den dignande
trädgården.
Välkomna! önskar Marianne och Tommy

Ordinarie öppettider: juni-augusti torsdag, fredag, söndag 10 – 16
eller hela året när vi är hemma, ring innan.
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Fristorp 210, 461 93 Västra Tunhem
Telefon 076-797 0018, 070-9187788, 0520-421202 E-post : fristorp@telia.com
Hemsida: www.vastsverige.com/sv/visittrollhattanvanersborg/products/115385/Fristorps-gard/
Facebook: Fristorps gård
Koordinater: 58.291068, 12.411053

6 Ödeby Naturbeteskött
Ödeby Naturbeteskött ligger på Ödeby gård i Upphärad och drivs av Christian
Larsson. Christian föder upp köttdjur som betar i Slumpåns dalgång och därmed
bevarar den biologiska mångfalden som skapats av djur som betat markerna
under många hundra år.
Nu har Ödeby Naturbeteskött öppnat en egen gårdsbutik där vi säljer vårt eget
kött och viltkött, framförallt vildsvin, rådjur och hjort från vårt viltslakteri. Allt kött
är hängmörat och vakuumpackat.
För att kunna erbjuda kunderna ett större sortiment har gårdsbutiken även
griskött från Dalsland och ett mindre sortiment andra närproducerade produkter.
Välkomna!
Christian Larsson

Ordinarie öppettider: torsdag 15 – 19
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Ödeby 1, 460 21 Upphärad
Hemsida: www.ödebygård.se
Facebook: Ödeby Naturbeteskött
Koordinater: 58.173096, 12.289314

Telefon: 070 – 623 0422
e-post: odeby75@gmail.com

7 Södergårdens Vedugnsbageri
På en lantgård i utkanten av byn Sjuntorp, söder om Trollhättan ligger
Södergårdens Vedugnsbageri. Det lilla bageriet med det stora hjärtat.
Här bakas surdegsbröd mestadels baserat på ekologiska råvaror. Bröden som
fått jäsa under lång tid för att utveckla näringsämnen och smak gräddas sedan i
vår vedeldade stenugn.
Vårt bröd levereras till lokala butiker och vi har även försäljning i bageriet.
Jag som bakar heter Marie och driver bageriet tillsammans med min sambo,
Gunnar.
Välkomna till oss!

Ordinarie öppettider: onsdag 13 – 18, torsdag-fredag 8 – 18
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Ålstad Södergård, 461 97 Sjuntorp
Telefon: 070 – 993 2204
Hemsida: sodergardensvedugn.se
e-post: sodergardsvedugn@gmail.com
Facebook: Södergårdens Vedugnsbageri
Koordinater: 58.159886, 12.228199

8 Musselbaren i Ljungskile
Musselbaren är vackert beläget på det anrika Lyckorna som tillsammans med
det gamla Klocktornet och det nya orangeriet bildar Musselbaren, en unik liten
restaurang i sitt slag med musslor specialitet. Där kan du som musselälskare,
eller om du kanske vill prova för första gången, få ditt lystmäte då du finner de
klassiska recepten såsom moules frites, moules marinieres eller en Musselgryta
med roquefortsås.
Förutom att ”bara” avnjuta musslor så kan du också boka in dig på en alldeles
egen musselexpedition, där får du under ledning av skepparens ta del av bad
och kurortshistorier från förr. Men i fokus står givetvis blåmusslan och allt kring
odling av dessa mörkblå skatter. Du äter en rejäl och matig smörgås ombord
och efter att du själv deltagit i skörd och rensning så tillagas pinfärska musslor
tillbaka vid musselbaren.
I Musselbaren finns en del utvalda produkter att köpa och givetvis kan du
beställa musslor att ta med hem.
Vi törs lova er en – i all sin enkelhet – härlig smakupplevelse!
Så välkommen till Musselbaren på Lyckorna – musselupplevelser för alla sinnen

Ordinarie öppettider; varierar över säsong, se hemsidan
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Robert Macfies väg 22, 459 33 Ljungskile
Telefon: 0522 – 26 60 90
Hemsida: www.musselbaren.se
e-post: info@klocktornet.nu
Facebook: Musselbaren
Koordinater: 58.215770, 11.904365
Även handikapptoalett

9 Laxbutiken
Laxbutiken i Ljungskile öppnade 2003 och består av butik
och restaurang helt inriktad på lax.
I och med ägarfamiljen Lagnells bakgrund som fiskodlare
kan man alla steg i laxens utveckling från romkorn till
färdig råvara samt vilka faktorer som ger högsta möjliga
kvalitet på slutprodukten.
Förutom Laxbutiken i Ljungskile finns även Laxbutiken i Heberg i Halland samt
en mer snabbmatsinriktad restaurang med namnet ”Lilla Laxen” i Kungsbacka.
Välkomna!

