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www.dalarnasmuseum.se

Välkommen till
Museibutiken!

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider på knivatradgard.se •
Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUN
Fri entré. Öppettider tis-fre 10-17, lör-sön 12-17

Annons Dalaliv.indd 1

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se
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INREDNING - KÖK - HEM & DIG

etabl. 2014
Öppet dessa datum:

28–29 juni
30–31 aug
6–7, 20–21 sep
4–5, 25–26 okt
1–2, 29–30 nov
13–14 dec

Fre 12–18, lör 11–15
Vecka 30

23–28 juli är vi i
Hantverksbyn,
Tällberg

Nu med webbshop
www.yrsaskinn.se
Sturegatan 34, Falun • 073-689 94 56

Elsborg, nere vid järnvägen & flagga inne på går’n!

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com
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Här bor sommartid Tin Gumuns med fäbodkullorna Anna och Emelie. Med sig på fäboden
har de sina fjällkor som betar fritt i skogen om
dagarna. Kossorna mjölkas morgon och kväll.
Arbetsdagen mellan mjölkningarna ägnas åt att
sköta kalvar, grisar, höns, getter och kaniner samt
att kärna smör, ysta ost och koka messmör. Allt
enligt urgamla hantverksmetoder som ger de
färdiga produkterna smak och textur som inte går
att hitta någon annanstans än just på en fäbod!
Som besökare kan du ta del av detta stycke kulturhistoria på flera sätt. Njut en kopp äkta kokkaffe
och en smörgås med fäbodens egna produkter
i vår kaffestuga.
Träffa djuren, lyssna när Tin och de andra kullorna berättar om fäbodens historia och det dagliga
arbetet. Ta även chansen att handla med dig en bit
ost eller smör hem.
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Upplev en av Sveriges allra sista levande fäbodar
– en bit kulturhistoria med anor från 1600-talet.
Bara några kilometer från Siljansbygdens sprudlande semesterliv (8 km norr om Vikarbyn).
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Hjärtligt välkommen
till Karl-Tövåsens fäbod!
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Öppettider 12/6–24/8. Midsommarafton
stängt. Onsdag–lördag kl. 12–16.
För att besöka oss betalar du en engångsentré. Du får en pin/knapp som kvitto.
Den gäller sedan för fritt antal besök
resten av sommaren 2019.
Vuxna 100 kr. Barn under 15 år 60 kr.
Barn under 2 år gratis.
Fäbodvisning sker kl.12.30 och 15.00
varje dag och ingår i entréavgiften.
Då fäboden saknar elektricitet och har
begränsad mobiltäckning kan vi inte ta
emot kontokort. Swish fungerar ibland
men kontanter fungerar alltid.
Hundar får tyvärr inte följa med p g a av
smittorisker och att våra kor förknippar
hundar med vargar och blir aggressiva.
För allas trevnad, respektera detta.
För vägbeskrivning, mer information
och bokning av våra upplevelsepaket,
se www.karltovasensfabod.se

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
VARD 10–18
LÖRD 10–15
SÖND 11–15
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Vardagar
Lördagar
Söndagar, jun–aug

10–18
10–14
11–15

wwww.nittsjokeramik.se

Varmt välkomna!
-TRÄDGÅRDSRELATERAT
-KURSER OCH FÖREDRAG
-RÅDGIVNING
-BRETT SORTIMENT

Öppet från 1/4 vardagar 10–18
Från 1/5 även helger 10–15
0248-140 19
www.levinshandelstradgard.se
”En inspirerande upplevelse
i genuin miljö”

Välkommen till butiken!
Vid fontänen på Torget
i Rättvik.
Må-Fre 10-18, Lö 10-14
17 juni-10 augusti:
Må-Fre 10-18, Lö 10-15, Sö 11-15
handslaget.nu 0248-100 86

.

Stenbacken, Pellasgattu 6 Övre Gärdsjö, Rättvik
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CRONACRAFT

På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar du
Kaffemagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten och

inom kort Faktoritre. Här kan du fika, handla, inspireras och yoga.

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

Krydda din
sommar med musik
Den blomstertid nu kommer, Uti vår hage, Om sommaren sköna,
Du lindar av olvon en midsommarkrans... Visst är det lätt att börja
nynna på en fin sommarvisa? Gemensamt för dessa är att de alla
har koppling till Dalarna, genom J O Wallin, Hugo Alfvén, Andreas
Wallenius och Rune Lindström.
Musik hör verkligen dalasommaren till. Gynna även de små arrangörerna, de som bjuder in till konserter i bystugor, hembygdsgårdar,
magasin, fäbodar, missionshus... Vad sägs om opera i lada, kammarkör i kyrka eller blues i konstnärsateljé? Det är en rikedom för själen
att spendera sommaren i Dalarna. Har du tur bjuds du på spontana
uppträdanden på de mest oväntade ställen. Som när jag hade turen
att lyssna på en mix av musiker och spelmän med rötterna i klassisk
musik, folkmusik och rockabilly, i ett gammalt fähus vid Siljan. Och
det jag uppskattade, lika mycket som musiken, var exklusiviteten
– att det bara var vi som var där just då som fick vara med om
upplevelsen.
Mat hör så klart också sommaren till. För ett par år sedan bjöds
jag på kalas på en vacker dalagård. Jubilaren hade anlitat Rättvikskocken Eva-Lott Långberg som kryssat in med sin foodtruck i
trädgården mellan äppelträd och blomrabatter. Från luckan serverade hon varmrätten medan tillbehören stod uppdukade på tunet.
I det här numret läser du om Eva-Lott, samt om tapetdesignern och
formgivaren Noomi Spange som flyttat in i ett hus i sin barndomsbygd utanför Falun. Och mycket mer inspirerande läsning.
En riktigt skön och solig sommar önskar vi dig!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

Skribent &
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsbild
Modell Emma Fohlin i
klänning från Pirjo Blå
Foto Lina Rörvall
Tryck
Sib-Tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
54 kr i porto (gäller
Dalaliv nr 2 2019). Lägg
det i ett kuvert och skicka
till Dalaliv, Beckoxv. 11,
793 32 Leksand.
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070- 496 06 51
lina@dalaliv.se
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Säsongsmix
Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas
många fina butiker och företag.

