
1. VARA SPARKÖP, CHARK - Vara
Vara Sparköp är kända för sin fantastiska Chark, de som står bakom disken är både kunniga och jobbar 
bara med kött från närliggande svenska gårdar. I sortimentet finns alltid fläsk och nötkött. Titt som tätt finns 
också kött från kalv, lamm, och vilt. Nu har grillsäsongen börjat och ni hittar Rallykotletter, Marcus hambur-
gare, Erikssons korv och mycket annat gott att grilla. Här hittar ni också många varor från producenterna 
som är med på safarit. 

2. FRISTORPS GÅRD - Västra Tunhem
Här kan man fka i trädgården, välj din favoritplats eller i sädesmagasinet. I år kommer vi at kunnna erbju-
da: Rågkakemacka med ost, grönt och blommigt från trädgården, hallonpaj med vaniljsås och  
rosenkvitenpaj med vanlijsås, nektarinpaj med vispgrädde, bulle med småkakor – allt hembakat såklart.
Få trädgårdsinspirason, se hur grönsaker, ätbara blommor och blommor bara för skönhet samsas i bäd-
darna. Vi har också vissa plantor har vi sll försäljning. I gårdsbusken har vi laddat med färska rågkakor och 
bullar. Där fnns också sortbestämd äpplemust i faska och bag in box, andra drmcker som även är bra
som alkoholfrit alternasv, saa, smlt, marmelad, gurkinläggningar och olika såser gjorda på grönsaker.
Vi visar också musteriet under dagen.

 3. MOSSÄNGENS GÅRD - Grästorp
Kravcertifierad biodling och odling av bl.a havtorn och aronia. Bären förädlas till marmelad och dryck. 
Här finns även Isländskt godis och under safarihelgen kan man köpa deras populära senap. 
Kaffe och kaka finns att köpa denna helgen.  

4. SIVANS OSTHANDEL -  Stora Levene
Vällagrade ostar och bageri där det bakas bröd och knäckebröd och fika i vårt café där vi serverar olika 
ostpajer och grillade smörgåsar. I butiken bjuder vi på provsmak och har tagit fram en safaripåse till försälj-
ning för just mathantverkssafari helgen. 

5. MÄJENS - Grästorp
Njut av glass eller fika i deras charmiga uteservering i en idylliskt lantlig miljö. Här görs glass i stora lass, 
maränger och andra konditorivaror av gårdens ägg. De bakar bröd, knäcke och skorpor av gårdens mjöl. 
I gårdsbutiken hittar du en mängd varor som de själva producerar men även andra närliggande matpro-
ducenters produkter.

6. MAT MAGNUS - Larv 
Hos Mat Magnus serveras under Mathantverkssafarihelgen, Bourguignone på vildsvin, Potatis och lokal-
producerade tillbehör. Hemmagjord flädersaft och kaffe och kaka.  
 
7. ADELSÅSENS KALKON - Stora Levene 
Adelsåsen Kalkon har öppet Gårdsbutiken där de säljer ett flertal produkter av kalkonkött. Väl på plats 
kommer ni ha möjlighet att smaka på ett urval av deras produkter. Om vädret tillåter träffar ni några av 
deras kalkoner. Gårdsbutik kommer utöver ordinarie sortiment innefatta ett par specialerbjudanden safarit 
till ära. Ni får även ett par kalkonägg med er hem.

8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING, Bitterna, Vara
Kallpressad rapsolja, havtornsprodukter, mattor och andra ekologiska ting. Under safaridagarna 
säljer vi även Kalvdans och ekologiskt välhängt nötkött från gräsbetande kor.  
OloviaEko har enklare caféservering. Erbjuder även Bed & Breakfast.
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8. OLIVIA EKOLOGISK ODLING & FÖRÄDLING - Bitterna, Vedum
Säljer under Mathantverkssafarihelgen kallpressad rapsolja, honung, must, saft, sylt, potatis, kalvdans 
och havtornsprodukter. Under safaridagarna har de även självplock på havtorn. Smakprover och erbju-
danden. OloviaEko har enklare caféservering. Erbjuder även Bed & Breakfast.

9. MAGASINET PÅ SJÖTORP - Vedum
Magasinet på Sjötorp ebjuder under mathantverkssafari helgen lunch och fika på lokala råvaror. 
Bland annat deras populära surdegstoast fylld med lokalt mathantverk, smarriga rätter på egenodlade 
grönsaker och nybakta kakor. Dessutom finns gårdens grönsaker och förädlade produkter att köpa med 
sig! Missa inte att kika på hönsen och njuta ute i den mysiga trädgården. Varmt välkomna hälsar Anders 
och Maria 

10. BONDFRUNS GRISKÖTT - TRÅVAD
GP Farm i Tråvad, här kan ni titta på gården och maskiner!
Bondfrun har även öppet i Gårdsbutiken! Provsmakning av dom nya korvarna på vårat griskött från 
våran nya chark! Fin fina erbjudanden!
Allt gött Marie-Louise & Daniel Stensson”

11. CONDITORI NORDPOLEN - Vara
Conditori Nordpolen är ett klassiskt conditori med anor från 1903, med högsta kvalitet och vänligt  
bemötande erbjuder vi enastående bakverk som serveras såväl inne i själva konditoriet som i trädgår-
den.

