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Vi jubilerar i gott sällskap
Den vackra tiden på Österlen är äntligen här igen och så även den årliga
Matrundan. I år är vi dessutom i extra
stort och gott sällskap. Matrundan Österlen fyller tio år, och visst har vi, som
förening, mycket gemensamt med just
en tioåring.
Mina efterforskningar visar att det är
en ålder då kompisarna blir allt viktigare. I år har vi bjudit in matföretag i
vår region till ett jubileumsmedlemskap och till vår stora glädje har många
tackat ja. Därför är vi extra många som
tillsammans sprider kunskap om den
goda maten på Österlen.
Vidare är tioåringen lojal, samarbetsvillig och pålitlig.
Många av våra medlemmar har varit
med sedan starten och många samarbeten har växt fram under åren. En
del tidigare medlemmar är i år tillbaka
som jubileumsmedlemmar.
Tioåringen håller också på sin familj.
Precis som vi! Vi är stolta över vår ”familj” och känner varandra väl. Det är
lätt att rekommendera besökare och
kompisar till andra i familjen. Att familjen dessutom växer är bara positivt.
Samtidigt är tioåringen mycket upptagen. Kompisar och aktiviteter fyller
tiden. Och visst bjuder Matrundan på
ett fullspäckat program för alla. Hos
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vissa medlemmar finns våra ”kompisar” på plats. De har inte en egen butik
på Österlen men är viktiga leverantörer eller samarbetspartners. Dessutom
händer det mycket både före och efter
Matrundans fyra dagar.
Så nog känner vi oss som en typisk tioåring, om än på väg mot tonåren och
en växande framtid.
Många talar om Österlen som sitt skafferi. Jag förstår verkligen det. Matrundan Österlen är som en saluhall i storformat, dessutom omfamnad av ett
vackert landskap, där vi till stor del
odlar innehållet i vårt utbud. Under en
rundtur bland våra medlemmar hinner
du smälta smaker och dofter mellan
stoppen, samtidigt som du njuter av
våra omgivningar. Du får också träffa
människorna bakom produkterna, ta
del av deras passion för maten och
stora vilja att dela med sig av sina kunskaper.
Varför är vi så många här på Österlen
som tycker att maten är så viktig? Kommer det med modersmjölken? Finns
det i jorden eller luften? Eller är vi bara
glada i mat?

det brett, från god, traditionell spickeskinka till nytt, spännande vin. Du kan
äta en god äggakaga eller få en hel
kväll full av kulinariska upplevelser. Det
är mångfalden som gör det. Och det vi
gör tillsammans kan bara bli bättre och
bättre.
Maten är ett kulturarv som vi både
värnar om och med glädje utvecklar
vidare. Att förnya matkulturen genom
att blanda våra produkter och smaker
med influenser utifrån är en utmaning
som många gärna tar.
Vi tycker att det är viktigt att veta var
maten kommer ifrån, var den har odlats, var och hur djuren har fötts upp.
Vi hoppas att du både före och
efter Matrundan Österlen 2017
tycker detsamma.
Välkommen till
vårt jubileumsår!

Helena Ingvarsson,

ordförande, Matrundan Österlen

Jag är övertygad om att mycket handlar om närheten. Maten växer och frodas runt om oss och det finns många
att samarbeta med. Dessutom är utbu-
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Besök en svensk vingård!
Våryra i vingården under matrundan 11-16
Öppet vineri, visningar, barprovning av våra
mousserande viner. Gratis äppelmust till
barnen. och specialerbjudanden i butiken.
Besök gärna vingården – välkomna att ta
med egen picknick.
Mer info www.kopingsberg.se eller på vår facebooksida.
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Matrundan Österlen
för tionde gången
Nu när det är dags för jubileum är det
på sin plats att göra återblickar. Ingalill Thorsell och Håkan Jönsson, som
har varit med sedan starten, summerar de tio åren med Matrundan Österlen.
Vi startade Matrundan för att ge besökarna lättare tillgång till kulinariska
upplevelser på Ystad/Österlen. Med
gemensamma krafter ville vi erbjuda
en samlad mångfald, i stället för att
producenter, restauranger, butiker och
andra resmål skulle arbeta var för sig.
Med Konstrundan som modell fanns
förhoppningen att, utöver fyra välbesökta dagar i maj, etablera Österlen
som en stark kulinarisk destination.
Utvecklingen har fått växa fram. Vissa
år har det funnits välkommet stöd från
Livsmedelsakademin, Sparbanksstiftelsen Syd och från kommunerna, men
det har alltid varit vi företagare själva
som har bestämt hur föreningen ska
utvecklas. Vi har varit bra på att identifiera och bygga vidare på trender. Under de år som gått har vi därför ständigt tagit nya steg framåt.
Med lika delar entusiasm och naivitet
gjorde vi en storstilad start på Matrundan 2008, med invigningar på torgen i
Ystad, Tomelilla och Simrishamn.
År 2010 var temat ”Vad är smaken av
Österlen?”, och vi inledde med ett välbesökt seminarium för branschfolk och
press, där Matrundans medlemmar
presenterade sin tolkning av Österlens terroir. Medverkade gjorde Claus
Meyer, skapare av Det Nordiska Köket
och ägare till Noma i Köpenhamn, som
samma år utnämndes till världens bästa restaurang. Sedan dess är terroir ett
begrepp att förknippa med lokala produkter, närodlat och kvalitet.
År 2011 fokuserade vi på vår regionala
mat och mathistoria genom seminarium med temat ”Himma” tillsammans
med den stora matprofilen Mathias
Dahlgren och Anne Marie Hovstadius
från Visit Sweden, som har uppdraget
att sätta Sverige på den internationella
matkartan. Sedan dess har intresset för

den nationella mathistorien växt och
Historieätarna drar miljonpublik på TV.
Vid femårsjubileet 2012 var temat måltidsgestaltning och storytelling. Genom ett samarbete med matkreatören
Björn Yllipää fick vi en kick att komma
igång med att berätta våra egna historier. För att alla skulle kunna vara med
valde vi en smörgås som signatur. Det
året byggde vi upp ett 20 meter långt
bord i form av Österlen, med sand, hav,
bokskogar och böljande rapsfält, och
där presenterades våra olika smörgåsar. Det blev en perfekt illustration till
Björn Yllipääs föredrag om vikten av
måltidens gestaltning och hur man
skiljer sig från mängden. Under hela
Matrundan kunde besökarna sedan
provsmaka de olika smörgåsarna.
Våra utmaningar har varit många under åren, men vi har känt att vi ligger
rätt i tiden. Hela tiden har det funnits
ett växande matintresse där man idag
efterfrågar just det vi står för: närodlat, hantverk, kvalitet och upplevelser.
Vi tror också att vi har bidragit till det
intresset. I en tid med ökande klyftor
mellan land och stad är vi stolta över
att erbjuda en mötesplats för hipsters
och lantbrukare, stockholmare och
skåningar, barnfamiljer och mathantverkare.
Framgångarna har inspirerat andra.
Bjärehalvön har fått sin Matrunda
och fler är på väg. Under tiden har vi
i Matrundan lärt känna varandra och
byggt allt starkare nätverk mellan oss.
Vi har fått ökat självförtroende genom
att vi har visat vad vi har att erbjuda
och lärt oss hur viktigt det är med exponering. Vi har blivit en institution
genom att våga hålla fast vid en helg,
Kristi himmelfärdshelgen. Nu finns det
besökare som bokar ett år i förväg.
Vi ser fram emot de kommande tio
åren med tillförsikt och hoppas att du
vill njuta av kulinariska upplevelser på
Österlen med oss i många år framöver!
Ingalill Thorsell
och Håkan Jönsson

Vid femårsjubileet 2012 var temat måltidsgestaltning med en smörgås som signatur.
Foto: Björn Yllipää.

Välkomna att uppleva
Magiska Drakamöllan
Massor av möjligheter att njuta utan att bo:
Lunchbuffé varje dag under Matrundan
Egen kock för en kväll hemma i köket
Opera i backarna och i matsalen
Söndagsmiddag sista söndagen varje månad
Kalas för stora och små
Bröllop
Gåsamiddag
Julbord

DR A K A MÖL L A N G Å R D S hO T E L L
OPE R AG Å R DE N PÅ Ö S T E R L E N

info@drakamollan.com www.drakamollan.com 044 - 35 10 16

Kraftkälla
på Österlen?
Mat och speciellt grönsaker är
en viktig kraftkälla och Österlen har många matproducenter
och odlare som manifesterar
under matrundan.
Vi på Österlens Kraft är också
en stor kraftkälla här på Österlen.
Om ni inte redan är kund hos
oss, kontakta oss så hjälper vi
dig att teckna ett elavtal.

DEN LOKALA KRAFTEN

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60
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Naturlig mångfald
på rundans meny
Vad blir det för mat? Under de fyra
dagar som Matrundan Österlen
2017 pågår kan det vara äggakaka,
sparrisbuffé eller friterad andtunga.
Det kan också vara något helt annat,
för alternativen är många och valet
kan vara lika svårt som angenämt.

och bin. Om binas liv och uppgift ända
fram till honung berättar Linas & Binas
i Sillaröd, och på Österlen Kokkonst i
Tågarp delar Maria Persson med sig av
den mat som kvinnorna lagade förr.
Kvinnorna på Österlen sägs vara extra
starka till både kropp och själ. I husen
på Vik, Kivik, Vitemölla, Skillinge samt
Brantevik och andra fiskebyar blev fruarna till kaptener, sjömän och fiskare
alltför ofta änkor i unga år.

Havet, de vita stränderna och det
böljande landskapet är goda skäl för
många att besöka sydöstra Skåne. Men
det är först och främst de kulinariska
upplevelserna som lockar den växande skaran av matintresserade. Under
Kristi himmelsfärdshelgen är det dags
igen för Matrundan Österlen som i år
firar tio år av möten med mat, människor och miljö.

Lägg handplockat i korgen

Att handla med sig hem tillhör Matrundan och det finns alltid något gott att
lägga i korgen. I gårdsbutikerna är
kundvagnar en icke-fråga och att fylla
korgen hos Gröna Butiken i Orelund
är ett rent nöje. Inför den kommande
grillsäsongen är senap från Petersborgs Gård ett säkert kort, och hundra
procent lokalt blir det när någon av
korvsorterna från Ingelsta kalkon eller
Grafmans Goda hamnar på grillen.