BÄRHJÄLP

På Adamson Lädervaror i centrala Falun hittar
du väskor för livets alla tillfällen. Handväskan
i senapsfärgat läder är ny för säsongen. Finns
även i svart och vinrött.
Instagram: adamsonvaskor

YES FOR JUMPSUIT

Denna snygga och sköna sommarnyhet
i linne fann vi hos Nytt & Gammalt i
Vikarbyn. Jumpsuiten finns även i svart.
Facebook: Nytt och Gammalt

SNYGGA SANDALER

Mig & Alice i Säter säljer de här sommarsandalerna med leopardmönster.
migoalice.se

RUSTIK

Hela 35 centimeter hög är denna urna i keramik
från Insjöns Väveri. Och du, om du bokar en tid
så kan du få en visning av väveriet.
vi.dukar.nu

SE BRA UT

Snygga solbrillor i färgerna gold, black
och bronze/copper med flera olika glas
att välja bland. Finns även som fotokromatiska, det vill säga lite färgade
inomhus och fullt färgade utomhus.
leksandoptik.se
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BARA FÖR DIG

Smycke i folklorestil som du blir ensam om att bära.
Tillverkat av silver, järn, silkes- och bomullstråd av silversmeden Margareta Gedda i Söder Bergsäng, Leksand.
Instagram: mgeddajewelery

DEN LILLA SVARTA

Stol i alm i klassisk caféstil, säljs
av Wibergs Möbler i Älvdalen.
wibergsmobler.se

SMYCKAR OCH VÄRMER

Ryska sjalar med vackra mönster,
här ”Vårlandet”, att lägga över
axlarna under svala sommarkvällar.
Levereras i fin ask med information
om sjalen och dess historia.
shopemy.se

BLICKFÅNG

Dekorera ett träd eller en armeringsmatta med vackra rutor, här
rutan ”Jupiter”. Designas och och
tillverkas av Trådspira i Mora.
tradspira.se

SOMMARENS SÖTASTE

Jeansfärgat linne med fina detaljer,
finns på Mode Eva i Borlänge centrum.
modeeva.se

SNYGGAST PÅ
STRANDEN

Gula toner är trenden.
Här på en baddräkt
med citrusfrukter från
Kollektion som har butiker
i Vansbro och Leksand.
kollektion.se
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INREDNINGSBUTIK I
BORLÄNGE CENTRUM

BORLÄNGE CENTRUM
MODE EVA | BEAUTY CHAMBRE | ÖNSKEHUSET
ASPELINS | SYNSAM | FASTIGHETSBYRÅN | CO SPACE
SWEDBANK | BANKOMAT & KONTANTCENTER

Vard 10–18 • Lörd 10–15 · bragegallerian.se

Följ oss för nyheter, info
och aktiviteter i centrum!
@borlangecentrum
www.borlangecentrum.se
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www.onskehuset.se

HERMAN´S
BISTRO

@HERMANSBISTRO
SVEAGATAN 7, BORLÄNGE
076-139 90 76
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CTH Ericson of Sweden

Huvudbonader från Dalarna sedan 1885
www.cthericson.se
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Till studenten, kärleken
eller dig själv...

Jubileumserbjudande under 2019!
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www.borlangesciencefestival.se
Borlänge Science Festival

Med kunden i centrum sedan 1903
Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39
Tis–fre 10 –18 ∙ Lör 10–15 ∙ Mån stängt

@borlangesciencefestival
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www.stjarnringen.se
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Karlfeldts barndomshem
Karlfeldtsgården i Karlbo,
Avesta, är en levande kulturgård. Här bodde nationalskalden Erik Axel Karlfeldt
som barn. Sommartid café,
museum, guidade turer och
försäljning av hantverk.
Lördagar kultur- och
musikevenemang i
lummig trädgård.
avesta.se/karlfeldtsgarden

Alfvéngården i Leksand
Gå på guidad visning av Hugo
Alfvéns sista hem, en gård
vid stranden av Österdalälven
i Tibble by. Sommarkonserter
samt servering av kaffe, glass
och kalla drycker. Känner du
inte till tonsättarens verk?
Lyssna på ”Midsommarvaka”
på Youtube!
alfvengarden.se

Juli på Dala-Järna konstgård
Besök konstnärsparet Margot
och Tomas Holsts museum
(fri entré) med svensk
1900-talskonst. På 1800-talsgården finns även träfågelmuseum med hundratals naturtrogna, fantasirika fåglar
och en trädgård med doftrika
örter och vackra växter.
Facebook:
Dala-Järna konstgård

HÄR GER VI DIG SEX HANDPLOCKADE PÄRLOR ATT UPPLEVA I DALARNA I SOMMAR.
OCH VEM VET VILKA ANDRA SPÄNNANDE STÄLLEN DU SNUBBLAR ÖVER PÅ VÄGEN
TILL OCH FRÅN DESSA? KOM IHÅG ATT KOLLA ÖPPETTIDERNA INNAN BESÖK.

Samling kring elden
I en skogssamekåta i Finnbo,
Bjursås, bjuds du in till en
lång rad aktiviteter och evenemang i sommar. Vad sägs
om kokkaffe och hembakat
bröd? Och musik, skrivinspiration, hantverk, meditation,
kulning och sinnesrovandring
vid Mörttjärn?
victoriasinspiration.com
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Paddla på Siljan och älven
I sommar är det premiär för
uthyrning av kajaker i centrala Leksand. Paddla ut på
Siljan eller följ med på guidade turen ”Down the river” i
lugn takt efter Österdalälven.
Ett tips: I Hälla kan du stiga
iland och köpa bondgårdens
egen glass, Gårds-Glass.
siljankajak.com

Grönska i Grängesberg
Njut av stillhet och fågelsång
i en kulturpark med anor
från 1896. Här finns växthus
med försäljning av sommarblommor och perenner samt
lunch- och fikaservering.
Under sommaren arrangeras
flera aktiviteter i den gamla
dispontentparken.
disponentparken.com

Welkumner ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

Låt din dag blomma!