12. LEVENE GAMLA PRÄSTGÅRD -  Stora Levene
Levene Gamla Prästgård, här serveras Tells tallrik - Adelsåsens kalkonprodukter med prästgårdens 
potatissallad. Här kommer även Levene kvarn vara med under helgen och bjuder på smakprover. Varmt 
välkomna hälsar Yvonne och Camilla. Allt i en vacker prästgårdsmiljö med närhet till Leveneäng. 

13. JORDARV - Ulvstorp, Stora Levene 
Småskalig grönsaksodlare med många bondgårdsdjur. Under safarit tar Carolina och hennes barn 
emot er och visar er runt på gården, här kan man klappa fjällnära hushållskor, gosa med får och Got-
landslamm. Carolina finns i odlingen och pratar gärna med odlingssugna besökare och inspirerar, visar 
grönsaker av alla de slag och givetvis smakprov. Jordarv är primärproducent efter säsong där utbudet 
varierar ständigt. En liten pop-up butik med självhushållets överskott, vänners produkter och det gården 
producerat för stunden finns på logen. 

14. BITTERNA ÅKATORP Lamm & LAKRITS - Vedum
Lammkött KRAV, egentillverkade ekologiska charkuteriprodukter på lamm. Mjuka finullsskinn i vitt och 
svart. Här kan man fika, smaka och äta och se på de nyfödda små lammen. Under safarihelgen finns 
lammkött och deras hemmagjorda korvar för försäljning. Monicas hemlagade gryta kommer också 
dofta gott! Erbjuder även på Bed & Breakfast. 



15. VEDUMS GRÖNSAKER - Vedum
Växthusodlade grönsaker, under helgen kan man titta på odlingarna och ta del av tomater, blåbär, hallon 
och potatis. Visar gärna hur man bygger växthus med hjälp av gamla fönster. 

16. RESVILLE - Lidköping
Resville Mathantverk har Kafé & Butik öppet under Mathantverkssafarihelgen! Här hittar du sylter, safter, 
nektar, marmelader, geléer, curder, senap, pesto, oljor, salter och annat gott! Produkter innehåller inga till-
satser, är lokalproducerade och råvarorna ofta lokalt odlade. Hos Resville Mathantverk kan man äta och 
fika, provsmaka och inhandla deras prisbelönta produkter. Passa på att ta en fika på deras nya veranda! 
Välkomna hälsar Peter med personal!

17. CREA DIEM BOKCAFÉ - Od, Ljung
Cafémeny med paj på lokalproducerat, soppa, matvåfflor, smörgås, bakverk. Allt hemlagat och hembakat. 
Under Safaridagarna – bröd till försäljning & annat smått och gott.

18. NÄREBO GÅRDSBUTIK & RESTAURANG - Lidköping 
Har öppet i sin Gårdsbutik under safaridagarna, de serverar kaffe och fika i växthuset. De har även samt 
smakprover. Erbjuder också andra lokala delikatesser från producenter i närområdet

19.  SÖDERGÅRDENS VEDUGNSBAGERI - Sjuntorp 
OBS! Har på pga skada i arm och axel inte möjlgihet att ha öppet sin Gårdsbutik.

20.  KOBERG VILT - Sollebrunn
Koberg Vilt verkar för god etik inom djur- och livsmedelshållning med målsättning att kunna erbjuda det 
allra bästa viltköttet. Erbjuder välsmakande produkter av frilevande vilt från eget viltbruk. Råvarorna är om-
sorgsfullt utvalda och förädlade enligt gammal tradition.

21.  ÖDEBY NATURBETESKÖTT - Upphärad 
Här möts ni av en härlig kille som brinner för ekologiskt nötkött. Christian har under safarihelgen försäljning 
av egenproducerat ekologiskt nötkött, hängmörat i Minst 14 dagar.

22.  EVENSTORPS GÅRD - Brålanda 
Köttdjursbesättning och andra smådjur som kaniner, minigrisar, getter och alpackor. Under safarihelgen är 
gårdsbutiken öppen, här hittar man deras goda hallonsaft och gårdens kött. Du hittar också andra varor 
som bland annat getost, honung, mjöl och rapsolja. I caféet kan man avnjuta stora goda våfflor med går-
dens hallonsylt. Det finns flera smådjur att bekanta sig med.

23. BJERTORP SLOTT - Kvänum
Modern mat i historisk miljö, nordiskt kök med influenser från det klassiska franska köket, så beskriver kock-
arna vår matlagningskonst. Vi hämtar råvaror från traktens leverantörer och låter årstiden prägla menyn. 

24.  RONNUMS HERRGÅRD - Vargön 
Ronnums Herrgård är en historisk pärla mellan Vänersborg och Trollhättan. På Ronnum kan man äta gott 
och koppla av i vacker miljö och vår köksmästare komponerar sin meny med råvaror av högsta kvalitet, 
gärna hämtade från närområdet.

Mer information finns på www.mathantverkssafari
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