Här erbjuder odlare, producenter,
gårdsbutiker samt restauranger och
kaféer besökare att ta del av traditioner, nytänkande och smakupplevelser.
Och i år med extra många deltagare
och programpunkter kring mat och
dryck.

När det är kaffedags är det bara att
styra till Kivik där Kiviks Café & Bageri
alltid har stort eller smått av det nybakade att erbjuda. Eftermiddagskaffe
på Kronovalls vinslott är annars ett alternativ och här kan det också berättas om den tragiska men romantiska
historien om Isabelle, som drunknade i
vallgraven på väg till sin förbjudna kärlek i jaktstugan.

Spaden i jorden

Jordbruk och odling, liksom jakt och
fiske, har en lång tradition på Österlen.
För varje generation har ny erfarenhet och kunskap lagts till den föregående. Och för tio år sedan såddes det
frö som för varje år har genererat och
levererat mersmak. För det som några
signifikanta aktörer och profiler för tio
år sedan pratade om såg de också till
att förverkliga. Därmed var Matrundan
placerad på Österlen, och den kom hit,
och är här, för att stanna.
Liksom mycket av odlingarna, uppfödningen och produktionen i sydöstra
Skåne växer Matrundan organiskt. Till
nytta för näring och liv. För besökare
och bofasta. För odlare och producenter. För kockar och krögare. Men
det stannar inte där. De besökare och
gäster som kommer för att äta vill också sova, handla och aktivera sig med
konst, kultur och aktiviteter för kropp
och själ.
Därför knoppar Matrundan av sig över
gränserna från de dukade borden på
restauranger och kaféer till tillfällen att
testa smaker i gårdsbutiker och bagerier, samt att se, höra och lära av det
som finns och görs i produktioner, odlingar och trädgårdar. Intresset för mat
växer och varje dag utkommer en ny
kokbok. Och det är inte givet att det är
4

När rapsen blommar är Österlen som vackrast. Men sydöstra Skåne har alltid något
att erbjuda. Konstrunda, Matrundan Österlen, Äppeldagarna och Österlen lyser är
bara några exempel. Foto: Carolin Romare
recepten som frestar. Mat är livsstil i en
allt vidare bemärkelse. I TV slänger Per
Morberg kastruller omkring sig medan
han lagar klassisk husmanskost, och
titeln på programmet är samma fråga
som ställs överallt och miljoner gånger
per dag. Vad blir det för mat?
Samma fråga ställer sig de nervösa
amatörkockarna i Sveriges Mästerkock
strax innan Mannerström avslöjar att
det ska lagas fiskgratäng. I Kockarnas
Kamp, som spelas in på Österlen, skar
Daniel Müllern, gastronomisk ledare för
Ystad Saltsjöbad, nästan av sig fingret.
Och Mandelmanns Gård genererar tittarsiffror i rekordstorlek och väcker liv
och lust i tv-sofforna över hela landet.
Ett bevis, om än inte vetenskapligt belagt, på att det blir allt viktigare för allt

fler att veta var råvaror kommer ifrån.
Var har kycklingen pickat, var har grisen bökat och varifrån kommer allt det
gröna? Man vill veta var fisken simmat,
hur den fångats och transporterats.

Dukat med kunskap

Under Matrundans fyra dagar finns det
massor av kunskap att ta del av. Hela
vägen från hage till mage och från ord
till bord är odlare, producenter och
kockar på plats för att dela med sig av
vad de har att erbjuda i årets program.
På Gunnarshögs Gård finns allt man vill
veta om raps och hur det går till att göra
rapsolja från de frön som också kallas
det svarta guldet. Också hos Farmors
Lycka i Ravlunda har rapsoljan en egen
smak och på Karlsfälts Gård mår grisarna som prinsar i gott sällskap av får, kor

Handla med sig hem gör man också i
butiken hos Allé på Svinaberga. Men
först efter att ha provat allt på buffén
där rätter av lokala råvaror med mycket
sparris är en av rundans traditioner.

Här kommer natten

Också de bästa av dagar har ett slut
och efter en middag, av lokala råvaror
så klart, är det dags att lägga huvudet
på kudden. På ett rum på Kiviks Hotell
med spa och utsikt över Hanöbukten
eller hos Örums Nygårds Gårdshotell
där utsikten över fälten är hundra procent. Är det för kallt med ett dopp i havet finns här både bastu och pool.
Oavsett var är det kanske tuppen som
står för väckningen. Det är helt i sin
ordning, för nu väntar en ny dag på Österlen. Frukosten är klar och sällskapet
är gott.

Hoppas det ska smaka!

Låt bilden
berätta om maten
Vänta, jag ska bara ta en bild! Orden
är vanliga så snart tallrikarna landat
på bordet och alla väntar på startsignal. Här kommer några tips för att
göra maten rättvisa på bild.
Ljus! Fotografering betyder att måla
med ljus. Därför är det bra att ha koll
på hur ljuset påverkar formerna och
känslan i det som ska visas på bild. Vid
fotografering av mat ska ljuset helst
komma bakifrån eller från sidan för att
få fram djup i bilden och struktur på
maten. Mat fotograferad med ljuset
rakt på ser lätt platt och ointressant ut.
Det är skuggorna som gör bilden och
maten rättvisa.
Helhet! Titta runt i bilden och ta bort
störande moment. Ta inte med sådant
som inte bidrar till känslan eller som

Din vägvisare
till den

SKÅNSKA
MATEN

inte har med situationen att göra. På
ett kafé kan telefonen bredvid tallriken
bli ett fint inslag på bilden av bullen
som du äter, eftersom det visar sammanhanget. Tar du bilden i samband
med bakandet kan lite mjöl och en
bakduk vara på sin plats.
Struktur! Toppa soppan med lite örter
och den blir genast mer intressant att
se på. Strö sesamfrön på ris och den är
inte längre en vit boll. Experimentera
med gröna kryddor, torkade kryddor,
frön, hackade nötter och finhackad
chili. Eller något annat som hör ihop
med maten.
Ät innan! Se till att du inte är hungrig
när du fotograferar mat, då blir det
gärna stressigt. Ät innan och låt det ta
den tid det tar.

Producenter, restauranger och
gårdsbutiker som jobbar med
närproducerad och regional
mat i fokus.
www.culinary-heritage.com
www.facebook.com/matkultur

Din Lokala
Frukt & Grönt Leverantör
Vår målsättning är att alltid ha en hög omsättningshastighet på våra
produkter, därför får varorna inte ligga på lager längre än tre dagar. Det
hänger ihop med vår regel om snabba leveranser, senast nästa dag!

0411-52 74 22

Löderup

www.peppingefrukt.se

Fotografen Lars Strandberg återger Drakamöllans berömda mat på bild. Bland
annat i gårdens kokböcker.

Besök oss under Matrundan!
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smakprover i salen efter 13:00, först till kvarn.

Smakvandring i vår nya te-odling: Lördag den 27:e, vi går genom
vår nyplanterade svenska te-odling och njuter av smakprover från våra nya
odlingar och kryddblandningar, måste förbokas i nätbutik

iken
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”Smaka Svenska Viner”
... Festival 28-29 juli
Bröllop och festlokal
Visning och provsmakningar

an Kl
Matrund ntré!
Fri e

Egen odling
Egna viner
Unik miljö

Karlsfältsvägen 363, Köpingebro • Tel: 0411-55 06 06 • www.osterlenkryddor.se

annons_120x80_170321dagspress.indd 1

www.skepparpsvingard.se
Skepparp 1041, 277 37 Kivik
tel. 070-944 02 36
info@skepparpsvingard.se
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Matrundan Österlen program 2017

Här ser du vad som händer. Medverkande medlemmar har öppet alla dagarna 11.00 -16 .00
Fredag 26 maj
Farmors lycka - 4
Kl. 08.00 - 10.00. Gårdsfrukost-bokas
i förväg.
Kl. 11.00 - 14.00. Österlenfrukost/
Brunch, bokas i förväg.
Kl. 08.00 - 14.00. Rösta fram din favorit
bland våra nya smaksatta rapsoljor.
Vinst lottas ut dagligen.

Matrundan dag för dag
Medlemmarnas program, dag för dag. Här ser
du vad som händer samt när och var det sker.
På mittuppslagets karta visar de lila prickarna
vägen. Jubileumsmedlemmarna är också
inprickade på kartan, men med en grön färg.
Torsdag 25 maj
Farmors lycka - 4
Kl. 8.00 - 10.00. Gårdsfrukost-bokas i
förväg.
Kl. 11.00 - 14.00. Österlenfrukost/
Brunch, bokas i förväg.
Kl. 8.00 - 14.00. Rösta fram din favorit
bland våra nya smaksatta rapsoljor.
Vinst lottas ut dagligen.
GE-MA Livs Köpingebro
Kl. 8.00 - 16.00. Provsmakning av våra
charkprodukter.
Kiviks Café & Bageri - 12
Kl. 8.00 - 10.30. Frukostbuffé med
smaker från Österlen. Hela dagen
Österlenska smörrebröd.
Kiviks Hotell - 13
Kl. 8.00 - 10.00. Njut en härlig hotellfrukost med utsikt över havet och en
promenad i vår italienska nyrenässans
trädgård. Spa är öppet alla dagar
under Matrundan, exakta tider ser ni
på vår hemsida.
Kl. 18.00 -. Middag med säsongens
Österlenska smaker.
Gunnarshögs Gård - 8
Kl. 10.00 - 16.00. Vi fira matrundans
tioårsjubileum lite extra. Vi har öppet i
både vår gårdsbutik och vårt gårdskafé
alla dagarna.
Kl. 11.00. Barnvisning i rapsoljeproduktion, 2-10 år, visningen avslutas
i minipresseri med att kallpressa din
egen rapsolja, pyssla och dekorera din
egen flaska.
Kl. 12.30. Fältvisning för familjen, visning i rapsfältet med traktor och vagn,
visningen avslutas i minipresseri med
att kallpressa din egen rapsolja och
dekorera din flaska.
Kl. 14.00. Visning i rapsoljeproduktion,
för vuxna och äldre barn, visningen avslutas i minipresseri med att kallpressa
din egen rapsolja och formge din egen
flaska.
Karlsfälts Gård - 11
Unikt tillfälle under matrundan att
komma in på Karlsfälts Gård.
Kl. 10.00. Öppen gård med Årets
Företagare i Ystad, Erik O. R. Bengtsson.
Samling vid verkstaden.
Kl 14.00. Parkvandring med Planteringsvännernas ordförande Olof
Bengtsson. Samling vid verkstaden.
Buhres på Kivik - 2
Kl. 11.00 & 13.00. Filéskola – vi visar
hur du filear olika fiskar
Kl. 11.30 & 13.30. Öppen Rök – besök
vårt rökeri och få tips & smakprov.