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster
i över hundra år. Här finns tio mysiga rum
av olika karaktär samt tre hus på gården.
På Tre Björnar kan du beställa frukost med
bl a hembakt bröd, lokala charkuterier,
hemkokt sylt och marmelad.
De flesta av våra produkter är ekologiska.

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82

Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig i en
charmig miljö med handplockad interiör!
Vi finns för er, floristerna med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!
Följ oss på Instagram

} Johannas }

FLORA

www.johannasflora.se · 0251-100 66

PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.com
Välkommen
till hela
familjens
butik!

CATERING
efter behov och önskemål
SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

Se hela vår meny på
dalgatan118.com
Välkomna!

dam, barn & herr
Dalgatan 71, Älvdalen ∙ 0251-104 50

DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
www.dalgatan118.com

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !
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DALECARLIA HOTEL & SPA – TÄLLBERG

Längtan till Dalarna

Den finns kanske redan där inom dig. Längtan efter lugn och avkoppling. Lusten att hitta
livsinspiration och viljan att ge dig och din familj tid att njuta tillsammans i en absolut
unik miljö. Vi vill visa dig vårt Dalarna. Vi vill ge dig lite av vår underbara natur och våra fantastiska
vyer. Vi vill också ge dig en härlig vistelse där du och din familj själva väljer vad ni fyller er tid med.
Hos oss är det nära mellan vårt avkopplande spa, den vackra naturen och spännande mat och dryck i
vår restaurang där utsikten över Siljan får dig att tappa andan. Välkommen!

NJUT AV
VÅRT SPA!

Behandlingar,er,
bastu och poolte.
inne och u
SE ALLA VÅRA ERBJUDANDEN PÅ DALECARLIA.SE

TEL 0247-891 00 • DALECARLIA.SE

En pärla i Plintsberg

Tällberg, kanske vackrast i Sverige?
I en sluttning mot Siljan, med
milsvid utsikt, ligger Green Hotel.
En plats för rekreation och
upplevelser. En prick på kartan
som lämnar stora avtryck.

Soltägtgården, högt beläget med
milsvid utsikt över Siljan. Fullt
utrustade lägenheter med självhushåll
eller dubbelrum med frukost.
Kaffeservering under vissa helger
maj–aug. Kom och upplev
en rofylld atmosfär och magiska
solnedgångar med oss.

070-326 01 80 ‧ soltagtgarden.se
pensionat_soltagtgarden
soltagtagarden

leva & bo
INREDNING PRESENT CAFÉ

Öppet alla dagar året runt.
Lunch, middag, fika, bröllop,
kalas, kick off & konferens.
Rum för alla, pool ute & inne,
tennisbana och gym.

Ett utvalt sortiment för dig & ditt hem.

Välkommen in!

greenhotel.se 0247-500 00

Utökade öppettider i sommar.
För aktuella tider se hemsida levaobo.com
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
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Låt gediget hantverk
förgylla din vardag
Rälta Snickeri är ett finsnickeri med över hundra års erfarenhet.
Vi tillverkar specialsnickerier med mera enligt dina önskemål.

Rälta Snickerifabrik AB
Djuravägen 211, Djura
0247-920 12 alt. 0247-920 63
ralta.snickeri@telia.com
raltasnickeri.se

Timmerhuskulturen
i Övre Dalarna
Utställning 20 juni–16 augusti
Adelborgsalen, Lindberghallen, Djurås
Vernissage 19 juni kl. 18.00
Samma öppettider som Djurås bibliotek:
Tis 16–19, ons 10–13,
tor 16–19, fre 10–13
För mer info: www.gagnef.se
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YOGA . AYURVEDA . BEHANDLING . UTBILDNING

Visningsträdgård
med Trädgårdscafé
& växtförsäljning
NYHET ONLINEKURS

Ayurvedisk matlagning
& Ayurvedisk livsstil
Ayurvedisk utbildning
Kursstart augusti
JENNY BERG
Borlänge
073-535 08 59
nyckelpiganjenny.se

ALFVÉNGÅRDEN
sommaren 2019

Museum
Guidade turer
Kammarmusikkonserter
Se vår hemsida eller följ oss på Facebook för
mer info.

Välkommen!

Varmt välkommen!
MÅN–FRE 10 –18 ∙ LÖR–SÖN 10 –16
basnatradgard.nu ∙ 070-210 06 42
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DALALIV HÄLSAR PÅ

MIN HEMBYGD ÄR HÄR

Som barn tog Noomi Spange ofta sin pappa i handen för att gå och
hälsa på släktingarna i det röda huset på andra sidan åkern, ett hus
som nu är hennes och som renoveras med varsam hand.
– Jag längtar hem till Dalarna, min hembygd är här, säger Noomi
och ger oss en inblick i livet som en av landets få tapetdesigners.