Ordinarie öppettider: 10 – 19 alla dagar
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 19, söndag 10 – 19
Besöksadress: E6, avfart 93, Ljungskile
Hemsida: www.laxbutiken.se
Facebook: Laxbutiken Ljungskile

Telefon: 0522 – 208 10
e-post: ljungskile@laxbutiken.se

Koordinater: 58.229633, 11.909083
Även handikapptoalett

10 Kärrstegens Gård
Kärrstegens Gård är butiken för den som söker annorlunda presenter och gåvor.
Gammalt och nytt blandas i en härlig miljö. Här finns Barbara Bukowskis
nallekollektion, dukar, plädar, smide, ljus, porslin, kläder med stil och mycket,
mycket mer.
Caféet på verandan sommartid har en underbar utsikt över Ljungskileviken, eller
som det heter här - Ljungs kile.
För att inte tala om vår delikatessbutik, som verkligen har det mesta av det
bästa!
Välkommen!

Ordinarie öppettider: tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 11 – 16
Öppet under matvandringen: lördag 11 – 16, söndag 11 – 16
Besöksadress: Ulvesundsvägen 22, Ljungskile
Telefon: 0522 – 213 39
Catarina: 070 – 821 3399
Sören: 073 – 320 0691
Hemsida: www.karrstegensgard.se
e-post: info@karrstegensgard.se
Facebook: Kärrstegens Gård på Berg AB
Instagram: karrstegensgard
Koordinater: 58.231353, 11.903601

11 Växthuset Ulvesund
Varmt välkomna till en unik trädgård vid havet.
Vår handelsträdgård är belägen i Ulvesund strax utanför Ljungskile, omfamnad
av berg, skog och ängar samtidigt som vi har havsutsikt i två väderstreck.
En rofylld plats som sprudlar av liv!
Här odlas sommarblommor, ekologiska kryddväxter och annat för
köksträdgården. Här hittar du också det mesta man kan tänkas behöva för sin
trädgårdsodling. I caféet serveras i huvudsak bohuslänskt och ekologiskt. Vi gör
äggost, tunnbröd, vegetariska pajer, kakor o.s.v.
Vi har ett stort utbud av ekologisk glass, ekologiskt kaffe och espresso m.m. I
butiken säljs grönsaker, hembakat surdegsbröd, örtlimpa, kanelbullar samt
förädlade produkter, t.ex. saft, sylt, marmelader m.m. Provsmakning!
Här händer alltid något. Vi har föredrag, musikaftnar, konstutställningar. Intill oss
finns Gert (o Lars) i sin ost- och charkvagn med delikatesser. Under
matvandringen kommer konsthantverkare att finnas på plats med sina
bruksföremål. Välkomna

Ordinarie öppettider: varierar över säsong, se hemsidan
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Växthuset Ulvesund, Ljungskile
Hemsida: www.ulvesund.com
Koordinater: 58.224354, 11.888384

Telefon: 0522 – 207 24

12 Ulvesund Ateljé & Galleri
Ulvesund Ateljé & Galleri presenterar SEPTEMBERGLÖD!
Lagom till helgen 26-27 september öppnar vi vår ateljé och vårt Galleri i
Ulvesund. Vi ligger granne med Växthusets alla härliga växter och blommor,
hönskackel och vågskvalp, och omringas av doften av nybakat bröd och
kanelbullar från Caféets bakugn! Välkomna till oss!
Elisabeth: Jag arbetar bland annat med silversmide och lädersömnad. Jag är
bosatt på Restenäsön där jag odlar tomater till min goda Tomatkethup och salsa
som kommer att finnas i Galleriet under helgen.
Sofia: Jag arbetar som målande konstnär och glasformgivare på glasbruken
nere i Småland. Sommarboende på Restenäsön sedan många år men annars
boende i Göteborg. Mitt glas och måleri visas i galleriet under helgen.

Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Ulvesund Ateljé & Galleri, granne till Växthuset Ulvesund
Sofia Bergman
070 – 671 6716
Elisabet Persson 070 – 975 6308
Koordinater: 58.224354, 11.888384

sofia@sofiabergman.se
elizpersson@gmail.com

www.sofiabergman.se

13 Åke Anderssons Snickeri
Företaget startade 1979 med tillverkning av möbler och inredningar i flera olika
träslag.
Jag är utbildad möbelsnickare med lång erfarenhet av utveckling och produktion
av det mesta inom inredning och bruksföremål. Vi har nu en mycket varierande
tillverkning från smörknivar till hotell och restauranginrede.
Vi har tagit över tillverkningen av Ljungskiletomten enligt originalutförande av
Axel Emanuelsson som ritade den 1959. Den tillverkas i 9 storlekar.
Åke Anderssons Snickeri

Ordinarie öppettider: välkommen att kontakta oss
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Lunden 212, 459 94 Ljungskile
Telefon: 0522 – 250 44, 070 – 606 5872
Hemsida: www.anderssonssnickeri.com e-post: info@anderssonssnickeri.com
Koordinater: 58.249784, 11.896820

14 Helgeröds Gård
Här på gården föder vi upp fåren, vars skinn efter beredning blir mitt
arbetsmaterial.
Det jag främst tillverkar är mössor, pannband, boor, muddar och kragar.
I mån av tillgång säljer vi även hela skinn.
En annan tillverkning är impregnering av bomullstyger med linolja enligt gammal
metod. Av detta material syr jag oljerockar och sydvästar.
Välkomna att besöka oss, Birgitta och Kjell Eliasson

Ordinarie öppettider: enligt överenskommelse, ring gärna!
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Häljeröd 404, 459 94 Ljungskile
Koordinater: 58.267099, 11.923423

Telefon: 073 – 053 0247
e-post: helgerod@gmail.com

15

Backa Fårgård
Ljungskile Slakteri

På gården har vi ett femtiotal tackor som lammar i mars/april. Vi säljer lammkött,
vår egen lammkorv och lammskinn här på gården. Vi har även ägg från våra
frigående höns.
Vår grundtanke är att arbeta med närproducerad mat av hög kvalitet. Det är
viktigt för oss att hela kedjan håller hög kvalitet från uppfödningen till den färdiga
produkten. Det finns inga genvägar till bra köttprodukter. Välmående, friska djur
som fått rätt hantering genom hela processen ger god kvalitet av slutprodukten.
Våra djur eller vårt kött behöver aldrig transporteras, utan de föds upp och går
igenom hela processen till färdig produkt här på gården.
Under matmarknaden kommer vi att ha lammkött, lammkorv och lammskinn från
våra egna djur. Vi kommer också att ha hängmörat nötkött från närliggande
gårdar som slaktas och styckas på slakteriet här på gården, fläskkött från
Dalsland. Vi har även bjudit hit en gård som arbetar med det lite ovanliga
dorperköttet som blivit känt för sin fina köttkvalitet och bra marmorering.
Ponnyridning finns för de små!
Välkomna!

Ordinarie öppettider: måndag – fredag 7 – 17
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Resteröds Backa 120, 459 94 Ljungskile Telefon: 073 – 645 7369
Hemsida: www.narproduceratlamm.se / www.backaslakt.se
e-post: backafargard@hotmail.com
Facebook: Backa Gård / Ljungskile slakteri
Koordinater: 58.270260, 11.884424

16 Glostverkstaden – Kerstin Berndtsson
Jag heter Kerstin Berndtsson och har arbetat med keramik i över 30 år. Hela mitt
hantverk går ut på att förhöja upplevelsen av maten. ”Vacker vardagsvara”.
Maten är den röda tråden i mitt liv – ett stort eget intresse – som kostombud i
mitt arbete i hemtjänsten och som keramiker.
Jag arbetar i stengodslera (som ger ett tåligt gods), glasyren gör jag själv.
Godset tål att ha i ugn och diskmaskin.
Även denna matvandring har jag en fyndhörna med kraftigt nedsatta priser. Jag
har även ett lotteri med fina vinster.
Välkommen till Utby!

Ordinarie öppettider: ring när du vill komma och hälsa på
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Tåbergsvägen 80, 451 98 Uddevalla
Telefon: 070 – 251 1349
Instagram: Kerstin Berntsson
e-post: kberndtsson@gmail.com
Koordinater: 58.329128, 11.791497

17 Stallgården
Krog med uteservering · Kafé · Delikatessbutik
På Stallgården erbjuder vi västsvenska smaker i en avkopplande, genuin
inramning. Varmt valkommen pa gofika, en harlig lunch eller med kollegorna pa
konferens. Hos oss handlar du också utvalda, regionalt producerade
delikatesser att ta med hem.
Dagens lunch serveras varje dag 11.30 – 17.00. Vill man äta något lite senare
så har vi sallader, mackor och fika fram till 18.00.
Varannan fredag bjuder vi in till AFTER WORK hos oss!
Du kan beställa Helgpåsen som består av en förberedd två-rätters middag varje
vecka. Här finns härliga CATERINGMENYER som levereras dit ni vill.
Gårdsskafferi
I vårt skafferi finns delikatesser från vårt eget kök och gårdar runt om i Sverige.
Unna dig det lilla extra eller plocka ihop en välsmakande presentkorg att ge bort.
Vi har ett brett sortiment med allt från kryddor och mjöl till kött och
charkprodukter. Öppet 7 dagar i veckan. 11 – 18