För en mer exakt position går du in på vår
hemsida www.matrundan.se. Där klickar du dig
vidare till vår digitala karta. Den ger dig möjlighet
att både zooma in och hämta GPS-kordinater.
Mycket nöje och ha en god tur

Från kl. 12.00 Smaka på Buhres – i
restaurangen dukar vi upp en buffé
med delikatesser från havet.
bokning@buhres.se
Drakamöllan - 3
Kl. 11.00. Fermentering med Surtanten. Vi inleder årets Matrunda med ett
besök av ”Surtanten”, Jenny Neikell,
som berättar om fermentering. Bröd,
vin, ost och surkål är exempel på
vardagsmat som framställs genom
fermentering.
Gröna butiken på Orelund - 7
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning av
någon produkt som vi har i butiken.
Kl 14.00. Rundvandring i tomat och
äppelodling med guidning av John
Orelind. Samling vid Gröna Butiken.
”Bagarens Val” bröd från Olof Viktors.
Sitt gärna ner och ta en kopp kaffe
med en god kaka i den lummiga trädgården. Välkomna till oss!
Kivikås frukt & Must - 15
Kl. 11.00 - 16.00. Välkomna att provsmaka vår äppelmust, inga tillsatser
och äppelsorten på etiketten.
Kronovalls Vinslott - 17
Kl. 11.00 - 16.00. Smedjan bjuder in till
Kronovalls jubileums-kaffe/te med
kaka. Pris: 60 kr.
Köpingsbergs Vingård - 18
11.00 -16.00 Våryra i vingården. Besök
Vingården, Vineriet och prova våra
viner i Champagnebaren. Kontinuerlig
visning hela dagen.
Linas och Binas - 19
Kl. 11.00 - 16.00. Hos oss kan du ströva
omkring i trädgården och besöka en
bigård. Lära dig mer om bin och hur
ekologisk biodling går till, provsmaka
honung, handla i butiken eller grädda
din egen våffla i vårt kafé.
Petersborgs gård - 20
Kl. 11.00 - 16.00. Gör din egen senap.
Bordet står uppdukat med allt du
behöver. Kalkon- Kyckling- & Hjortkorv
grillas.
Kl. 11.00 - 12.00. Naturens Skafferi &
Apotek med Eva Olsson. Ingår smakprover på parkens ogräs. Pris: 280 kr.
Åsgård - Holkestorp - 24
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning av
gårdens produkter.
Österlen Kokkonst - 28
Kl. 11.00 - 12.00. Välkommen att titta
på våra lokaler och prata mat med
kogefrun. Vi bjuder på elva-kaffe.

Kl. 12.00 - 15.00. Smaka vår österlenska tapas-tallrik med smått och gott
från lokala mattillverkare. Pris: 100 kr.
Österlenkryddor - 29
Kl. 11.00 - 16.00. Provsmakning av
årets nyheter.
Allé på Österlen - 1
Kl. 12.00 - 22.00. Sparris på menyn
anrättad på en rad olika sätt i både
färg, form och smak med en härlig
touch av våren.
Fridshills & Raskarums kyckling - 5
Kl 12.00 - 13.00 & 14.00 - 15.00.
Kom och lär dig stycka kyckling!
Ring 0414-60570 och boka!
Välkomna önskar Karin & Krister.
Grafmans Goda - 6
Kl. 12.00 - 14.00. Köp valfri korv ur
vårt sortiment och grilla den sedan
direkt på våra grillar som står redo. Vi
har också alla tillbehör du behöver till
korven.
Hotel Svea - 9
Kl. 12.00 - 14.30. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris 395 kr.
Kl. 18.00 - 21.00. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris 395 kr.
Alla besökare får ett smakprov på vår
egen Brantevikssill. Vi serveras även
vanlig à la carte. Välkomna!
Kiviks Musteri - 14
Kl. 12.00 - 16.30.
• Grillbuffé på innergården med
säsongens råvaror från lokala producenter.
• Träffa biodlaren. Vi kan tacka våra bin
för maten! Ungefär en tredjedel av den
mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.
• Provsmaka vårens cider-nyheter och
vår ekologiska lemonad.
Örums Nygård Gårdshotell - 26
Kl. 12.00 - 15.00. Lunch med råvaror
från Österlen. En smakkombination
av Österlens pärlor som serveras med
utsikt över de öppna fälten.
Österlenchoklad - 27
Kl. 14.00 - 14.30. Chokladprovning av
bean to bar-choklad på fabriken. Pris
90 kr. Platserna är begränsade och biljetter kan enbart köpas online via vår
webbshop: osterlenchoklad.tictail.com
Skepparps Vingård - 22
Kl. 16.00. En svensk vinprovning med
tilltugg samtidigt som vi berättar om
vingården och odlingen i Sverige.
Ring och boka 0709-440236!

Kiviks Café & Bageri - 12
Kl. 8.00 - 10.30. Frukostbuffé med
smaker från Österlen. Hela dagen
Österlenska smörrebröd
Kl. 10.00 - 14.00. Besök i spettkaksbageriet. Hur blir dessa konstverk till?
Varför inte smaka på!
Kiviks Hotell - 13
Kl. 08.00 - 10.00. Njut en härlig hotellfrukost med utsikt över havet och
en promenad i vår italienska nyrenässansträdgård. Spa är öppet alla dagar
under Matrundan, exakta tider ser ni
på vår hemsida.
Kl. 12.00 - 15.00. Lunch serveras i vår
vackra miljö med lokala smaker.
Kl. 13.00 - 14.00. Bedstekilde Vin är på
besök. Vi provar stilla och mousserande lokalproducerat vin av äpplen
från Österlen.
Kl. 16.00 - 18.00. Ostronöppning och
champagneprovning. Ostron och
champagne till oslagbara priser.
Kl 18.00 -. Middag med säsongens
Österlenska smaker.
Gunnarshögs Gård - 8
Kl. 10.00 - 16.00. Vi firar matrundans
tio-årsjubileum lite extra. Vi har öppet i
både vår gårdsbutik och vårt gårdskafé
alla dagarna.
Kl. 11.00. Barnvisning i rapsoljeproduktion, 2-10 år, visningen avslutas
i minipresseri med att kallpressa din
egen rapsolja, pyssla och dekorera din
egen flaska.
Kl. 12.30. Fältvisning för familjen, visning i rapsfältet med traktor och vagn,
visningen avslutas i minipresseri med
att kallpressa din egen rapsolja och
dekorera din flaska.
Kl. 14.00. Visning i rapsoljeproduktion,
för vuxna och äldre barn, visningen avslutas i minipresseri med att kallpressa
din egen rapsolja och formge din egen
flaska.
Kl. 12.00 - 15.00. Chipsprovning – Larsvikens chips kommer hit och berättar
mer om sina 550 sorters potatis och
hur de gör sina berömda chips.
Karlsfälts Gård - 11
Unikt tillfälle under matrundan att
komma in på Karlsfälts Gård.
Kl. 10.00. Öppen gård med Årets
Företagare i Ystad, Erik O. R. Bengtsson.
Samling vid verkstaden.
Kl. 14.00. Parkvandring med Planteringsvännernas ordförande Olof
Bengtsson. Samling vid verkstaden.
Buhres på Kivik - 2
Kl. 11.00 & 13.00. Filéskola – vi visar
hur du filear olika fiskar.
Kl. 11.30 & 13.30. Öppen Rök – besök
vårt rökeri och få tips och smakprov
Från kl. 12:00. Smaka på Buhres – i
restaurangen dukar vi upp en buffé
med delikatesser från havet.
bokning@buhres.se
Gröna butiken på Orelund - 7
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning på
någon produkt som vi har i butiken.
”Bagarens Val” bröd från Olof Viktors.
Sitt gärna ner och ta en kopp kaffe
med en god kaka i den lummiga trädgården. Välkomna till oss!

Reservation för ändringar och oförutsedda omständigheter.
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Kivikås frukt & Must - 15
Kl. 11.00 - 16.00. Välkomna att provsmaka vår äppelmust, inga tillsatser
och äppelsorten på etiketten.
Kronovalls Vinslott - 17
Kl. 11.00 - 16.00. Smedjan bjuder in till
Kronovalls jubileums-kaffe/te med
kaka. Pris: 60 kr.
Köpingsbergs Vingård - 18
Kl. 11.00 - 16.00. Våryra i vingården.
Besök Vingården, Vineriet och prova
våra viner i Champagnebaren. Kontinuerlig visning hela dagen.
Linas och Binas - 19
Kl. 11.00 - 16.00. Hos oss kan du ströva
omkring i trädgården och besöka en
bigård. Lära dig mer om bin och hur
ekologisk biodling går till, provsmaka
honung, handla i butiken eller grädda
din egen våffla i vårt kafé.
Petersborgs gård - 20
Kl. 11.00 - 16.00. Gör din egen senap.
Bordet står uppdukat med allt du
behöver. Kalkon- Kyckling- & Hjortkorv
grillas.
Kl. 11.00 - 15.00. Skånsk Chili förför oss
med sina smaker.
Åsgård - Holkestorp - 24
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning av
gårdens produkter.
Österlen Kokkonst - 28
Kl. 11.00 - 12.00. Välkommen att titta
på våra lokaler och prata mat med
kogefrun. Vi bjuder på elva-kaffe.
Kl. 12.00 - 15.00. Smaka vår österlenska tapas-tallrik med smått och gott
från lokala mattillverkare. Pris: 100 kr.
Österlenkryddor - 29
Kl. 11.00 - 16.00. Provsmakning av
årets nyheter.
Kl. 13.00 Vi utser årets kryddhantverkare, smakprover i salen. Först till kvarn.
Allé på Österlen - 1
Kl. 12.00 - 17.00. Sparris på menyn
anrättad på en rad olika sätt i både
färg, form och smak med en härlig
touch av våren.
Kl. 15.00 - 16.00. Vi pratar och lagar
sparris – en introduktion i sparrisens
värld.
Grafmans Goda - 6
Kl. 12.00 - 14.00. Yvonne från Concoct
Kokeri har provsmakning av ketchup,
senap och såser. Självklart kan du
också handla Concocts produkter hos
oss denna dag.
Hotel Svea - 9
Kl. 12.00 - 14.30. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Kl. 18.00 - 21.00. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Alla besökare får ett smakprov på vår
egen Brantevikssill. Vi serveras även
vanlig à la carte. Välkomna!
Kiviks Musteri - 14
Kl. 12.00 - 16.30.
• Grillbuffé på innergården med
säsongens råvaror från lokala producenter.
• Träffa biodlaren. Vi kan tacka våra bin
för maten! Ungefär en tredjedel av den
mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.
• Provsmaka vårens cider-nyheter och
vår ekologiska lemonad.
Örums Nygård Gårdshotell - 26
Kl. 12.00 - 15.00. Lunch med råvaror
från Österlen. En smakkombination
av Österlens pärlor som serveras med
utsikt över de öppna fälten.

