MATRUNDA

KALMAR LÄN 2021
En upptäcktsresa i lokala smaker
Gårdsbutiker, mathantverkare, caféer och restauranger
på landsbygden håller öppet en hel helg för dig
den 11-12 september kl. 10.00-16.00.
Ta hjälp av kartan och njut av Kalmar läns lokala smaker.
Gör din egen runda och upptäck okända pärlor
eller besök ditt favoritställe. Ta del av vad länets
producenter, mathantverkare och förädlingsföretag har att
erbjuda och skapa möjligheter för närproducerade,
småskaliga och hållbara måltider.
En detaljerad karta finns digitalt på vår webb:
lansstyrelsen.se/kalmar/matrunda
Du kan också rikta din mobilkamera mot
QR-koden och komma direkt till webbsidan.
På den digitala kartan finns fler verksamheter som
erbjuder lokal mat utöver de som deltar i Matrundan.
Dessa har ordinarie öppettider. Läs på respektive
verksamhets webbsida för aktuella öppettider.

Du glömmer väl inte att hålla avstånd?
Varje verksamhet ansvarar för att det inte uppstår trängsel.
Du som besökare har förstås också ansvar. Håll avstånd och
stanna hemma om du känner dig sjuk.

Matrundan är framtagen inom arbetet med den
regionala livsmedelsstrategin för Kalmar län.
Kontakt för matrundan
annacarin.palsson@lansstyrelsen.se
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Vråka musteri & Skogshyddan
grönsaker
- Äppelmust från Vråka musteri. Skogshyddans
grönsaker säljer ekologiskt odlad potatis med
mera.
Adress Skogshyddan, Vråka
Webbsida vrakamusteri.se

Mat-torpet Solliden
- Café och gårdsbutik med råvaror från gården.
Hemlagad lunch och fikabröd.
Adress Solliden Snärsfall, Odensvi
Webbsida bit.ly/Mat-torpetSolliden

Haglunds Gårdsprodukter
- Nötkött från Svart Angus uppfödda på gårdens
naturbetesmarker och ensilage/gräs. Köttet säljs
konsumentstyckat och vacuumpackat.
Adress Hallingeberg Prästgården 1, Gamleby
Webbsida haglundsgard.se

Musteriet i Djursdala
- Restaurang med inrikting på lokal matproduktion samt musteri av äpplen.
Adress Djursdala 147, Djursdala
Webbsida musteriet.eu

Ellens Äppelställe

Anettes Kakeri

Solmarka gård

Emms Café & Catering

- Gårdsförsäljning på lantgård med hemgjorda
och kortresta bakverk, bröd och produkter i burk
och flaska. Se aktuell info på vår facebook.
Adress Norra Bäckebo 202, Ålem
Webbsida bit.ly/AnettesKakeri

- Gårdsbutik med gårdens ekologiska grönsaker,
mjölkprodukter och kött samt kulturspannmål. Utöver detta ett stort urval av ekologiska
kolonialvaror.
Adress Arby 182, Vassmolösa
Webbsida solmarka.se

- Vi är ett litet cafe-och cateringföretag i
Glömminge. Vi erbjuder smörgåsar, olika bakverk och enklare maträtter.
Adress Glömminge Backe 10, Glömminge
Webbsida bit.ly/EmmsCaféCatering

Germundslyckegård Gårdsbutik

- Gårdsbutik med hantverkskorv, styckdetaljer
från tacka, unik honung från Mittlandsgården.
Biprodukter som lammskinn, ullgarn, hantverk
och bivax.
Adress Törnbottenvägen 68, Algutsrum
Webbsida mittlandsgarden.se

Rugstorps Lantgård
- Gårdsbutik med café, mejeri och bageri som
vidareförädlar så mycket som möjligt från
gårdens komjölk och får/lamm. Även matbröd
och kakor med mera.
Adress Rugstorps Gård, Rockneby
Webbsida rugstorp.com

Hallingeberg

Skåningsmåla Mohair

- Gårdsbutik med kött och korv från gårdens
grisar samt ägg, potatis och champinjoner.
Adress Germundslycke 112, Halltorp
Webbsida facebook.com/Germundslycke

Gamleby

Magdegärde bondgård
- Försäljning av korv, lamm och nötdetaljer samt
potatis, morötter, lök, honung och lammskinn.
Adress Magdegärde 405, Gullabo
Webbsida magdegarde.se

- Gård med angoragetter och får. I gårdsbutiken
finns charkprodukter från gårdens får och getter
samt mohairprodukter och skinn.
Adress Skåningsmåla 115, Alsterbro
Webbsida skaningsmala.se

Västervik

- Liten gårdsbutik i anslutning till mathantverkslokalen. I samband med Matrundan öppnas
även en ny självbetjäningsbod med generösa
öppettider.
Adress Böke 113, Torsås
Webbsida facebook.com/stenvidemathantverk

Bäckebo Champinjonodling
- Champinjonodling med försäljning av färska
champinjoner.
Adress Balebovägen 12, Alsterbro
Webbsida champinjon.com