Ordinarie öppettider: se ovan i texten
Öppet under matvandringen: lördag 11 – 18, söndag 11 – 18
Besöksadress: Svälte 230, 451 95 Uddevalla
Hemsida: www.stallgarden.com
Facebook: Stallgården Krog & Café
Koordinater: 58.343880, 11.701602

Telefon: 0522 – 64 14 64
e-post: info@stallgarden.com

18 Högås Gård
Café, Bistro och Hotell
Högås Gård ligger fantastiskt vackert vid Kalvöfjärden. Kom och smaka vår goda
buffé med äggost som dessert varje lördag-söndag klockan 12 – 16. Övriga
öppettider är alla dagar klockan 11 – 18.
På loftet finns försäljning av bl.a. hantverk, konst, inredning m.m. I denna vackra
lokal kan man också anordna med föredrag, musikaftnar m.m.
För övernattning finns tolv unika rum med god standard.

Ordinarie öppettider: alla dagar 11 - 18
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 18, söndag 10 – 18
Besöksadress: Högås Kärr 120, 451 96 Uddevalla
Telefon: 070 – 999 7812
Hemsida: www.hogasgard.com
e-post: birgitta@hogasmarina.se
Facebook: Högås Gårdscafé Bokenäs
Instagram: Högåsgårdscafe
Koordinater: 58.312651, 11.676251
Även handikapptoalett

19 Hästekasen Gård
Välkommen till Hästekasen Gård och vår småskaliga ekologiska odling som
drivs av ett internationellt kollektiv. Vi säljer helt ekologiska produkter: honung,
sylt, frukt, bär, grönsaker, hembakat bröd (även glutenfritt) och kakor (även
vegansk kladdkaka), ekologiskt mjöl (från Lögen), och ägg. Även hemmagjorda
salvor. Nyslaktat lammkött: 100 skr kilot (minimum 5 kilo).
Slå er ner i vår trädgård, eller på stockarna vid brasan där vi serverar färskbakat
från vedeldad ugn och egen älggrässaft.
Vi erbjuder tystnad och naturupplevelser i trädgård och skog. Träffa våra får,
lamm och ankor. På gården bedrivs även kurser i Yoga och fridykning och andra
äventyrssporter som paintball. Prova vår studsmatta eller linbana.
Vi har utedass och kaffeservering och smakprover.
Priser hittar ni i augusti på vår hemsida.

Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Hästekasvägen 9, 451 96 Uddevalla
Telefon: 072 – 151 2244
Hemsida: www.hastekasen.se/matvandringivast
e-post: info@hastekasen.se
Facebook: Hästekasen - back to nature.
Koordinater: 58.271070, 11.625604
Utedass
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Bokenäs Dragsmarks
Bygdegårdsförening

- en mötesplats på Bokenäset!
Välkommen till vår fina bygdegård som ligger mitt i det vackraste landskapet.
Med en rogivande miljö, nära till allmän väg och bussförbindelse. Är en perfekt
träffpunkt för föreningar, privatpersoner och företag i bygden.
Höstmarknad - Lördag 26 september med loppis, växt-, ätbart- och
hantverksförsäljning på gårdsplanen och inomhus.
Du som vill hyra ett bord eller plats, kontakta Marita Viktorsson på e-post
maritaviktorsson@hotmail.com
Välkomna att fynda & fika i vårt mysiga café som erbjuder hembakt på menyn!

Ordinarie öppettider: se evenemang på hemsidan
Öppet under matvandringen: OBS! endast lördag 10 – 16
Besöksadress: Humlehed 204, 45197 Uddevalla
Telefon: 070 – 951 7765, 0522 – 65 08 55
Hemsida: www.bygdegardarna.se/bokenas/
e-post: maritaviktorsson@hotmail.com
Facebook: Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening
Koordinater: 58.293298, 11.583353

21 Beriths Tårtor
2002 öppnade Berith Olsson tårtbageri i ett litet hus på tomten i Berghogen, ca 2
mil utanför Uddevalla.
Här görs tårtor för alla tillfällen; kalas, dop, konfirmation, student och bröllop.
Eller varför inte bara en klassisk tårta till kaffet.
Utöver de blomsterdekorerade söta tårtorna är Berith även känd för sina goda
smörgåstårtor, rikligt tilltagna med Lax & Skaldjur alternativt Ost & Skinka.
Berith bakar enbart på beställning, beställ på telefon, se nedan.
Under matvandringen har Berith öppet mellan 10 – 16 och bjuder på kaffe med
smakprov på några av sina tårtor.
Välkomna önskar Berith