Matrundan Österlen program 2017
Drakamöllan - 3
Kl. 13.30. Ärtmosphere – Birgitta Watz
formgivare, keramiker och matprofiler kåserar om punkten, ärten och
keramiken. Möjlighet att se en liten
utställning med exempel från hennes
breda produktion, allt från keramik
och glas till böcker, textilier och andra
bruksföremål.
Österlenchoklad - 27
Kl. 14.00 - 14.30 & 15.30 - 16.00.
Chokladprovning av bean to bar-choklad på fabriken. Pris 90 kr. Platserna är
begränsade och biljetter kan enbart
köpas online via vår webbshop:
www.osterlenchoklad.tictail.com
Skepparps Vingård - 22
Kl. 16.00. En svensk vinprovning med
tilltugg samtidigt som vi berättar om
vingården och odlingen i Sverige.
Ring och boka 0709-440236!

Lördag 27 maj
Farmors lycka - 4
Kl. 8.00 - 10.00. Gårdsfrukost-bokas i
förväg.
Kl. 11.00 - 14.00. Österlenfrukost/
Brunch, bokas i förväg.
Kl. 8.00 - 14.00. Rösta fram din favorit
bland våra nya smaksatta rapsoljor.
Vinst lottas ut dagligen.
Kiviks Café & Bageri - 12
Kl. 8.00 - 10.30. Frukostbuffé med
smaker från Österlen. Hela dagen
Österlenska smörrebröd.
Kiviks Hotell - 13
Kl. 8.00 - 10.00. Njut en härlig hotellfrukost med utsikt över havet och en
promenad i vår italienska nyrenässansträdgård. Spa är öppet alla dagar under
Matrundan, exakta tider ser ni på vår
hemsida.
Kl 12.00 - 15.00. Lunch serveras i vår
vackra miljö med lokala smaker.
Kl. 13.00 - 14.00. Bedstekilde Vin är
på besök. Vi provar stilla och mousserande lokalproducerat vin av äpplen
från Österlen.
Kl 15.00 - 15.30. Kom och prova
viner som passar till vårt skånska kök!
Sommelier Niclas berättar hur man
bäst parar ihop vin med den skånska
maten! Pris: 100 kr. Max 20 platser!
Kl 18.00 -. Middag med säsongens
Österlenska smaker.
Gunnarshögs Gård - 8
Kl. 10.00 - 16.00. Vi firar matrundans
tio-årsjubileum lite extra. Vi har öppet i
både vår gårdsbutik och vårt gårdskafé
alla dagarna.
Kl. 11.00. Barnvisning i rapsoljeproduktion, 2-10 år, visningen avslutas
i minipresseri med att kallpressa din
egen rapsolja, pyssla och dekorera din
egen flaska.
Kl. 12.30. Fältvisning för familjen, visning i rapsfältet med traktor och vagn,
visningen avslutas i minipresseri med
att kallpressa din egen rapsolja och
dekorera din flaska.
Kl. 14.00. Visning i rapsoljeproduktion,
för vuxna och äldre barn, visningen avslutas i minipresseri med att kallpressa
din egen rapsolja och formge din egen
flaska.
Kl. 12.00 - 15.00. Chipsprovning – Larsvikens chips kommer hit och berättar
mer om sina 550 sorters potatis och
hur de gör sina berömda chips.
Karlsfälts Gård - 11
Unikt tillfälle under matrundan att
komma in på Karlsfälts Gård.
Kl. 10.00. Öppen gård med Årets
Företagare i Ystad, Erik O. R. Bengtsson.
Samling vid verkstaden.

Här ser du vad som händer. Medverkande medlemmar har öppet alla dagarna 11.00 -16 .00

Kl. 12.30 - 13.30. Provsmakning av våra
produkter på Ge-Ma Livs i Köpingebro.
Kl. 14.00. Parkvandring med Planteringsvännernas ordförande Olof
Bengtsson. Samling vid verkstaden.
Allé på Österlen - 1
Kl. 11.00 - 16.00. Café/butik med sparris rätter. Finns även sparris att köpa
med hem.
Buhres på Kivik - 2
Kl. 11.00 &13.00. Filéskola – vi visar
hur du filear olika fiskar.
Kl. 11.30 &13.30. Öppen Rök – besök
vårt rökeri och få tips & smakprov
Från kl. 12.00. Smaka på Buhres – i
restaurangen dukar vi upp en buffé
med delikatesser från havet.
bokning@buhres.se
Drakamöllan - 3
Kl. 11.00 - 16.00. Birgitta Watz magiska
värld – utställning med exempel från
hennes breda produktion. Keramik,
glas, böcker, textilier och andra
bruksföremål. Hon är en av Sveriges
främsta formgivare, och har bland
annat varit professor i mat och konst
på restaurang- och hotellhögskolan i
Grythyttan.
GE-MA Livs Köpingebro
Kl. 11.00 - 14.00. Provsmakning av grillad gris från Karlsfält Gård.
Gröna butiken på Orelund - 7
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning på
någon produkt som vi har i butiken.
Kl 14.00. Rundvandring i tomat och
äppelodling med guidning av John
Orelind. Samling vid Gröna Butiken.
”Bagarens Val” bröd från Olof Viktors.
Sitt gärna ner och ta en kopp kaffe
med en god kaka i den lummiga trädgården. Välkomna till oss!
Kivikås frukt & Must - 15
Kl. 11.00 - 16.00. Välkomna att provsmaka vår äppelmust, inga tillsatser
och äppelsorten på etiketten.
Kronovalls Vinslott - 17
Kl. 11.00 - 16.00. Smedjan bjuder in till
Kronovalls jubileums-kaffe/te med
kaka. Pris: 60 kr.
Köpingsbergs Vingård - 18
Kl. 11.00 -16.00. Våryra i vingården. Besök Vingården, Vineriet och prova våra
viner i Champagnebaren. Kontinuerlig
visning hela dagen.
Linas och Binas - 19
Kl. 11.00 - 16.00. Hos oss kan du ströva
omkring i trädgården och besöka en
bigård. Lära dig mer om bin och hur
ekologisk biodling går till, provsmaka
honung, handla i butiken eller grädda
din egen våffla i vårt kafé.
Petersborgs gård - 20
Kl. 11.00 - 16.00. Gör din egen senap.
Bordet står uppdukat med allt du
behöver. Kalkon- Kyckling- & Hjortkorv
grillas.
Kl. 11.00 - 12.00. Naturens Skafferi &
Apotek med Eva Olsson. Ingår smakprover på parkens ogräs. Pris 280kr.
Larsvikens chips gästar oss idag.
Åsgård - Holkestorp - 24
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning av
gårdens produkter samt fårsafari med
hundvallning. Helgrillat lamm från
gården med tillbehör.
Österlen Kokkonst - 28
Kl. 11.00 - 12.00. Välkommen att titta
på våra lokaler och prata mat med
kogefrun. Vi bjuder på elva-kaffe.
Kl. 12.00 - 15.00. Smaka vår österlenska tapas-tallrik med smått och gott
från lokala mattillverkare. Pris: 100 kr.

Österlenkryddor - 29
Kl. 11.00 - 16.00. Provsmakning av
årets nyheter.
Kl. 13.00. vi går genom vår nyplanterade svenska te-odling och njuter av
smakprover från våra nya odlingar och
kryddblandningar. Måste förbokas i vår
nätbutik.

Buhres på Kivik - 2
Från 10.00. Fynda Buhres Sillalåda –
50 st lådor med 6 sorters sill för 180
kr (ord pris 240 kr) Först till kvarn…
Smakprover i butiken
Från kl. 12.00. Smaka på Buhres – i
restaurangen dukar vi upp en buffé
med delikatesser från havet.
bokning@buhres.se

Fridshills & Raskarums kyckling - 5
Kl 12.00 - 13.00 & 14.00 - 15.00.
Kom och lär dig stycka kyckling!
Ring 0414-60570 och boka!
Välkomna önskar Karin & Krister.

Drakamöllan - 3
Kl. 10.00. Fågelvandring med kaffekorg. En tradition att vandra ut bland
kullarna tillsammans med en kunnig
guide för att lyssna på, och kanske
se sommargyllingen, Drakamöllans
”egen” fågel. Vi samlas på gårdsplanen
strax innan tio och är tillbaka i tid för
lunchen.

Grafmans Goda - 6
Kl. 12.00 - 14.00. Provsmakning av vårt
delikatessortiment, exempelvis salami,
skinka och pastrami.
Hotel Svea - 9
Kl. 12.00 - 14.30. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Kl. 18.00 - 21.00. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Alla besökare får ett smakprov på vår
egen Brantevikssill. Vi serveras även
vanlig à la carte. Välkomna!
Kiviks Musteri - 14
Kl. 12.00 - 16.30.
• Grillbuffé på innergården med
säsongens råvaror från lokala producenter.
• Träffa biodlaren. Vi kan tacka våra bin
för maten! Ungefär en tredjedel av den
mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.
• Provsmaka vårens cider-nyheter och
vår ekologiska lemonad.
Österlenchoklad - 26
Kl. 14.00 - 14.30. Chokladprovning av
bean to bar-choklad på fabriken. Pris
90 kr. Platserna är begränsade och biljetter kan enbart köpas online via vår
webbshop: osterlenchoklad.tictail.com
Skepparps Vingård - 22
Kl. 16.00. En svensk vinprovning med
tilltugg samtidigt som vi berättar om
vingården och odlingen i Sverige.
Ring och boka 0709-440236!