18

DALALIV HÄLSAR PÅ

På gaveln till den över hundra år gamla lillstugan
fladdrar några meter textil med ett mönster som
Noomi tagit fram som kärleksgåva till sin mamma.
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Dalaliv bestämmer träff med Noomi en vårdag
då hon och maken Per Töyrä precis hoppat i
arbetskläderna för ännu en renoveringshelg på
landet. Förra sommaren övertog de gården i
Hälsingborn, i trakten av Danholn mellan Falun
och Svärdsjö, där hennes släktingar bott sedan
slutet av 1950-talet.
– Våra föräldrar tycker att vi ska vara lediga
när vi kommer upp till Dalarna, men nej, vi är
ju riktiga husmänniskor som bott i en hyreslägenhet i centrala Göteborg de senaste tio åren,
så vi vill gärna jobba med husen och trädgården när vi är här. Gården betyder mycket för
mig, jag har många barndomsminnen härifrån,
säger Noomi som är uppvuxen i närheten.
Naturen är närmaste grannen. En oblyg hackspett sätter sig på fågelbordet intill och mumsar på jordnötter. Tomten är stor och gränsar
till skog, åkermark och en hage med ett par
hundra betande kor.
– Tranorna och tofsviporna på åkern väcker
oss klockan halv fyra på morgonen. Och när vi
kom hit sent i går kväll var allt tyst och himlen
stjärnklar. Vi ser aldrig stjärnor på himlen där
vi bor och här finns de hela tiden.
EN NATURBEGÅVNING
Även Per är uppvuxen i Falun, i Korsnäs, och
liksom Noomi börjar han längta tillbaka till
barndomsbygden.
– Vi vet att vi har jättemycket renoveringsjobb framför oss men vi ser fram emot det, det
kommer att bli så fint. Vi har anlitat Dala timmerhusrenovering för rådgivning om hur vi ska
renovera lillstugan som är från senare delen av
1800-talet. Fönster till bostadshuset planerar
vi köpa från Allmogesnickerier i Leksand. Men
så länge vi bor i Göteborg kan vi bara göra insatser som kan regisseras på distans, säger Per
och välkomnar oss in i det rödmålade bostadshuset.
– Här inne har vi redan gjort några lustiga
fynd, till exempel var kattvinden på övervåningen tätad med gamla kalsonger och
brynjor. Och när vi rev ytskikten i köket fann vi
originaltapeten från 1950-talet. Vi valde att tapetsera köksväggarna med den igen eftersom
vi har den i nyproduktion för Engblad & Co i
dag, berättar Noomi.
Som barn gick hon i Sundbornsskolan och på
gymnasiet valde Noomi det estetiska programmet. Efter att ha jobbat en tid på Göranssons
20

Noomi i det nytapetserade köket. Hon har famnen full av tapeter som hon själv designat.

färghandel i Danholn flyttade hon till Göteborg för att studera litteraturvetenskap men
hoppade av för att kunna satsa på sin konstnärliga gåva.
– Jag antogs till både designlinjen och
textilkonstlinjen på Högskolan för design och
konsthantverk vid Göteborgs Universitet, men
vid min intervju tyckte de på textillinjen att
jag var mer av en designsjäl än en konstnärssjäl. Fast de var väldigt imponerade av mitt
flamskvävda självporträtt och menade att jag
kunde vara en naturbegåvning när det gäller
vävning, något jag aldrig provat på tidigare.
Så kanske kan det bli en andra karriär om jag
någonsin tröttnar på formgivning, funderar
Noomi och visar oss runt i husets fyra rum.
DESIGN TILL FOLKET
I dag har Noomi ett spännande jobb som tapetdesigner på Wall Vision i Borås. I företaget
ingår fem välkända tapetvarumärken: Boråstapeter, Engblad & Co (tidigare Eco Wallpaper),
Mr. Perswall, Cole & Son och italienska Wall &

Deco. Geometriska mönster ligger henne varmt
om hjärtat och Viola Gråsten, som var textilformgivare på Nordiska Kompaniet, är en stor
inspirationskälla.
– Karin Larsson likaså. Carl i all ära men det
var Karin som var designern. Jag inspireras
också av det abstrakta, att gå nära och se små
strukturer i mossor, lavar, bark och småstenar.
Inspirationen kan även komma från oväntade
håll.
– En av mina personliga favorittapeter är
”Terrazzo Spot”. Idén till den fick jag när jag
hittade en bit tapet i studion, ett provtryck
som det av misstag skvätt färg på. Den biten
snodde jag ur soporna och förstorade upp. Det
var tre år sedan och i dag är stenmönster, terrazzo, trendigt. Som designer är det alltid kul
att se sina egna tapeter i inredningsreportage
eller när man promenerar genom staden och
sneglar in genom fönstren, säger Noomi och
visar upp ännu en tapetrulle som hon tycker kännetecknar henne, det rymdinspirerade
mönstret ”Orbit”.
Per tar en vända ut i köket och kommer strax

Huset är omgivet av ett öppet landskap och
många barndomsminnen. Som barn gick Noomi
över åkern hit till gården för att hälsa på släktingarna. I dag går hon över åkern åt andra hållet för
att hälsa på i sitt föräldrahem.

MÖNSTERSKAPANDE HANDLAR
MYCKET OM LAYOUT. DET MÅSTE
FINNAS EN BEHAGLIG RYTM I EN TAPET.
in med tekoppar och ett fat med fröknäcke
som han dukar fram på bordet i matsalen där
väggarna tapetserats med spillbitar från Noomis arbetsplats. Hon fortsätter:
– Mönsterskapande handlar mycket om
layout. Det måste finnas en behaglig rytm i en
tapet eftersom den ska sättas upp på så stora
ytor, man vill uppnå en skön rörelse för ögat.
Och rapporten, upprepningen, ska helst inte ta
över. Men att rita mönster är bara en liten del
av det jag gör. Jag är en teknisk designer som
också förbereder valsar och cylindrar för tryck.
Produktionen äger rum precis utanför designverkstaden vilket är fantastiskt, för då kan jag
följa tryckarnas arbete på nära håll.
Just nu arbetar Noomi med kollektionen
Borosan för Boråstapeter. En kollektion som
funnits sedan år 1956 och hade sin verkliga

Den rymdinspirerade tapeten ”Orbit” för Engblad
& Co är ett bra exempel på mönsterdesign som
kännetecknar Noomi.
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storhetstid under miljonprogrammet åren
1965–1975.
– Det här är verkligen design till folket! Det
är vår största och mest prisvärda kollektion,
vilket jag tycker är otroligt roligt och utmanande att jobba med. Konsthantverk och småproduktion är fantastiskt, men det är också något
otroligt fint att få jobba med serieproduktion
som når så många människor.
KÄRLEKSGÅVAN
Till sin mammas 70-årsdag tecknade Noomi
ett mönster för hand i naturlig storlek och lät
sedan trycka upp det på textil.
– Motivet är inspirerat av en klassisk medeltida gobeläng med livets träd. Titta, det här
är min egen version av livets träd: Här ser ni
miljön där jag växte upp med mina syskon. Vi
hade minigris, höns, kaniner, ankor, fasaner
och vaktlar mitt i villaområdet. Min mamma är
nog egentligen en riktig jordbrukare, jag minns
att hon syltade och saftade och köpte säckar
med ris, kikärter och linser på Dagab för att
familjen skulle klara sig på en heltidslön. Jag
har fått så mycket kärlek och trygghet av mina
föräldrar, därav den här gåvan till mamma,
säger Noomi och håller i stegen åt Per som
klättrar upp och spikar fast tyget på lillstugans
gavel så att vi kan ta en bild.
Vårt långa samtal mynnar ut i längtan efter