Ordinarie öppettider: bakar endast på beställning
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Berghogen 257, 451 95 Uddevalla
Hemsida: www.berithstartor.se
Telefon: 0522 – 64 17 28, 070 – 964 17 28
Koordinater: 58.33917, 11.64139

22 Keramiken i Skredsvik
Här tillverkas handfat, skålar, vinglas, ljuslyktor, koppar, fat …
Det handgjorda blir unikt! Funktion, Form och Färg är viktigt när jag formger och
skapar min keramik. Sakerna ska kunna brukas, vara vackra att se på och
sköna att ta i – det är de sakerna som får stå framme på bänken och synas.
Materialet är stengodslera som bränns till 1250 grader, mina glasyrer blandar
jag själv. Genom drejning, kavling, ringling växer produkterna fram.
Jag som skapar heter Sofia Gunnardotter – välkommen till min leriga värld i
Gamla Fina Huset nere på går’n härhemma.

Ordinarie öppettider: varierar över säsong – se hemsidan
samt hela året när jag är hemma. Ring! – Jag öppnar gärna.
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Kolsby 137, Uddevalla
Hemsida: www.keramiken.se
Facebooksida: Keramiken i Skredsvik

Telefon: 073 – 843 0333
e-post: sofia@keramiken.se
Instagram: gunnardotter

Koordinater: 58.379389, 11.698246
Utedass
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Skredsviks, Herrestads och
Högås Hembygdsförening

Välkomna till Bångens hembygdsgård, som är vackert beläget nära Uddevalla
golfbana.
Det är en gammal skola, som föreningen fått möjlighet att förvärva och som nu
inhyser stora delar av våra samlingar av gamla bruksföremål från förr!
Vi har också ett gammalt soldattorp och ett hus från 1920-talet med tidstypisk
inredning. Dessutom finns en gammal ladugård och en smedja. Intill ladugården
finns en s.k. vandring, där man kan tröska säden med hjälp av en häst, som drar
vandringen.
Kanske kan vi hoppas få se det hela i aktion på matvandringsdagen!
Vi deltar endast på söndagen och hoppas kunna bjuda på bak i vedeldad ugn,
våfflor m.m. Kaffe och lotterier blir det ju också!

Ordinarie öppettider: Öppet i samband med olika program
Öppet under matvandringen: OBS! endast söndag 10 – 16
Besöksadress: Bångens Hembygdsgård, 451 94 Uddevalla
Telefon: 0522 – 864 90
e-post: valborg.delvret@tele2.se
Hemsida: www.hembygd.se/skredsviks-herrestads-hogas
Koordinater: 58.371867, 11.766188

24 Anneröds Gård
Här på Anneröds Gård lever vi i harmoni med naturen.
Vi styckar vårt ekologiska kött och vilt på gården som säljs i vår gårdsbutik.
Här kan ni fiska gädda eller abborre eller prova på lerduveskytte eller
fotbollsgolf.
Vi har sedan 2010 en älgpark med åtta älgar i olika åldrar. Vi välkomnar våra
gäster att se älgar i sin rätta miljö.

Ordinarie öppettider: tisdag - söndag 11 – 16 under sommarhalvåret.
På vintern endast öppet lördagar 11 – 15.
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Skredsviks Anneröd 202, 451 95 Uddevalla
Telefon: 0524 – 200 28, 070 – 820 0828
Hemsida: www.mooseafannerodgard.se
e-post: moose@annerodgard.se
Koordinater: 58.410482, 11.722026

25 Saltkällans Säteri
I vår gårdsbutik säljer vi egenodlade blommor och grönsaker som broccoli,
sockerärtor, majs, säsongens bär m.m. Vi säljer också svamp och vilda bär efter
tillgång under plockningssäsong.
Vi har också inomhuslagrad björk- och lövved. Torr, kapad och kluven.
Under höstsäsongen tillhandahåller vi följande tjänster:
» Trädgårdsskötsel
» Platt- och stenläggning
» Inom- och utomhusmålning
» Snickeriarbeten
» Städhjälp
Välkomna

Ordinarie öppettider: alla dagar 10 – 12, 15 – 18
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Saltkällans Säteri 17, 455 92 Munkedal
Telefon: 0524 – 204 77, 070 – 555 4220
Hemsida: www.saltkällanssäteri.se
e-post: info@saltkallanssateri.se
Facebook: Saltkällans Säteri
Koordinater: 58.445941, 11.703390