Söndag 28 maj
Farmors lycka - 4
Kl. 8.00 - 10.00. Gårdsfrukost-bokas i
förväg.
Kl. 11.00 - 14.00. Österlenfrukost/
Brunch, bokas i förväg.
Kl. 8.00 - 14.00. Rösta fram din favorit
bland våra nya smaksatta rapsoljor.
Vinst lottas ut dagligen.
Kiviks Café & Bageri - 12
Kl. 8.00 - 10.30. Frukostbuffé med
smaker från Österlen. Hela dagen
Österlenska smörrebröd.
Kiviks Hotell - 13
Kl. 8.00 - 10.00. Njut en härlig hotellfrukost med utsikt över havet och en
promenad i vår italienska nyrenässans
trädgård. Spa är öppet alla dagar
under Matrundan, exakta tider ser ni
på vår hemsida.
Kl 12.00-15.00. Lunch serveras i vår
vackra miljö med lokala smaker. Varför
inte fira Morsdag hos oss.
Kl 12.00-15.00. Familjespa med fika
och då är barn från 6 år välkomna i
målsmans sällskap.

Gunnarshögs Gård - 8
Kl. 10.00 - 16.00. Vi fira matrundans
tio-årsjubileum lite extra. Vi har öppet i
både vår gårdsbutik och vårt gårdskafé
alla dagarna.
Kl. 11.00. Barnvisning i rapsoljeproduktion, 2-10 år, visningen avslutas
i minipresseri med att kallpressa din
egen rapsolja, pyssla och dekorera din
egen flaska.
Kl. 12.30. Fältvisning för familjen, visning i rapsfältet med traktor och vagn,
visningen avslutas i minipresseri med
att kallpressa din egen rapsolja och
dekorera din flaska.
Kl. 14.00. Visning i rapsoljeproduktion,
för vuxna och äldre barn, visningen avslutas i minipresseri med att kallpressa
din egen rapsolja och formge din egen
flaska.
Kl. 10.30 - 12.30. Hammenhögs frivilligbrandkår kommer hit och visar upp
sin fina brandbil.
Karlsfälts Gård - 11
Unikt tillfälle under matrundan att
komma in på Karlsfälts Gård.
Kl. 10.00. Öppen gård med Årets
Företagare i Ystad, Erik O. R. Bengtsson.
Samling vid verkstaden.
Kl 14.00. Parkvandring med Planteringsvännernas ordförande Olof
Bengtsson. Samling vid verkstaden.
Österlenchoklad - 26
Kl. 10.00 - 15.00. Mors dag – Ta med
mamma och fira dagen! Kom till
fabriken och njut av vår härliga varm
choklad-buffé. Addera med smarriga
toppings och drick så mycket varm
choklad du orkar. Pris: 75 kr.
Allé på Österlen - 1
Kl. 11.00 - 16.00. Café/butik med sparris rätter. Finns även sparris att köpa
med hem.
GE-MA Livs Köpingebro
Kl. 11.00 - 14.00. Provsmakning av våra
charkprodukter.
Gröna butiken på Orelund - 7
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning på
någon produkt som vi har i butiken.
Sitt gärna ner och ta en kopp kaffe
med en god kaka i den lummiga trädgården. Välkomna till oss!

Linas och Binas - 19
Kl. 11.00 - 16.00. Hos oss kan du ströva
omkring i trädgården och besöka en
bigård. Lära dig mer om bin och hur
ekologisk biodling går till, provsmaka
honung, handla i butiken eller grädda
din egen våffla i vårt kafé.
Petersborgs gård - 20
Kl. 11.00 - 16.00. Gör din egen senap.
Bordet står uppdukat med allt du
behöver. Kalkon- Kyckling- & Hjortkorv
grillas.
Åsgård - Holkestorp - 24
Kl. 11.00 - 16.00. Smakprovning av
gårdens produkter.
Österlen Kokkonst - 28
Kl. 11.00 - 12.00. Välkommen att titta
på våra lokaler och prata mat med
kogefrun. Vi bjuder på elva-kaffe.
Kl. 12.00 - 15.00. Vi serverar vår läckra
söndagsbuffé lagad på råvaror från
lokala mattillverkare. Pris: 240 kr.
Boka bord.
Österlenkryddor - 29
Kl. 11.00 - 16.00. Provsmakning av
årets nyheter.
Fridshills & Raskarums kyckling - 5
Kl 12.00 - 13 eller 14.00 - 15.00.
Kom och lär dig stycka kyckling!
Ring 0414-60570 och boka!
Välkomna önskar Karin & Krister.
Grafmans Goda - 6
Kl. 12.00 - 14.00. Provsmakning av våra
rökta korvar.
Hotel Svea - 9
Kl. 12.00 - 14.30. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Kl. 18.00 - 21.00. Österlen möter havet,
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från mylla och hav. Pris: 395 kr.
Alla besökare får ett smakprov på vår
egen Brantevikssill. Vi serveras även
vanlig à la carte. Välkomna!
Kiviks Musteri - 14
Kl. 12.00 - 16.30.
• Grillbuffé på innergården med
säsongens råvaror från lokala producenter.
• Träffa biodlaren. Vi kan tacka våra bin
för maten! Ungefär en tredjedel av den
mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.
• Provsmaka vårens cider-nyheter och
vår ekologiska lemonad.
Örums Nygård Gårdshotell - 26
Kl. 12.00 - 15.00. Lunch med råvaror
från Österlen. En smakkombination
av Österlens pärlor som serveras med
utsikt över de öppna fälten.
Skepparps Vingård - 22
Kl. 16.00. En svensk vinprovning med
tilltugg samtidigt som vi berättar om
vingården och odlingen i Sverige.
Ring och boka 0709-440236!

Kivikås frukt & Must - 15
Kl. 11.00 - 16.00. Välkomna att provsmaka vår äppelmust, inga tillsatser
och äppelsorten på etiketten.
Kronovalls Vinslott - 17
Kl. 11.00 - 16.00. Smedjan bjuder in till
Kronovalls jubileums-kaffe/te med
kaka. Pris: 60 kr.
Köpingsbergs Vingård - 18
Kl. 11.00 -16.00. Våryra i vingården. Besök Vingården, Vineriet och prova våra
viner i Champagnebaren. Kontinuerlig
visning hela dagen.

Österlen – mycket mer än bra mat!

Reservation för ändringar och oförutsedda omständigheter.
7

0414-71444

0414-70212

044-351016

0414-74093

Allé på Österlen

Hotel Svea

Kronovalls Vinslott

Naturskön gårdsmiljö med mat från
grunden där tradition möter innovation. Café med smörrebröd, grill
och barkvällar på
sommaren. Festsal
och butik.

Vid havet med ändlös horisont ligger
anrika Svea. Restaurang Piraten med
havsutsikt serverar kulinariska
matupplevelser
efter säsong.

Sveriges enda vinslott. Hotell och
restaurang för bröllop, fester och
middagar.
Afternoon tea
och vinprovning.

www.alle.se

1

0414-411720

9

www.hotellsvea.se

0417 - 19710

Buhres på Kivik

Ingelsta Kalkon

Köpingsbergs Vingård

Fiskbutik, rökeri och fiskrestaurang.
Färsk fisk och skaldjur samt
färdiga rätter och
delikatesser. Rökta
produkter och sillinläggningar.

Delikatessbutik och restaurang med
brett sortiment av kalkonprodukter
av svensk kalkon.
Färskvaror, färdiglagade rätter
och catering.

Vingård med havsutsikt och 8000
vinstockar på vindskyddad södersluttning. Provning av
mousserande viner
under ledning av
vinbonden själv.

www.buhres.se

2

0414-28524

www.ingelstakalkon.se
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Drakamöllans Gårdshotell

Karlsfälts Gård

Unik skånegård med brett register.
Spännande matupplevelser
för boende gäster.
Opera. Kokböcker. Bröllop, familjefester och
söndagsmiddagar.

Gårdens filosofi är hållbar produktion
med djur, natur och människor i symbios. Historiskt, grönt,
och Svensk Sigillcertifierat lantbruk
med klimattillägg.

www.drakamollan.com

3

0706 - 551569

11

www.karlsfelt.se

Farmors lycka

Kiviks Café & Bageri

Sekelskiftesgård med djur, natur och
sju rum. Egna färska ägg, kallpressad rapsolja samt
gourmetdetaljer och
produkter från lamm
i butiken.

Stenugnsbakat surdegsbröd samt
bullar och baguetter. Kafé med
pajer, soppor
och sallad. Egen
tillverkning av
spettkakor.

www.farmorslycka.se

4

0414-70015

www.kivikscafe.com

0701-467117

Kartan presenterar alla medlemmar och jubileu
Komplett program finns på sidan 6 och 7. Vi rese
ändringar och hänvisar till hemsidan och Faceb
allra senaste. www.matrundan.se

Vollsjö

4

Löve

12

Sjöbo

Fridshills Raskarums kyckling

Kiviks Hotell Konferens & Spa

Uppfödning av kyckling samt
gårdsbutik och catering.
Färsk, rökt och
grillad kyckling i en
mängd varianter.

Vid utsikt över Hanöbukten och tonvikt på skånsk mat av lokala råvaror
utifrån säsong.
Weekendarrangemang, konferens och spa.
Blentarp
13
www.kivikshotell.se

www.fridshillskyckling.com

Genarp

5

0414-70075

18

www.kopingsberg.se

Matrundan Österlen 2017

Veberöd

0414-60570

17

www.kronovall.se

Vanstad

11

Äsp

25
Sövde

11

070-6976207

Grafmans Goda

Kiviks Musteri

Hantverksmässig tillverkning av klassiska och nyskapande charkuterier
med kött från
lokala gårdar.

Tillverkar must, cider och andra fruktdrycker sedan 1935. Restaurang med
lokala råvaror.
Café och ciderprovningar.

www.grafmansgoda.se

6

0414-71900

www.kiviksmusteri.se

13

14
Sövestad

0414-24300

Gröna butiken på Orelund

Skurup
Kivikås
Frukt & Must

Butik med gårdens nyskördade grönsaker, frukter och bär. Flera tomatsorter, jordgubbar,
körsbär, hallon,
plommon och
äpplen.

Odlar äpplen, päron, plommon och
körsbär i och runt Kivik. Butik med
frukt, must,
äppelmos och
geléer utifrån
årstiderna.

www.orelund.se

7

Rydsgård

0414-71533

www.kivikås.com

Skivarp

Stora Herres

0414-32003

8

Kallpressade rapsolja från Österlen.
Gårdsbutik, gårdskafé och visningar
i produktionen
för både stora
och små.