Per, Noomi och hunden Wippa drömmer om att
bo året runt i lilla Hälsingborn mittemellan Falun
och Svärdsjö. Här framför gårdens lillstuga som
ska renoveras från grunden.

att spendera mer och mer tid hemma i Dalarna, en dröm de hoppas ska bli verklighet inom
några år. Per driver en egen IT-konsultfirma
och planerar att redan nu tillbringa allt mer
tid i Hälsingborn. Och Noomi drömmer om
att designa även andra produkter än tapeter i
framtiden.
– Jag har så mycket skapande i mig som jag
inte får utlopp för i dag. Jag ser mig som en
hantverkare och drömmer om att inreda en
ateljé i lillstugan, säger Noomi och ser strålande lycklig ut när hon tittar ut över omgivningen:
– Tänk att den här gården är vår nu. Jag går
fortfarande över åkern och känner mig som när
jag var fem–sex år. Det är lika fint och härligt
nu som då, lika tyst och skönt. Man kan verkligen leva ett rikt liv när man får bo så här.

Noomi Spange

Livets träd. Noomi tecknade och målade sin barndom för hand och lät trycka upp mönstret på
textil som födelsedagspresent till sin mamma.
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BOR I Göteborg och i Hälsingborn, Falun
FAMILJ Maken Per Töyrä, hunden Wippa
YRKE Tapetdesigner och formgivare
INTRESSEN Matlagning, renovering, friluftsliv,
sticka, teckna och måla
GÖR EN LEDIG SOMMARDAG Vistas ute i naturen, fjällvandrar, gärna i Grövelsjön, besöker
loppisar och byggnadsvårdsbutiker
INSTAGRAM noomispange

r-REAn
Somma
g!
är igån

ns
met fin
Rearumr i butiken
e
till hög
Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu
Ordinarie butiken är öppen:
Vardagar kl 10 – 18

Lördagar kl 10 – 14
Söndagar kl 11 – 15
(söndagsöppet 16 juni – 11 augusti)

Nära till en bra affär!

Anderssons Optik • Clas Ohlson • Clas Ohlson Outlet • Clas Ohlson-museet • Family House
Hemköp • Iittala Outlet • Kicks • Leksands Sparbank • LloydsApotek • Lundhags Fabriksbutik
Mariaboden • Restaurang & Pizzeria Milano • Scorett Outlet • Sportringen Sport & Outlet
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KREATIVA

Pia Rudolfsson Anliot
På en gammal gård i Hedemorabyn Västerby
lever tre generationer Anliot.
– Det här är min plats på jorden, här
känner jag frid, säger Pia som står för ett
ifrågasättande och färgrikt konstnärskap
med folkloristisk inspiration, som en Dalarnas
Frida Kahlo.
Hon beskriver sig som en kämpe med stort
behov av att uttrycka sig.
– Jag känner väldigt mycket men har svårt
att uttrycka mig i ord. Jag har varit med om
jobbiga upplevelser och bildskapandet har blivit ett språk som ger utlopp för mina känslor.
Pia, som är medlem i Konst i Dalarna och
Falu Emaljverkstad, använder sig av många
olika material och tekniker. Just nu tecknar
hon och målar tavlor.
– Det har varit en kamp för mig att acceptera mitt eget uttryck. Jag går väldigt mycket
inåt och använder många olika färger. Jag vet
aldrig var det slutar men litar på min känsla
för komposition. Folkloristiska traditioner och
mönster inspirerar mig och jag tänker ofta på
hur lika vi är varandra världen över. Collage
jobbar jag gärna med. Då använder jag foton
och bilder från böcker och vykort som jag
sparat på mig genom åren, sedan är jag
ganska hänsynslös när jag klipper och klistrar.
Ateljé i kulturmärkt by
För Pia är det viktigt att konsten kommer inifrån henne själv, den får inte styras av trender.
– Om det ska se ut på ett visst sätt då tappar
jag mitt driv och slutar att skapa. Jag tycker
att det helt okej att inte vara som alla andra,
och det är en inställning jag vill överföra till de
barn och ungdomar som jag undervisar i bild i
grundskolan och på gymnasiet.
Hon delar sitt konstintresse med maken
Stellan som är keramiker.
– Stellan har byggt en helt underbar ateljé
till mig i en stor lada hemma här på gården
i kulturmärkta Västerby. Vi jobbar där båda
två men mest är det min säger han. Det kan
vara svårt att leva som konstnär men jag kan
inte låta bli. Jag mår så bra när jag jobbar i
min timrade ateljé med sju meter till taknock.
Då försvinner jag in i jobbet och håller på i
timmar.
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Ställer ut i Svärdsjö i sommar
Skulptören Arvid Backlunds hem och ateljé
med skulptur- och konstsamlingar är ett
intressant utflyktsmål i Svärdsjö, Stellans
barndomsbygd. Här visas Pias och Stellans
gemensamma utställning ”Primal Scream”
16 juni till 11 augusti.
– Jag medverkar med bilder på väggarna och
han visar keramik på podier i rummet. Jag står
för färgexplosioner medan han är mer jordfärger och sandblandad lera, så det blir verkligen två olika uttryck. Jag hoppas att mina
alster väcker något som kan rucka betraktarna.
Jag blandar allvar med skratt. Vi måste våga
prata om jobbiga saker och min förhoppning är
att alstren öppnar upp till sådana samtal.
Under nästa år planerar Pia och Stellan att
öppna upp gården i Västerby för besökare.
– Då vill vi medverka på vårens konstrunda
och ha sommaröppet med galleri, butik, kursverksamhet och servering. Vår gård ska bli ett
smultronställe att ta en tur till!
anliotsgard.se