26

Munkedals
Plantskola

Munkedals plantskola ligger 3 mil norr om Uddevalla i Bohuslän. Hos oss på
Stalevägen i Munkedal kan du se mängder av växter till din trädgård.
Vi har plantor av perenner, buskar och träd och vi hoppas att det alltid skall
finnas något hos oss som skall passa i din trädgård. Vi välkomnar dig även för
att bara komma och titta på alla växter och plantor som vi har. Hos oss hittar du
ett bredare sortiment än du hittar på de flesta andra trädgårdsbutiker i Norra
Bohuslän.
Under matvandringen kommer vi att ha flera erbjudande på fruktträd och
bärbuskar. Vi kommer också att ha en minimarknad där producenter i
närområdet säljer produkter.
Lördag 26 september: Pomolog sortbestämmer äpplen kl 11-14 - tag med 3-4
välutvecklade äpplen/sort. Frukt- och bärkonsulent Kirsten Jensen finns på plats.
Söndag 27 september: Föredrag om Ätliga perenner. Kl 14. Biodlare Magnus
Samuelsson berättar och visar biodlling.
Välkomna! Anne-Marie och Alf

Ordinarie öppettider under säsong: vardagar 9 – 18, torsdagar 9 – 19,
lördagar 10 – 14, söndagar 11 – 14
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Stalevägen 19, 455 34 Munkedal
Telefon: 0524 – 128 40
Hemsida: www.munkedalsplantskola.se e-post: info@munkedalsplantskola.se
Facebook: Munkedals Plantskola
Koordinater: 58.468432, 11.687895

27 Hoga gårdsbutik
Hoga Gård hittar du i mellersta Bohuslän, strax norr om Munkedals centrum.
Gården är omgiven av vacker natur och sevärdheter. I vår gårdsbutik finns både
egentillverkade och inköpta livsmedel.
På gården tillverkar vi marmelad, bröd och kakor m.m. Vidare hittar du ett brett
sortiment av teer, hantverk, interiör och regnkläder. Vi har också produkter från
Brattefors Bä & Bi i Dingle; skinn och ull från finullsfår, lammköttslådor på
beställning samt honung.
På gården finns också en guld- och silversmedja, Vijeh Jewellery, där du kan
hitta personligt handgjorda smycken från egen design. Vi tillverkar också
smycken utifrån kundens önskemål. Vi utför även reparationer, omarbetningar
och rengöring av dina smycken. Under matvandringen lämnar Vijeh Jewellery 10
% rabatt på alla sina tjänster.

Ordinarie öppettider: onsdag – fredag 12 – 18, lördag 11 – 15
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Hoga 17 B, 455 91 Munkedal
Telefon butik: 0524 – 108 88
Telefon övrig tid: 070 – 632 3854
Vijeh Jewellery: 076 – 650 0373
Facebook: Hoga Gård / Vijeh Jewellery
Brattefors Bä & Bi, www.baobi.se, 070 – 648 5376
Koordinater: 58.481372, 11.663005

28 Smedbergs Gård
I en genuin 1700-talsmiljö hittar du Gårdsbutiken med Café på Smedberg.
Vi säljer lokal- och närproducerade delikatesser, hängmörat nötkött, sylt,
marmelad, olja, mjöl, kryddor, te, ost och mycket annat gott.
Här finns också presentartiklar, heminredning, smycken och kläder.
Under matvandringen serverar vi även lunch.
Varmt välkomna! Carina med personal

Ordinarie öppettider: tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 11 – 15
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Smedbergs gård 22, 455 91 Munkedal Telefon: 0524 – 235 06
Hemsida: www.smedgard.se
e-post: info@smedgard.se
Facebook: Gårdsbutiken Smedberg
Koordinater: 58.487773, 11.640688

29 Ewas Keramik
Lerberg är en fin liten ”Bullerby” och vad passar väl bättre än att jobba med lera
där?
Jag drejar brukskeramik i stengodslera. Stora och små skålar och fat, tekannor,
tillbringare, krukor, mjölk/gräddsnipor, äggkoppar, spillkummar, te/kaffemuggarkoppar, ljusstakar, askkoppar, m.m.
Jag gillar klassiska former och försöker få till en spännande, ibland lite ovanlig
glasyr, men har också rena, enkla glasyrer, som kan vara minst lika vackra.
Varmt välkommen till min ateljé som ligger på Lerberg, norr om Munkedal
Ewa