Sedan 1912 Ystads kulturhistoriska
Abbekås
museum. Runt Klosteranläggningen
ligger örtagården, rosariet,
kålgården samt
pionträdgården.

www.gunnarshog.se

8

0411-577286

www.ystad.se/klostret

9

17

19
27
8

16
Svarte

Klostret i Ystad

Hedeskoga

19

15

Gunnarshögs Gård

1

13

16

12

9

Ystad

16

Medlemmar

Jubileumsm

Linas och Binas

Ravlunda Bränneri

Stockeboda Gård

KRAV-certifierad honung, ouppvärmd
och sorterad efter de blommor bina
samlad nektar ifrån. Gårdsbutik med
produkter från egen
odling och förädling
av frukt och bär.

Bed & breakfast med kafé. Flera rum
har altan och egen utgång till terrass
och trädgård. Alla
rum har hög standard med egen tv,
dusch och toalett.

För kreativa möten för mindre och
större sällskap. Under årets matrunda
tar Stockeboda
Gård inte emot
besökare.

0417-26270

19

www.linasochbinas.se

0414-74100

www.ravlundabranneri.se

21

0414-24527

Skepparps Vingård

Åsgård-Holkestorp

Egen odling och tillverkning av äkta
skånsk senap. Gårdsbutik fyll med
svenskt mathantverk och andra
närproducerade
varor.

Vingård med odling av bland annat
solaris. Producerar vitt och rosé samt
mousserande vin
samt cider. Festlokal för bröllop, fest
och konferenser.

Växtodling och uppfödning av Gotlandsfår. I butiken lammkött, chark
av lamm samt dinkelmjöl med mera.
Också ullprodukter
från lamm samt
fårskinn.

20

www.petersborg.se

0414-74366

www.skepparpsvingard.se

22

0762-332620

19

umsmedlemmar.
erverar oss för
book för det
Brösarp

30

19

22

0414-70600

Rum med utsikt över landskapet och
en restaurang med kreativa kockar.
Spaavdelning med bastu, pool och
relax. Trädgårdspark under
utveckling.

13
7

Vitaby

2

12

2 Kivik

25

15 14
1

estad

0411-524080

S. Mellby

19

Rörum

Sankt Olof

24

23

Chokladfabrik och butik. Praliner från
lokala råvaror. En av få i Sverige som
tillverkar choklad från
kakaobönor. Fabrikspriser och chokladcafé.

Vik
Baskemölla

20

Ö.Vemmerlöv

0417-20125

9
11

Tomelilla
23

1

29

10

11

Gladsax

18

11
Smedstorp

Lunnarp

Gärsnäs 28

19

6

Köpingebro

18
Nybrostrand

medlemmar

Glemmingebro

Borrby

26
Löderup

21

24
15
14 Kåseberga

Matlagningskurser, catering, Smaksafari och matservering med den lokala
matkulturen i centrum.
Lokal för fest och
minnesstund.

22

Brantevik

0727-320833

www.osterlenkokkonst.se

28

Österlenkryddor

13
31

9

Österlen Kokkonst

20 9

Simris

Hammenhög

29

27

26

9

8

www.osterlenchoklad.se

Simrishamn

11

Ö.Tommarp

11

stad

26

Österlenchoklad

7

27

Onslunda

www.orumsnygard.se

9

5

10

25

Örums Nygård Gårdshotell

21
28

17

www.appelriket.se

9

4

Skåne Tranås

24

Äppelriket Österlen marknadsför, lagrar, sorterar och packar frukt för vissa
av sina medlemmar medan andra
odlare packar i
eget packeri.

3

6

www.asgard-holkestorp.com

Äppelriket

5

9

23

Petersborgs Gård

0414-52152

peröd

www.stockeboda.se

Svenska kryddor från spadtaget till
kryddhyllan. Helhetsupplevelser och
butik med örter och kringprodukter
samt vandringar i
odlingarna.

3

Skillinge

0411-550606

www.osterlenkryddor.se

29

För att underlätta för dig har vi delat in medlemmarna
i kategorier. Kulörerna ger enbart en generell inriktning
och de flesta har en mångfaldig verksamhet. De korta
texterna berättar mer och ett gott råd är att besöka
hemsidorna, eller ringa, för mer information.
Gårdsbutik / Butik

Kafe / Mat

Restaurang / Hotell

Aktiviteter / Provningar

Odlare / Uppfödare
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Nytt i år –
Jubileumsmedlemmar
I år har vi bjudit in en rad företag
att medverka som jubileumsmedlemmar i Matrundan. De är alla
viktiga och uppskattade leverantörer och aktörer i det stora nätverk som binder samman alla som
har maten i fokus för sin verksamhet. Här finns de presenterade
med logotyper, telefonnummer
och adresser till sina hemsidor.
Jubileumsmedlemmarna har, var
och en på sitt sätt, anknytning till
matproduktion på Österlen. Ett par
är odlare i andra delar av Skåne,
flera är producenter och leverantörer till aktörer i sydost. De flesta
är butiker, restauranger och kaféer
som har öppet under Matrundan
Österlen 2017. Gemensamt för
dem är att de bidrar till den naturliga mångfald av såväl mat och dryck
som miljö och människor som gör

JUBILEUMSMEDLEMMAR 2017
Jubileumsmedlemmarna är skyltade med
Matrundan 2017. Men alla har inte öppet
för besökare, kolla gärna innan du åker!.

Österlen högt uppskattat och älskat av
så många människor. Det rimmar fint
med det ökade intresset för bra råvaror
och god matkvalitet.
Samtliga jubileumsmedlemmar kommer att vara utmärkta med en väl
synlig skylt. Kolla hemsidor, Facebook
och telefon för att få information om
öppettider och tillgänglighet. Matrundan Österlen finns också på Facebook
och på webben. Gå till vår hemsida
www.matrundan.se och klicka dig
vidare till vår digitala karta med GPSkordinater till alla medlemmar och
jubileumsmedlemmar.
Trevlig runda!

Tack för gott sällskap!
Matrundan Österlen 2017 tackar Sparbanken Syd och Tomelilla kommun
för viktigt och uppskattat engagemang och stöd.
– Vi ser vårt engagemang
som
en satsning för
ömsesidig nytta
och glädje. Det är
en investering i
vår kommuns varumärke och en
möjlighet för våra
aktörer inom matproduktion och besöksnäring att synas. Aktörer inom
Matrundan Österlen 2017 kommer
därför att märkas
som en del av Tomelilla kommun.
Och vi är en god bit av Österlen, så
det passar extra bra.
Leif Sandberg, kommunalråd (C)

.se

d
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e
.or
w
w

w

– Det är av stor vikt att våra värderingar och vår affärsidé och vision speglas i
de projekt som vi väljer att sponsra. All
sponsring ska stärka bilden av banken.
Med vår medverkan vill vi att sponsringen ska vara tydlig och kraftfull, att
många människor ska engageras och
uppfatta och uppskatta våra insatser.
Därför är Matrundan Österlen 2017 ett
av de 150 evenemang
som vi i år har valt att
stödja som en viktig
samarbetspartner.
Andreas Narsell,
Sparbanken Syd

Larsvikens - 16
042-238650
www.larsviken.se

AG Nilsson - 1
0417-10280

Lisas Skafferi - 17
0411-10850
www.lisas-skafferi.se

Bedstekilde Vin - 2
070-6620319
www.bedstekilde.se

Lönebostället - 18
070-3552288
www.igladsax.se

Bistro Verandan - 3
072-2641229
Facebook: Bistro Verandan

Marsvinsholms Utegris -19
070-3408558
www.marsvinsholmsutegris.se

Bondens Bästa - 4
0418-66 3219
www.bondensbasta.se

Nordic Sea Winery - 20
0414-18679
www.nordicseawinery.se

Bondens Skafferi - 5
044-970 97
www.bondensskafferi.se

Olof Viktors - 21
0411-522020
www.olofviktors.se

Café Smulan - 6
0414-73808
www.cafesmulan.com

Sjöfolket - 22
0414-401033
www.sjofolket.se

Cake Cowboy - 7
0414-684510
www.cakecowboy.se

Smakbruket -23
0417-14530
www.smakbruket.se

Chokladbiten i Ystad - 8
0705-696663
www.chokladbiten.se

Södra Kompaniet - 24
073-9223323
www.sodrakompaniet.se

ConCoct - 9
070-9922172
www.concoctfabrique.se

Sövde Musteri - 25
0416-16001
www.sovdemusteri.se

Daniel Berlin Krog - 10
0417-20300
www.danielberlin.se

Vilhelmsdals Gårdsmejeri -26
0414-481700
www.vilhelmsdal.se

Drömbageriet - 11
0414-74142
www.drömbageriet.se

Åbergs Trädgård & Café - 27
0411-12554
www.abergstradgard.com

Glassmakeriet -12
070-4983498
www.glassmakeriet.se

Vitaby Kyrkby Mejeri - 28
0733-875023
www.vitabykyrkbymejeri.se

Glivarpagården B&B - 13
073-0200751
www.glivarpagarden.se

Österlen Bryggarna - 29
0417-135 00
www.osterlenbryggarna.se

Kåseberga Fisk - 14
0411-527180
www.kaseberga-fisk.se

Österlens Kött & Vilt - 30
0414-73838
www.osterlenskottovilt.se

Kåsessons Café - 15
070-5224339
www.kasessons.com

Österlen Sparris - 31
0414-30076
www.sparris.se

Besök oss under Matrundan!
Välkommen att besöka gårdens Gröna Butik! Här hittar du, förutom gårdens
nyskördade frukter och bär, nybakat bröd, ostar och olivoljor,
samt andra trevliga ting. Eller varför inte sitta ner en
stund och njuta på plats av Orelunds äppelmust
eller en kopp kaffe i den avstressade miljön.
Varmt välkommen till oss!