Mästare i broderi
En utställning med Margareta Djoos
och Anna-Karin Jobs Arnberg

1 juni–10 augusti
Mora bibliotek & kulturhus

Wikmansvägen 5
Mora-Noret
0250-134 18
claesguldsilver.se

Våmhus Gammelgård

– en prisbelönt kulturskatt vid Lintjärn
Midsomma
rfirande
22 juni
kl. 13.00
Unik utställning med vackra smycken som hårkullorna i Våmhus skapat. Kika in i ett tjugotal
byggnader från förr och lär dig mer om de tider som flytt. Hårkulla och korgmakare i arbete
visar de traditionella hantverken som gjort byn världskänd. På vårt café serveras fika med kaffe,
hembakat bröd och glass. Välkommen att besöka oss, här finns något för alla, liten som stor.
Sommarens program med eventdagar finns på hemsidan och på Facebook: Våmhus gammelgård
Öppettider 24 juni–9 augusti: Mån–fre 12.00–18.00. Lör–sön stängt (gäller ej eventdagar)
Lintjärnsvägen 25, Våmhus | 0250-452 60 | hembygd.se/vamhus
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SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2019

Gröna vågen IV:
En kulturhistorisk utställning
Visas 4 maj–24 augusti

Under 1700-talet uppstod en ny naturkänsla. Man företog en
”voyage pittoresque” – en resa vars syfte inte var den praktiska nyttans,
utan skulle tilltala känslan och ögat. 1890-talets Leksandskonst kom att
spegla något genuint svenskt. På 1970-talet stod ”tillbaka till naturen”
åter som ett ledord, vilket även 2000-talets tankar på miljö,
återvinning och resursslöseri kan härledas till.

Leksands kulturhus – arkiv, bibliotek & museum
Varmt välkommen till Leksands kulturhus – mitt i centrala
Leksand. Vi har ett stort utbud av aktiviteter för både stora
som små. Utställningar året runt samt permanent dräkt- och
dalmåleriutställning. För mer information om evenemang
samt öppettider, besök vår Facebook- eller hemsida.

leksand.se/kultur
0247-802 45

BARNKLÄDER • PYSSEL
HEMINREDNING • PRESENTER •
VITVARU/EL-INSTALLATIONER • LEVERANSER • SERVICE

ADABADO
NAME IT · ME TOO · JAB
BOEL & JAN
·
AR
WE
N
EMY LITTLE · FU
TE · LEGO
US
DD
MU
·
FFE
LEMMELKA
LT DESIGN
CU
·
SWEDISH DESIGN HOUSE
· BRIGBYS
RIA
TO
VIK
NA
SAGAFORM · AN
MED FLERA...

Småskaligt och hantverksmässigt
bryggeri med stort hjärta.
Vår folköl och vårt alkoholfria utbud
hittar du på ICA Maxi, ICA Supermarket
och Hemköp runt om i Dalarna.
Välkommen att besöka bryggeriets
sommarcafé! Öppet vardagar 8–17.

VARDAGAR 10–18 · LÖRDAG 10–14
076-808 89 76 · ÄPPELBOVÄGEN 9, VANSBRO

Opsaheden 40, Äppelbo . 070-292 42 83
appelbobryggeri.se

Går du i
kökstankar?
Köp vitvarorna
hos oss!
Paketpris på vitvaror. Vi har märken
och modeller i alla prisklasser.
Kontakta oss för frågor eller offert!

100 år i branschen • Välkommen!

0241-79 32 70 • elon.se/bjorbo
Stationsvägen 1, Björbo
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Fikapaus.
Lycka är att hitta en mysig och solvarm plats
för en kopp kaffe och en kaka, en svalkande
glass eller dryck. Här tipsar vi bland annat
om en liten kaffestuga och en servering med
vidsträckt vy. Och så bjuder caféägaren
Lisbeth Lindgren på ett pajrecept.

NYTTIG NICECREAM

Mixa frysta skivade bananer med smaksättning
du gillar, som hallon, jordgubbar eller kakao av
önskad mängd. Servera med exempelvis frukt,
bär och hackade nötter. Försvinnande gott!

KAFFE MED
TRÄDGÅRDSBOK

Gör en utflykt till
Levins handelsträdgård i Övre Gärdsjö,
Rättvik, en liten oas
med flera växthus i
fin miljö. Det här är
en handelsträdgård
med anor, förra året
firade man 100-årsjubileum. I en liten rödmålad stuga finns kaffe
med bröd att njuta av ute i solen. I stugan
finns också en hel vägg med trädgårdslitteratur att låna till fikastunden.
levinshandelstradgard.se

SOLTÄGTGÅRDENS CAFÉ HAR ÖPPNAT IGEN

Häpnar även du över Siljansvyn från Plintsberg
ovanför Tällberg? Om du har svårt att slita dig
därifrån bokar du boende på Pensionat Soltägtgården precis söder om utsiktsplatsen. Du kan
också dröja dig kvar på gårdens café som är
öppet på helgerna.
– Till och med slutet av september går det
bra att komma hit för en fika eller en enklare
bit mat. Vi serverar till exempel räksmörgås,
våfflor, helgens soppa och hembakat. En enklare middag kommer vi framför allt erbjuda
våra boende på pensionatet men vill man äta
här så kan man ringa och förbeställa senast
klockan 12 samma dag, hälsar Kajsa Kleen som
driver pensionatet tillsammans med sambon
Francisco.
Serviceyrket är inte främmande för Kajsa.
Tidigare har hon jobbat på Moderna Museets
restaurang och nu är hon tjänstledig från sitt
jobb på Designtorget. Francisco har ett för28

SÖT ATT SE PÅ

Några vackra
blommor i en
glasstrut blir en
dekorativ ”snackis”
kring fikabordet
eller en fin present
till värdinnan.

flutet som utställningstekniker på Kulturhuset
i Stockholm.
– Vi förälskade oss i Dalarna och när vi funderade på att skaffa fritidshus här fick vi av en
slump möjlighet att driva pensionatet, så vi
hoppade av hela karusellen i Stockholm. Det
här är inget vanligt jobb, det här är en livsstil
och vi stormtrivs.
soltagtgarden.se
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Chokla
Kakdrottningen vid Falu Gruva,
Lisbeth Lindgren, driver både Bagarstugan i en lummig trädgård och Café
Gjuthuset vid kanten av Stora stöten.
Här bjuder hon på en av sina söta
favoriter:
Kör 100 g smör, 3 dl vetemjöl och 0,5 dl
strösocker till en jämn deg i en matberedare. Tryck ut degen i en pajform.
Grädda i 175 grader i cirka 10 minuter.