Ordinarie öppettider: det är öppet när jag är hemma, bra att ringa först
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Lerberg 13, 455 91 Munkedal
Telefon: 0524 – 231 25, 070 – 696 6936
Hemsida: www.ewaskeramik.com
e-post: ewaskeramik@gmail.com
Koordinater: 58.503424, 11.648260

Annons

Annonser

30 VANN
CHECKA IN. ANDAS UT!
Vann är ett naturnära spahotell som ligger vid Gullmarsfjordens strand 20
minuter från Lysekil, 10 minuter från E6. Med fjorden på utsidan och sex pooler
och kar i olika former inomhus har du nästan obegränsade möjligheter till
avkoppling i vatten.
FRÅN HAV OCH JORD TILL VÅRA BORD.
Restaurangen är KRAVmärkt och certifierad i Västsvensk Mersmak. Det innebär
att vi väljer kortresta råvaror och strävar efter att alltid erbjuda säsongens
primörer från lokala producenter. Med egen bagare och konditor på plats får
våra gäster dagligen dessutom njuta lyxen av nybakat bröd och läckra bakverk.
Från många av borden har du utsikt över Gullmarsfjorden och stranden nedanför
hotellet.
Välkommen i!

Ordinarie öppettider: se hemsidan
Besöksadress: 454 80 Brastad
Hemsida: vann.se
Facebook: Vann Spa Hotell och Konferens

Telefon: 0523 – 442 00
e-post: info@vann.se
Instagram: vannspa

Koordinater: 58.443704, 11.575072
Även handikapptoalett

31 Röe Gård
Ett utflyktsmål i det Bohuslänska kulturlandskapet.
Butik, kafé, hantverk och kultur.
Butiken
Provsmakning
Kul prylar till bak och matlagning
Restaurangen
Bröd med grönsaker och örter
Kakor med frukt och bär
Mat med höstinspiration
Bohuslänska specialiteter
Välkomna önskar familjen Christensson med personal

Ordinarie öppettider: varierar över säsong – se hemsidan,
samt enligt överenskommelse
Öppet under matvandringen: lördag 11 – 16, söndag 11 – 16
Besöksadress: Röe Gård 102, 454 94 Brastad

Hemsida: www.roegard.nu

Telefon: 0523 – 423 41 / 070 – 659 9706
Facebook: Röe Gård Butik & Kafé

e-post: maria@roegard.nu

Koordinater: 58.416113, 11.437683
Även handikapptoalett

32 Lögens Kvarn
En bygdekvarn där gammalt och nytt förenas.
Vi byggde kvarnen i början av 1990-talet – ett nybygge i en gammal lada och
med gamla kvarnmaskiner.
Vi odlar själva den spannmål som sedan förädlas till mjöl av olika slag. Genom
att använda så gott som uteslutande gamla kultursorter av vete och råg så får vi
en råvara till kvarnen som håller hög kvalitet i flera avseenden – bra
bakegenskaper, välsmakande och näringsrikt.
Vi odlar bl.a. spelt – även kallat dinkel – flera olika lantvetesorter, några finska
sorter av både råg och vete m.m. och har därigenom ett utbud av mjölsorter med
olika egenskaper.
Under matvandringen visar vi kvarnen och berättar om odlingarna och om
mjölsorterna. Vi bjuder på kaffe och provsmakning av bröd med olika mjölsorter.
Bulle till kaffet kan man köpa.

Ordinarie öppettider: öppet enligt överenskommelse, ring först
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Lögen 138, 453 92 Lysekil
Hemsida: www.logen.se
Facebook: Lögens Kvarn
Koordinater: 58.324143, 11.482700

Telefon: 070 – 636 0317
e-post: kvarn@logen.se
Instagram: logenskvarn

33 Smögens Hafvsbad
Smögens Hafvsbad invigdes år 1900 och blev därmed Bohusläns sista
kuranstalt. Bland de som hade abonnemang på "panget" återfanns baroner,
fabrikörer, direktörer, hovtandläkare, violinister, mm. De kom för att andas ren
luft och bada i det salta havet.
Idag förvaltar vi vårt historiska arv med ömhet. Därför är vi noga med att bevara
andan från förr, i en modern anläggning med alla tänkbara bekvämligheter.
På Hotellet finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader. Spaavdelning
med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Vårt kök handlar om ett förhållningssätt till råvaror, smaker och måltiden som
helhet. Vi dukar upp med omtanke och trivsel och bjuder våra gäster att njuta
nyfångad fisk och skaldjur fiskade på säkra bestånd och kortresta råvaror, rena
smaker samt goda drycker.