Orelund 1, 272 95 Simrishamn, tel: 0414-243 00 ÖPPET: Maj– juni: Mån – fre 10 –17, lör – sön 10 –16. Juli–aug: Mån – fre 10 –18, lör – sön 10 –16. Sept–första helgen i okt: Lör – sön 10 –16.
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Slå skånskt i glasen
Johannisört kryddar Ulf Lundell sitt
hembrända brännvin med i Öppna
landskap. Låten lever än och kanske
kommer det en uppföljare om andra
drycker på Österlen? Det vore helt på
sin plats för här förädlas både druvor
och äpplen till vin.
Vin och musik har hängt ihop så länge
det har finnits en historia att berätta
och lyssna till. Den store Carl Michael
Bellman förstod det tidigt. I nästan alla
epistlar och sånger höjs det ena glaset efter det andra. Det röda vinet till
pimpinellan han diktade om kom sannolikt inte från Skåne och än mindre
hade man i Stockholm någon uppfattning om vad som hände nere i sydost,
men var sak har sin tid och svensk vinproduktion vinner mark i ett internationellt perspektiv. I Skåne finns i dag
drygt 20 vingårdar, flera av dem på
Österlen, och så klart är några av dem
med i Matrundan. Det innebär möjlighet att smaka vad vinbönderna har att
erbjuda, och det är en upplevelse att

Upptäck Thuleslund!

få ta del av livet och arbetet på vingården. På vingårdarna Köpingsberg och
Skepparp hålls provningar. En doldis
som har bubblat upp på senare tid är
Bedstekilde, som gör mousserande vin
av äpplen.
Must är också ett måste på Österlen.
Äppeltädens blomning är lika hänförande som när rapsen målar fälten
gula. I Kivik planterade Henric Åkesson
1888 de äppelträd som skulle bli Sveriges första yrkesmässiga fruktodling
och lade samtidigt grunden till familjeföretaget Kiviks Musteri. Här produceras cider som rankas högt av mediernas vinexperter.
Men det ena behöver inte utesluta det
andra. Den som vill göra som Lundell
och bränna, eller i alla fall krydda själv,
finner både Johannisört och andra alternativ hos Österlenkryddor i Köpingebro. Där kan den som vill prova en alkoholfri dryck också ta del av gårdens
nyhet: egen odling och förädling av te.

Vi erbjuder
räntefritt 12 mån
0416-301 80 • www.thuleslund.se • Tis-Fre 10-18, Lör 10-16, Sön 11-16
Väg 13 Sjöbo-Hörby, avtag Frenninge 6, kör 4 km - alle höger

Smaka på Österlen hos oss
ER

LL
a,
INNEHÅ, dill, lök, ättik
cker
ar,
sill, so par, vitpepp
Syrad
ep
yra,
kryddp par, citrons
ep
svartp blad och salt.
lager

Matrundan på Svea

Österlen möter havet en trerättersmeny baserad på lokala råvaror
från mylla och hav pris 395 kr.
Alla besökare får ett smakprov på vår egen Brantevikssill.
Givetvis serveras även vanlig à la carte.

w w w. h o t e l s v e a . s e

tel 0414-411720

Karlsfälts Gård
– Djur, natur och människor i symbios
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Dagligt bröd sätter smakerna
Den svenska limpan på frukostbordet är snart ett minne blott. Nu är det
andra bullar som gäller. Vårt dagliga
bröd är gärna bakat av surdeg. Nyttigt, gott och ursprungligt vackert.

gör att svampen har stor jäskraft, men
att bakterierna inte tar över och försurar hela kulturen. De här mikroorganismerna lever på näringsämnena i mjölet
och äter ganska snabbt upp dem.

Det bästa med Frankrike var länge baguetterna. Och levainbrödet, bakat av
surdeg. Helst skulle det vara inklämt
under armen under färden hem från
bageriet, alternativt fastklämt på cykelns pakethållare. Där fick det gärna
dela plats med skaldjur, en färsk kyckling och ett knippe doftande örter.
Men Sverige kom ifatt och surdegen
blev het igen. Den är tillbaka i hus,
hem och hos bagaren. Få vill numera
ha en söt limpa, fullmatad med konserveringsmedel och tillsatser som
heter olika saker och som börjar med
bokstaven E.
Surdeg vill vi ha och bland de bagare
som var först ut var Jan Hedh, grundare av Olof Viktors i Glemminge på Österlen. Bageriet, caféet och butiken är
lika mycket besöksmål och upplevelse
som plats för brödinköp.

Därför måste kulturen matas relativt
ofta, eller kylas för att aktiviteten ska
avta. Kulturen kan vistas i kylskåp under veckor utan att den tar skada.
Brödkulturen i Sverige har utvecklats

på ett både nyttigt och gott sätt sedan
Brödinstitutet i sin uppmärksammade
70-talskampanj, som många felaktigt
trodde kom från Socialstyrelsen, uppmanade svenska folket att trycka i sig
sex till åtta skivor om dagen. Kanske
avsågs surdeg redan då, fast ingen förstod?
För ett lyckat resultat för hemmabagaren krävs övning. Men alla är barn i
början. Det gäller även bagarbarn.

Praliiineeer!

Både nyttigt och gott

En bra surdegskultur har en balanserad
blandning av jästsvampar och mjölksyrebakterier, som lever tillsammans i
en blandning av mjöl och vatten. Det

Markus Lundqvist blev rikskändis genom tv-programmet Dessertmästarna.

Bröd är kultur och i brödet pågår kultur. I Matrundan Österlen 2017 finns bland andra
Olof Viktors i Glemminge, Guns Bageri & Café i Kivik, Kafé Smulan i Kivik och Smakbruket i Tomelilla som levererar bröd bakat av surdeg.

MATRUNDAN 25–28 maj

Chokladintresset växer sig stort och att
prova under sakkunnig ledning blir allt
mer uppskattat. Sött och gott är inte
längre ensamt rådande och den mest
rutinerade kan bli bjuden på överraskningar. Salt, chili och till och med
chèvre kan dölja sig under chokladytan. Namnet pralin sägs ha kommit
från marskalk du Plessis-Praslin (15981675), vars kock sägs ha uppfunnit
pralinerna. Senare kom pralin att betyda chokladkonfekt med fyllning av sjuden smaksatt sockermassa, men även
chokladkonfekt med annan fyllning
kom att kallas praliner. I matrundan
deltar Österlenchoklad, Cake Cowboy
och Chokladbiten som var och en skapar praliner på sitt unika sätt.

Everöd

Grillbuffé
Njut av en härlig grillbuffé på vår mysiga innergård mellan
kl 12–16.30 varje dag under Matrundan. Råvarorna kommer
från lokala producenter och musteriets produkter går som
en röd tråd genom rätterna.

Sommarciderprovning 26 maj

Kivik

Följ med på en spännande smakresa i ciderns värld!
En guide tar dig med in i vårt vinhus, berättar om cider, dess
historia och om hur vi på Kiviks Musteri har jäst cider sedan
30-talet. Det blir guidad smakprovning av vårt cidersortiment till
en specialkomponerad tallrik med smårätter av skånska smaker.
Smakupplevelsen avslutas med vår egen Calvados, chokladtryffel
och kaffe. Tid: kl 18–20. Pris: 549 kr/person

Äppelblom och honung
Simrishamn

Besök våra olika vackra äppelträdgårdar – Sortimentsodlingen,
Kulturodlingen och Visningsträdgården. Upplev och lär
i Äpplets Hus, vårt kunskapshus med äpplet i centrum.
Under Matrundan har vi bjudit in vår biodlare som
visar och berättar mer om bin och honung.

SMAKA

Musteributiken
Musteributiken – vårt eget skafferi – med must, cider,
lemonad, fruktdryck, chutney, marmelad och andra delikatesser.
Gå på upptäcktsfärd bland hyllorna, hitta spännande nyheter,
provsmaka och fyll på ditt förråd. Öppet alla dagar kl 10–17.

FRÅN
Design: InTrycko

Välkommen till en smakfull upplevelse
i äppelblomstider!

För mer information och bokning : kiviksmusteri.se
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PÅ ÖSTERLEN

Ystad

FLYG TILL
KRISTIANSTAD ÖSTERLEN AIRPORT

399 KR

Boka genom att ringa 0771-33 30 00
eller gå in på www.sparrow.se
Kristianstad Österlen Airport
fri parkering & personlig service

Sov sött och vakna gott
Det sägs att det är lite närmre till himlen från Österlen. Men det kan ändå
vara bra att se till att ha tak över huvudet när kvällen närmar sig. Slott,
bed & breakfast eller hotell?

verkligen den 31 januari 1972.” Men
precis som aktörerna i Matrundan är
han fortfarande i gott sällskap. I juli
varje år delar Piratensällskapet ut sitt
pris till en rikskänd profil.

Fritiof Nilsson Piraten vilade inte på
lagrarna när det gällde att ta för sig
av livets goda. Berättelserna både av
och om honom är många och Svea i
Simrishamn var en av hans absoluta
hotellfavoriter. Så pass att en av matsalarna bär hans namn och där hänger
också hans porträtt. När han vandrade
hem mot Kivik efter en grundlig måltid
försäkrade han sig om att den högra
foten blöttes i havet. Då visste Piraten
att han gick i rätt riktning. Så berättas
anekdoten, sann eller inte. Sedan snart
ett halvt sekel tillbaka vilar han på Ravlunda kyrkogård på Österlen.

Det hela sker vid Piratens staty i Kivik,
och den är väl värd ett besök på väg till
Buhres för att köpa fisk och skaldjur. Ta
då också tillfället i akt att se hur det går
till att röka sill och sedan testa hur det
smakar. Och kanske passa på att reda
ut begreppen sill kontra strömming?

Därifrån är utsikten lika fantastisk som
inskriptionen är genial: ”Här under
är askan av en man som hade vanan
att skjuta allt till morgondagen. Dock
bättrades han på sitt yttersta och dog

Under Matrundan kan det vara trångt
om saligheten på hotell och bed &
breakfast. Likaså är det många som
framåt kvällen spetsar sig på att gå
till bords efter dagens avsmakningar,
upplevelser och intryck.
En god idé är därför att inte göra som
Piraten, utan att i stället i god tid boka
både middag och övernattning. På ett
och samma ställe eller var sak för sig.
Det finns alternativ att välja bland. Kolla kartan och hitta rätt i rutorna.

SMF17_annons_120x170_v1.indd 1

2017-03-21 23:01

Långt innan det är dags att slå sig ner vid frukostbordet har hönorna lagt ägg, bagaren
bakat bröd och någon skurit skinkan från ett lokalt charkuteri. Just så går det till på
Österlen och frukostarna är kända för att ge en god start på dagen. Grafmans Goda,
Vitaby Kyrkby Mejeri, Kivikås Frukt & Must, Vilhelmsdals Gårdsmejeri samt många fler
trivs gott i varandras sällskap på Glivarpagårdens frukostbord.

Välkommen till Österlen Kokkonst
Det lilla matstället på slätten

4 Matlagningskurser för nytta och nöje 4 Catering - vi fixar maten till kalaset
4 Söndagsbuffé med österlenska råvaror 4 Lokal för fest och minnesstund
4 Smaksafari - en kulturhistorisk matupplevelse 4 Konferenser 4 Allmogeträdgård
Tågarp 624, 272 93 Tommarp
Telefon 0727-32 08 33
maria@osterlenkokkonst.se
www.osterlenkokkonst.se
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Vineägrett
på nytt sätt

Foto: David Back

Gunnarshögs Gård lanserar nu
en vinägrett baserad på svenska
råvaror. Vinägretten innehåller
äppelcidervinäger och kallpressad rapsolja med smak av timjan.
Den passar fint till både varm
mat som till exempel ugnsrostade grönsaker och rotfrukter, kokt
potatis och sallad.