Stenvide

Vimmerby

- Liten restaurang och café med alltifrån viltfärsbiffar till ostkaka. Lite olika varje dag, försöker
att använda lokalt och närproducerat så långt
det går.
Adress Karlsro Vimmerbyvägen 2, Tuna
Webbsida bit.ly/EllensÄppelställe

Hantverkshuset i Målerås

Appleryd skog och lamm

- Butik i hantverkshus med två mathantverkare
och andra hantverkare. Vi säljer glass, bakverk,
kryddor, smaksatt ättika, senap och teer.
Adress Industrigatan 20, Målerås
Webbsida bit.ly/HantverkshusetMålerås

- Gårdsbutik med gårdens lamm- och fårprodukter samt korv och salami. Vi säljer även honung,
ägg & ett och annat från trädgårdslandet.
Adress Appleryd 506, Nybro
Webbsida appleryd.se

Skogens Honung

Nöbble Gård

- Caféet där allt är bakat med vår prisbelönta
honung, försäljning av honung med mera.
Adress Flohult 128, Flohult
Webbsida skogenshonung.se

MarkCider
- Ett litet genuint musteri. Välkommen att prata
sorter, must & cider med oss. Försäljning av
must, honung, svamp samt diverse grönsaker.
Adress Gässhult, Figeholm
Webbsida markcider.se

Skurö Gårdsmejeri & Butik

Rockneby Bed o Breakfast

Räven & Osten

- Gårdsbutik och café med tillhörande slakteri och
charkuteri. Säljer kött och charkuterier från gris,
lamm och nöt.
Adress Kläckebergav 145, Kalmar
Webbsida vasterslat.se

- Gårdsbutik och servering (ute & inne). Många
olika sorter och storlekar på potatis.
Adress Stora Aby Kronogården, Målilla
Webbsida axelssonsiaby.se

Birgitta’s Café
- Ett litet café med hantverk. Unika bakverk
bakade från grunden. Egen tillverkning av sylt
och saft. Även annat hantverk - sytt, tovat och
stickat.
Adress Bruksvägen 4, Grönskåra
Webbsida facebook.com/birgittascafe

Oskarshamn

- Gårdsbutik med försäljning av honung och
havtornsbär samt produkter framställda av dem
som sylt, marmelad och dryck.
Adress Korpskogsgatan 66, Löttorp
Webbsida korpskogsbigard.blogspot.com

Högsby

Mönsterås

Alsterbro

Hönsalottas Luffarmuseum
- Museum med restaurang & bistro. Småländsk
buffé med luffarbiffar, isterband & luffarsoppa.
Hembakade kanelbullar. Lokala producenter säljer
honung, ostkaka, ägg med mera.
Adress Storgatan 4, Boda Glasbruk
Webbsida luffarmuseum.se

Borgholm

Stranda Honung

- Gårdsbutik med gårdens mjölk, ägg och kött
samt flera sorters potatis, grönsaker, choklad.
Presentbutik med hantverk, skinn, nöthudar med
mera.
Adress Småskolevägen 8, Vassmolösa
Webbsida facebook.com/annasgardsbutik

- Försäljning av egenodlad potatis, cirka 15-20
olika sorter. Samt diverse andra grönsaker.
Adress Källahamnsvägen 37, Källa
- Gårdsbutik med fokus på lamm; kött, skinn, ull
samt ett urval av egna och andras delikatesser.
Chutney, marmelad, smaksatt öländsk honung
och äppelmust.
Adress Äpplerum bygata 16, Äpplerum
Webbsida lammbutikeniapplerum.se

Edith och Julia

Åfors

Rockneby
Nybro
Kalmar

Örsjö

- B&B och kafé med hemgjorda praliner, kakor,
smörgåsar och våfflor. Vi säljer även Arontorps
kroppkakor med vår egen lingonsylt till.
Adress Högsrumsvägen 1, Rälla
Webbsida facebook.com/edithjuliacafe

Videkullens deli

Emmaboda

- Ekologisk produktion med försäljning av korv
från egna grisar och tjurar.
Adress Långlöt 5, Långlöt
Webbsida bit.ly/Videkullensdeli

Explore Småland/Ödevata gårdshotell

Annas Gårdsbutik och Mejeri

Källagårdsbutik

Lammbutiken i Äpplerum

Blomstermåla

Karamellstugan i paradiset
- Karamellstuga med framställning av karameller
samt försäljning av andra produkter.
Adress Paradisgatan 21, Nybro
Webbsida karamellstugan.se

- Mysiga Smakglädje-butiken med
FREDRIKSSONS mathantverk från det egna
marmeladeriet. Smaka vår populära Juleglögg,
som fått medalj i SM i mathantverk.
Adress Borgholms slott, Borgholm och Byxelkroks hamn, Byxelkrok
Webbsida fredrikssons.eu

Korpskogs bigård

Västerslät

- Mat, kaffe, smörgås, go-fika, våfflor, korvgrillning på plats. Biskvier, pannbiffar, matlådor till
försäljning.
Adress Aboda Klint, Högsby
Webbsida facebook.com/abodacafe
- Säljer Honung, Ljunghonung, Hösthonung,
flytande honung och fast honung.
Adress Älgerumsvägen 35, Mönsterås
Webbsida facebook.com/strandahonung