Ordinarie öppettider:
spaavdelning 07 – 22, restaurang sön-tor 12 – 21, fre-lör 12 – 22
Besöksadress: Hotellgatan 26, 456 51 Smögen
Telefon: 0523 – 66 84 58
Hemsida: www.smogenshafvsbad.se
e-post: info@smogenshafvsbad.se
Facebook: Smögens Havsbad
Instagram: smögens hafvsbad
Koordinater: 58.357045, 11.221077
Även handikapptoalett

34 Orrebergs Lantbruk
Orrebergs Lantbruk i Bärfendal har egen uppfödning av fjäderfä som kalkon och
ungtupp. Här kan man handla styckat och ätfärdigt som rökta och grillade
kalkondelar, grillkorv, hamburgare och färs. Nu finns även ungtupp som blivit
väldigt populär, stora fina som sådana mormor hade på gården förr. I vår
gårdsbutik säljer vi även marmelad, gelé, cider och must. Vi har också rökt och
grillat uppskuret på fat.
Det lilla extra
Stekt kalkon styckad i delar, blir absolut inte torrt utan är ett mycket fint kött.
Tunna skivor av rökt kalkonbröst är en delikatess
Hitta hit: Orreberg i Bärfendal, 5 km från E6 avfart 102 mot Bovallstrand.
Välkomna!

Ordinarie öppettider: torsdag – fredag 15 – 18
övriga tider efter kontakt via telefon
Öppet under matvandringen: lördag 10 – 16, söndag 10 – 16
Besöksadress: Orreberg 17, 455 98 Dingle
Telefon: 0524 – 81 001 / 070 – 632 2154
Koordinater: 58.508710, 11.488197

e-post: christer@orreberg.com

35

Gårdsbutiken
Naturbruksgymnasiet Dingle

I undervisningen på skolans trädgårdsinriktning producerar eleverna grönsaker
och blommor som används i vår matsal och säljs i gårdsbutiken.Skolan har 600
m2 växthusyta där det odlas tomater, gurka, paprika, tulpaner, sommarblommor,
julstjärnor m.m. På frilandsodlingen odlas en mängd olika grönsaker.
Under Matvandringen finns det möjlighet att handla i gårdsbutiken och titta på
skolans djur.
Välkommen!

Öppet under matvandringen: Lördag 10 – 16 Söndag 10 – 16
Besöksadress: Kustvägen 12, 455 61 Dingle
Hemsida: http://naturbruk.nu/dingle
Facebook: Naturbruksgymnasiet Dingle

Telefon: 0524 – 28200
E-post: dingle.nbg@vgregion.se

Koordinater: 58.528282, 11.567739
Även handikapptoalett

Annons

Varför är lokalproducerat bra för dig, för dina
barn och för din närmiljö.
 Du vet vem som producerar maten och hur den produceras
 Du får mat av bra kvalité och kan följa upp kvalitén på maten
 Genom att handla lokal mat och av lokala hantverkare stödjer du
arbetstillfällen i närområdet
 Lokal konsumtion betyder färre och kortare transporter
 Lokal mat och lokala hantverkare bidrar till ett öppet landskap och en
levande landsbygd
 Lokal mat och lokala hantverkare samverkar och skapar mer kultur
 Lokal mat och lokalt hantverk är en investering för framtiden
 Lokalproducerat uppmuntrar utveckling av nya produkter

Matvandring – en kul kulturtur 2015
tjuvstartar på Potatisgården!
Fredag den 25 september kl 17 – 20 inviger vi den varje höst återkommande
succén ”Matvandring – en kul kulturtur” på Potatisgården i Uddevalla.
Kom och få smakprov på vad några av årets utställare i Matvandringen har att
bjuda.
Därutöver:
Uddevallas bästa hemmabagare 2015 utses!
En kaktävling med godsaker bakade på recept från när och fjärran anordnas.
Tävlingens domare är Birgitta Rasmusson, känd från ”Hela Sverige Bakar”, samt
Magnus Jacobsson från Uddevalla Tehus.
Efter avslutad tävling auktioneras kakorna ut, behållningen går oavkortat till
Uddevalla Tehus.
Känner du dig utmanad? Är det du som bakar du de godaste kakorna? Då ska
du vara med och tävla om titeln Uddevallas bästa hemmabagare 2015!
Anmäl dig senast 11 september till e.k.Logisk Handel, på tel 070 – 825 3128
eller inne i butiken. Begränsat antal deltagare, så vänta inte med din anmälan …
Varmt välkomna önskar Potatisgården och Matvandringen

Trädgårdsgatan 3 i Uddevalla
– ett stenkast från Torget

Broschyren skapad av Sofia Gunnardotter