Tips 1: Blanda nykokt färskpotatis, späda spenatblad, finhackad purjolök och fetaost med dressingen och servera direkt, gärna lite ljummen.

Tips 2: Ta valfri sallad, komplettera med rårivna morötter eller
betor samt finhackad lök, kapris och nykokta haricots verts.
Dressa med vinegrätten.

Tips 3: Skiva rostbiff i tunna skivor, toppa med körsbärsto-

mater, kapris, rostade pinjenötter och nymalen svartpeppar.
Ringla över med vinegrätten.

Bondens
Bästa
Bondens Bästa levererar kött av nöt
och gris från fem
utvalda uppfödare.
Färskt, närproducerat och hög kvalitet
är ledord sedan 20 år tillbaka. På
www.bondensbasta.se finns de butiker som säljer från Bondens Bästa.

Ett koncept
många smaker
Marmelader från de finaste råvarorna som
säsongen har att erbjuda gäller sedan starten
hos Concoct Fabrique. Och det viker Yvonne
Belfrage inte en tum ifrån och allt fler smaker
kommer till i sortimentet för vuxna smaker.
Först och främst det som passar till smakrika
dessertostar. Bitar av frukt, bär och grönsaker
finns alltid med för att ge rätt textur och
konsistens till marmeladen.

Baka
maränger som
Österlenchoklad
Ingredienser:
12 medelstora
maränger:
300 g strösocker
150 g äggvita
100 g mörk choklad

Gör så här: Sätt ugnen på 150 grader.
1. Blanda, vispa inte, äggvita och strösocker i en kastrull.
2. Värm försiktigt kastrullen tills blandningen blir lite varmare
än fingervärme. Blanda hela tiden under uppvärmningen.
3. Ta av från spisen. Vispa ihop blandningen i en annan bunke
tills den blir helt fast och bunken kall.
4. Smält chokladen och vänd försiktigt in i vispblandningen
tills det blir vackra marmoreringar.
5. Portionera ut på ett bakplåtspapper.
6. Ställ in i ugnen. Baka i ca 30 minuter. Snurra någon gång
plåten så att alla marängerna blir jämnt gräddade.
7. Marängen är klar när de försiktigt går att lyfta från pappret.
Stäng då av ugnen och låt marängen svalna i eftervärmen.
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Surt,

säger Jenny Neikell
Jenny Neikell är folkhälsovetaren och projektledaren som bytte
bana och återvände till sina syrliga rötter. Idag driver hon företaget
Surtantens syrade och tillverkar mjölksyrade, ekologiska grönsaker, som säljs till restauranger och butiker. Jenny Neikell erbjuder
även inspirerande föreläsningar, workshops och utbildningar inom
mjölksyrning och fermentering.
Under Matrundan kommer hon till Drakamöllans Gårdshotell och
berättar om fermentering och sin bok Fermentering.

Smaka, rösta och vinn
Farmors Lycka lanserar inför säsongen
två nyheter i sitt sortiment av
rapsolja. Den ena har smak av
smör och den andra av örter.
Frågan är nu vilken som
är matälskarnas favorit.
Under Matrundans fyra
dagar är alla välkomna att
provsmaka och rösta på
sin favorit. Ett dagligt pris
lottas ut bland dem som
röstat på den smak som
fått flest röster. Tips: droppa
rapsolja i valfri smak över
äggcocotte. Gott!

Ny
medlem
Matrundan Österlen växer och precis innan jubileumstidningen var klar för tryck fick vi glädjen att
hälsa ytterligare en medlem välkommen. Det är
GE-MA Livs i Köpingebro som nu är med i vårt goda
sällskap. Hos GE-MA finns bland annat egentillverkade charkuterier och delikatesser samt kött och
fläsk från lokala uppfödare.

SMAKA PÅ BUHRES
Buﬀé med delikatesser från havet och
passande tillbehör. Kaﬀe och kaka.

250 kr
25-28 maj
från kl. 12
BUHRES
PÅ KIVIK

Brogatan 7, Kivik • 0414-702 12 • buhres.se

DR A K A MÖL L A N
OPE R A F E ST I VA L 2017

T VÅ OPEROR

Midsommardagen 24 juni kl 18
”Annandag midsommar” 25 juni kl 14
Vi inleder med en av Puccinis mer okända operor Il Tabarro.
Efter en rejäl paus där vi hinner smälta intrycken och smaka på årets
operalåda fortsätter vi med Leoncavallos välkända Pagliacci.

Välkommen till oss
och lär dig stycka kyckling!
Torsdag, lördag och söndag i Kristi Himmelfärds helgen visar vi hur
du enkelt styckar en kyckling, Ring och boka på tel 0414-60570.
Under Matrundan går det även att köpa en liten smaktallrik
med våra charkprodukter på kyckling.
FRidshills GåRdsbutik
Osby 3507, 242 93 Hörby. 0415-128 97.
Öppet: tors 13-18, fre 10-18 Året runt

RaskaRums GåRdsbutik
Raskarum 12:14, 277 45 Sangt Olof. 0414-605 70.
Öppet: tisd-fred 10-17, lörd 10-13 Året runt

Solister i Il Tabarro:
Signe Asmussen, Niels Jörgen Riis, Guido Paevatalu,
Camilla Illeborg, Jan Lund och Anders Jakobsson
Solister i Pagliacci:
Camilla Illeborg, Niels Jörgen Riis, Guido Paevatalu,
Jan Lund och Teit Kanstrup.
Konstnärlig ledare; Guido Paevatalu. Kapellmästare; Leif Greibe
Biljetter, beställning av operalåda och
mer info på www.drakamollan.com

DR A K A MÖL L A N G Å R D S HO T E L L
info@drakamollan.com www.drakamollan.com 044 - 35 10 16

guid

pera

Soppa av uppskattad knöl
Lunch på Örums Nygård med smaker från Österlen
Torsdag 25 maj -Söndag 28 maj 12:00-15:00
Små och stora rätter, samt lite sött
Romansallad med senapsdressing, rostade rotfrukter och vår egen gravade lax 125:Örtmarinerade betor med ruccola och Karlfälts gårdsskinka 110:Halstrad rödingfile med syrlig dillsås och kokt potatis 145:Grillad långbakad karre från Karlfältsgård med rödvinssky och skogschampinjoner 155:-

Jordärtskockan (Helianthus tuberosus), är en art i familjen korgblommiga
växter. Den är en flerårig ört med ursprung i Nordamerika och odlas i tempererade trakter för sina knölars skull. Jordärtskockan är av samma släkte som
vanlig solros. Så här lagas den av köksmästaren på Kiviks Hotell.

För åtta personer behövs:
1 kg jordärtskocka
200 g schalottenlök
1 l matgrädde
1 dl grönsaksbuljong
1 dl torrt vitt vin
1 citron

Gör så här:
Skala och dela jordärtskockorna,
lägg i kallt vatten med juicen av en
halv citron. Svetta hackad schalottenlök i en gryta med lite olja, lägg i
jordärtskockorna och svetta det hela
lite till. Häll i vitt vin och koka tills det
reducerat till hälften.
Häll i grönsaksbuljong och grädde.
Låt det koka på låg värme tills jordärtskockorna är mjuka.

Mixa allt väl. Tillsätt den resterande
citronjuicen. Smaka av med salt och
vitpeppar.
Klart att servera som en fantastisk
förrätt middagen.

Serveringstips:
1) Använd en djup tallrik. Lägg några
bitar kallrökt kolja i botten. Toppa
med soppa, lite Österlen Kallpressade Rapsolja, 2 eller 3 jordärtskockschips och svartpeppar. Dekorera
med gröna örter.
2) Lägg lite konfiterade anklår i
botten av en djup tallrik. Toppa med
soppa, lite Österlen Kallpressade
Rapsolja och tunna skivor av svart
tryffel samt svartpeppar. Dekorera
med gröna örter.

Smaklig spis!

Helstekt storkycklingbröst från Raskarum med citrontimjansås och grillad sparris 175:•
Sorbet på Köpingsbergs mousserade vin, serverat med hembakad pistageskorpa. 55:Vaniljglass med chokladsås, maränger och färska bär 75:2* Chokladtryffel 45:-

•www.orumsnygard.se •0411-52 40 80 •info@orumsnygard.se

G U N NAR S HÖG S
GÅR D
Guldet från Österlen

VI FROSSAR I RAPS
PÅ GUNNARSHÖG
25-28 maj • visningar i produktionen för stora & små • rapsfältsvisning • pressa din egen rapsolja • hoppa i rapshavet • minitraktorer
• veterantraktorer • provsmakning av årets rapsmeny • lansering av
vinägrett • servering i kaféet • öppet 10–16 i butik & kafé • välkomna!
Du hittar oss på vägen mellan Hammenhög och Glimmingehus.
Klockslag för visningar och andra aktiviteter se www.gunnarshog.se
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ÖPPETTIDER
Mån - fre 11 - 17
Lör 10 - 16
Sön 11 - 16

TIDLÖSA FRAMGÅNGAR

FÖRENADE BIL JAGUAR LAND ROVER
Vissa bilmärken har en förmåga att fängsla
fantasin. Bara genom att nämna namnen blir
människor upprymda och inspirerade av tidlösa
framgångar. Historiska, nutida och framtida.
Jaguar och Land Rover är sådana bilmärken.
Grundläggande brittiska med lång tradition av
att bygga bilar med fantastisk design och unik
körkänsla – bilar som genast känns igen och höjer
pulsen. Bilar som stämmer med Förenade Bils

kärnvärden. Och det har alltid funnits plats för
genuina brittiska bilmärken i Förenade Bils hjärta.
Från trettiotalets berömdheter, Morris och MG
via Mini som vi lanserade i Sverige på femtiotalet
följt av Rolls-Royce och Bentley med Rover och
Land Rover något årtionde senare.
Varmt välkommen till
Förenade Bil Jaguar Land Rover

FÖRENADE BIL MALMÖ
Established 1921

Sales, Service, Showroom
Djurhagegatan 15, 213 76 Malmö.
Telefon 040-685 33 00
Vardag 8-18, lördag/söndag 11-15
forenadebil.malmo.jaguar.se
forenadebil.malmo.landrover.se