Smält 75 g smör och lägg i 100 g mörk
choklad som får smälta. Vispa 3 stora
äggulor (spara vitorna) med 1,5 dl strösocker och 0,5 dl sirap. Tillsätt 1 msk
vaniljsocker och smörblandningen. Häll
ned i det förgräddade skalet. Grädda
i 175 grader i cirka 20 minuter. Vispa
vitorna fluffigt med 1 dl strösocker och
bred/spritsa det sedan på pajen. Grädda
i 20 minuter i 150 grader.

Facebook: Café Bagarstugan vid Gruvan i Falun / Gjuthuset café & butik, vid Gruvan i Falun
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Upplev
sommaren
vid Siljan
Skönt boende mitt i Mora med
närhet till shopping, Zornmuseet/
Zorngården och Vasaloppsmålet.
Njut av vällagade måltider i restaurangen – våra kockar komponerar
smakfulla rätter med inslag av vilt
och lokalproducerade råvaror.
Och unna dig ett besök i vår
SPA- och relaxavdelning, en skön
avkoppling efter en innehållsrik dag!

Sommarlov!

Överraska barnen med
besök på Sagolandet Tomteland
och Orsa Rovdjurspark.

0250-59 26 50 • morahotell.se

Tre sjöar – upplevelser
i Grangärdebygden
Vidga dina vyer. Se dig om i det vackra landskapet kring Bysjön, Björken och Väsman i
sommar! I Grangärde, Saxdalen och Sunnansjö
med omgivning väntar en stor bukett av aktiviteter, butiker, boenden och sevärdheter.
Ta en cykeltur på den gamla banvallen mellan Ludvika och Sunnansjö eller vandra längs
Saxenleden, Olsjöns kyrkstig, pilgrimsleden
Romboleden… Eller välj den kortare Marialeden
genom Grangärde kyrkby med sin pampiga
1400-talskyrka. Hembygdsgården i Sunnansjö,
med bevarade byggnader och inventarier, är
värd ett besök och i Ekomuseum Bergslagen
ingår platser som berättar om liv och arbete,
teknik och bergsbruk i Bergslagen förr. Matsäck
för utflyktsdagen handlar du på ICA Grangärde
och när du vill svalka dig med ett dopp har du
alltid nära till en badplats.

arSomm
guide

ekoby i Grangärde, ett framtida bostadsområde för familjer som vill leva i samspel med
naturen.
Grangärdebygdens vecka, 29 juni–6 juli, samlar
aktiviteter, mat, musik och hantverk i Grangärde, Saxdalen, Nyhammar och Sunnansjö. Följ
med på mopedrally runt Väsman, se paraden
med grålletraktorer eller veteranbilsrallyt med
över hundra fordon. Rävvåla bymarknad är en
trevlig tradition och på Sunnansjödagen kan
du bland annat smaka på gamla mattraditioner, som filbunke som serveras på hembygdsgården. Ett annat välbesökt sommararrangemang
är Dan Anderson-veckan, 27 juli–3 augusti, kulturdagar i poetens anda och fotspår runt om i
finnmarkens kulturmiljöer i bygden.
visitdalarna.se/ludvika

Från utsiktsplatsen i Lekomberg får du en vidsträckt vy över Väsman. Vid stranden nedanför,
i en gammal kraftcentral, ligger trädgårdsbutiken Lilla Wextverk. I den häftiga lokalen med
växter och inredningsprodukter verkar även
Sullkullan som erbjuder svetsade föremål och
kurser inom foto och sociala medier. Vid sjön
Saxen ligger charmiga Café & Dé som erbjuder
mat, fika och andra sommaraktiviteter. Här
hyr du även kanot, båt och ställplatser för
husvagn och husbil. Ett besök på Grangärde
Musteri passar liten som stor. Se odlingarna av
ekologiska svarta vinbär och smaka på saften i
musteriets café. Handla sedan med dig godsaker hem från gårdsbutiken!
I Grangärde kyrkby övernattar du i Grengehusets rum med självhushåll och nostalgitema.
Genom Grengehuset kan du även boka en
auktoriserad guide som kan ta dig med på
upptäcktsfärd. I Sunnansjö bor du på natursköna Morhagen Fäbodhotell, som också serverar
lunch, eller checkar in på Ateljé Vävglädje Bed
& Breakfast. Se dig om i ateljéns butik med
lokalt hantverk – kanske vill du boka in en dag
med vävning? Ett spännande projekt för den
som vill bosätta sig i bygden, är Bysjöstrand

Foto: Ida Gustafsson
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Tre sjöar – upplevelser i Grangärdebygden

Fäbodhotell
Bo, ät och umgås vid
sjön Väsman i Sunnansjö
På dagen serverar vi lunch och på
kvällen erbjuder vi middag à la carte.

Sommarcafé vid sjön Saxen

Fest, bröllop & konferens
Sommarcafé & aktiviteter

Njut av mat och dryck i en underbar atmosfär där
gemenskap står i centrum. På vår meny hittar du kaffe
och annan dryck, nybakat, baguetter, wraps, quesadillas,
pajer, sallader, glass, godis och snacks. Från grillvagnen
serverar vi varma rätter till frukost/brunch, lunch och middag.

Välkommen hälsar
Nancy med personal!

Vi använder ekologiska råvaror så långt det är möjligt och
har ett stort utbud av hembakade och hemlagade godsaker
och rätter för dig som önskar specialkost eller veganskt.
Hos oss väntar aktiviteter som båt/kanoter, cyklar och fiske
(vi säljer fiskekort) och i området finns fina vandrings- och
cykelleder samt badplats. Vi har även ställplatser med el.
Välkomna till oss hälsar Café & Dé-familjen!