Virserum

- Gårdsbutik med grönsaker och egentillverkade
produkter som saft, sylt och inlagd gurka.
Adress Lilla Vångerslät 312, Läckeby
Webbsida facebook.com/lenasgardsbutik

- Hållbara upplevelser - Explore Småland bjuder in
till Småländska smaker och Ödevata Gårdshotell
visar upp sin spännande aquaponiska odling i
biokol.
Adress Ödevata 104, Emmaboda
Webbsida exploresmaland.com / odevata.se

Aboda Café & Restaurang

Fredrikssons Mathantverk

- Gårdsförsäljning och servering av hemgjord ostkaka och sylt. Vi säljer sylter, marmelader, chutney,
granola, grönsaker och hantverk av ull.
Adress Gamla Revsuddevägen 19, Rockneby
Webbsida rocknebybedobreakfast.se

- Gårdsmejeri som hantverksmässigt tillverkar
ostar och ostkakor på mjölk från gårdens kor.
I vår Gårdsbutik kan du köpa delikatesserna och
andra godsaker från små lokala producenter.
Adress Skurö Gård, Figeholm
Webbsida skuro.se

Axelssons i Aby

Misterhult

- Gårdsbutik med egentillverkad rapsolja samt
styckdetaljer nöt från våra egna djur. Honung,
hamburgare, fårskinn, äppelmust med mera.
Adress Nöbble Gård 110, Rockneby
Webbsida nobblegard.se

Lenas Gårdsbutik

- Gårdsmejeri med egen produktion av ostar
gjorda på komjölk. Gårdsbutik med lokala matoch hantverksprodukter, ostdisk och café.
Adress Lida 1, Järnforsen
Webbsida ravenochosten.se

Hultsfred

Halltorp
Gullabo
Torsås

Mörbylånga

Café Smedjan
- Café med hembakat bröd och handgjorda
praliner. Vi säljer även honung, oljor och marmelader från andra öländska leverantörer.
Adress Lerkaka 8, Borgholm
Webbsida bit.ly/CaféSmedjan

Backagården Vegocafé
- Backagården Vegocafé serverar hembakade
kardemummabullar, raw food, toast, soppa och
den berömda chokladtårtan. Vegansk Drive In
Pizzeria, välkomna!
Adress Glömminge Backe 10, Glömminge
Webbsida facebook.com/backagardenoland

Mittlandsgården

Ölands Kvalitetsprodukter
- I våra gårdsbutiker, i Bårby och i Färjestaden,
säljer vi vårt egna hängmörade nötkött samt
många andra lokala produkter.
Adress Bårby 102, Bårby och Björkvägen 1,
Färjestaden
Webbsida olands-kvalitetsprodukter.se

Stenladan
- Gårdsbutik med gårdens och närodlade
rotsaker och grönsaker i säsong. Samt ett urval
av lokalt producerade produkter som ost, chark,
marmelad med mera.
Adress Algutsrum 208, Färjestaden
Webbsida stenladan.se

Sandås Trädgård Öland
- Det lilla hembageriet som bakar med känsla
och kvalitet. Använder bland annat Ölandsvete.
Surdegsbröd, kakor, tunnbröd, slagna limpor ur
vedeldad stenugn.
Adress Södra Sandåsgatan 48, Färjestaden
Webbsida facebook.com/sandastradgardoland

Kvarnhorva Gård
- Gårdsbutik med potatis och morötter.
Adress Bläsinge 230, Bläsinge
Webbsida facebook.com/kvarnhorvagard

Fröken Frankenstein
- Ett litet genuint chocolateri där handgjorda
praliner, chokladkakor och bräck tillverkas av
finaste råvaror som sedan säljs i den anslutande
butiken.
Adress Gårdby 166, Gårdby
Webbsida frokenfrankenstein.se

Ölands Örtagård
- Vi har ett brett sortiment av produkter för
doft, smak och välbehag. Många olika kryddor,
teblandningar och goda tillbehör till din matlagning.
Adress Affärsgatan 9, Stora Frö
Webbsida olandsortagard.se

Magasin 1
- Restaurang med stort fokus på lokala och
svenska råvaror. Vill genom vår mat lyfta allt det
goda som skickliga lantbrukare producerar.
Adress Järnvägsgatan 1, Mörbylånga
Webbsida hotellmagasin1.se

Havtornsgården
- Ekologisk Gårdsbutik med havtornsprodukter,
hantverk med mera. Café med bakverk som
till exempel havtornsmoussetårta från vårt
gårdsbageri.
Adress Triberga 114, Triberga
Webbsida havtornsgarden.se

Nordqvists Nötkött
- Gårdsbutik med hängmörat nötkött från egna
djur. Styckdetaljer, nötfärs, burgare, grönpepparsalami med mera. Öppet varje dag kl 9-18.
Adress Skärlöv 115, Skärlöv
Webbsida skarlov.se

Skanna QR-koden med din
mobilkamera för att komma
direkt till webbsidan med
den digitala kartan för
Matrundan 2021.