0240-915 00 · morhagenhotell.se

Saxenvägen 64, Saxdalen . 0240-108 58 . cafe-de.se

Vävglädje
Ateljé & butik

Kurser/Workshops
Bed & Breakfast
För öppettider och kurser se,

www.vavgladje.se

Hyttvägen 23, Sunnansjö, 0240-914 69
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Tre sjöar – upplevelser i Grangärdebygden

Välsorterad butik
med hög service
och ombudskap!
www.bysjostrand.se
VÄLKOMMEN!

ÖPPET
alla dagar
9–20

Grangärde 0240-64 00 02

VÄLKOMMEN TILL

MUSTERIBUTIK & CAFÉ

Här hittar du din egen favorit
bland Tillmans safter, sylter,
cider, marmelader, geléer m.m.
Allt till förmånliga fabrikspriser.
Passa på att besöka
vårt mysiga café!

Bo borta men känn
dig som hemma!
Vi erbjuder trivsamt boende
med självhushåll i fyra
dubbelrum i 1950- och 1960talsstil och fullt utrustade kök.
I vår närhet finns fina möjligheter
till vandring, cykling och fiske.
Varmt välkommen att
boka boende i Grengehuset
i vackra Grangärde Kyrkby!

grangardemusteri.se
Var 10–18 . Lör 10–15 . Sön 10–15 (v. 26–32)
Gamla vägen 67, Grangärde . 0240-64 10 67

0240-64 00 18 | www.grengehuset.se
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PORTRÄTT

Eva-Lott Långberg och hennes foodtruck är uppskattade inslag
på marknader, festivaler och privata tillställningar. Hemma i
växthuset kopplar hon av. På bilden bär hon smycken som
hon själv designat och tillverkat i sin egen silversmedja.
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Eva-Lott serverar
framtidens mat
HENNES MEDVERKAN I ANDRA SÄSONGEN AV SVERIGES MÄSTERKOCK BLEV
STARTSKOTTET TILL EN NY KARRIÄR.
I DAG RINGLAR KÖN LÅNG TILL EVA-LOTT
LÅNGBERGS FOODTRUCK PÅ FESTIVALER
OCH MARKNADER. HON SERVERAR ÄVEN
ETT VIKTIGT BUDSKAP MED SIN MAT:
– JAG VILL ATT VI VÄRNAR OM VÅRA
RÅVAROR, ATT VI RESPEKTERAR ALLT
SOM KOMMIT TILL LIV FÖR ATT MÄTTA
VÅRA MAGAR, SÄGER EVA-LOTT SOM
STRÄVAR EFTER ”ZERO WASTE”.
Försommaren har precis slagit rot i den lilla
Rättviksbyn Bäck, mellan Altsarbyn och Söderås, när Dalaliv hälsar på hemma hos Eva-Lott.
Hon möter oss i solen på verandan till den
hundra år gamla fabriksbyggnaden i vilken hon
har sin fyrarumslägenhet. Det är dagen efter
Moraföretaget FM Mattssons bolagsstämma
där Eva-Lotts Kök serverat de många deltagarna. Nu har hon en ledig förmiddag för att
ladda om inför nästa uppdrag, cateringfirmans
kalender är ständigt fulltecknad med allt från
små tillställningar till bröllop, marknader och
festivaler.
– Jag erbjuder allt från korv och hamburgare
med bröd till snittar, bufféer och trerätters
middagar. I sommar kör vi elva tillfällen
på Dalhalla och varje konsertkväll serveras
omkring 300 portioner under ett par timmar.
På menyn har jag då dalatacos med långkokt
karré från Siljans Chark och en vegetarisk
variant med Rättviksärt och Gotlandslinser.
Svenska råvaror ska det vara, helst från lokala
leverantörer. Köttet kommer från Siljans Chark
och bra grönsaker köper jag på Massarbäcks i

Rättvik. Presentationen är också viktig, för att
mat ska se god ut måste den serveras på ett
vackert sätt. Även där framhäver jag gärna det
lokala, till exempel samarbetar jag med keramikern Mikaela Willers i Vikarbyn vars fat och
skålar jag använder vid mindre evenemang.

Klimatsmart mat efterfrågas

Veckorna rullar på i en snabb takt med foodtrucken. Innan serveringsluckan kan öppnas
ska rätterna förberedas och tillagas vilket
Eva-Lott gör i sitt arbetskök på Rättviksparken.
Hon vill ta tillvara på allt och försöker alltid
tänka klimatsmart, något som uppskattas av
kunderna.
– Jag köper någon dag gammalt tunnbröd
från Rättviks Tunnbrödsbageri som jag friterar,
torkar och använder som tacoskal eller till snittar. ”Vad är det här för gott”, frågar kunderna
när de smakar på rotfruktsskal som jag friterat
och toppar korv och sallader med. Nu vill jag
göra min matlagning ännu smartare så i höst
läser jag till kostrådgivare.
Som barn tillbringade Eva-Lott mycket tid vid
spisen. Blott tolv år gammal skickade hon in
ett recept till ett ungdomsprogram på TV vilket
ledde till hennes första tv-framträdande.
– Nästan alla mina barndomsminnen handlar
om mat. Mustiga och kryddiga, varma och
trygga dofter strömmade ur min mammas kök
från såväl matlagning som bakning. Hennes
kokkonst gjorde mer än att mätta den Långbergska familjen, den väckte en stark kärlek till
mat, speciellt till vardagsmaten.
För sju år sedan bjöd Eva-Lott den kräsna
Mästerkocksjuryn på lasagne med egenfångade
kräftor.
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– Jag kom in med min kräftlasagne och åkte
ut med en kräftsoppa efter åtta avsnitt. Efter
programmet trillade det in flera förfrågningar
om att laga mat på event och jag stack till
England och köpte mig en foodtruck. Att servera mat var inte främmande för mig eftersom
jag tidigare jobbat för Kungliga Hovstaterna.
Jag har serverat på Kronprinsessparets bröllop
och varit med och dekorerat Stadshuset inför
två Nobelfester, roliga erfarenheter som givit
mig en kunglig medalj som endast får bäras till
folkdräkt eller balklänning.

Silversmide i egen verkstad

I lägenhetens alla rum ser man spår av EvaLotts påhittighet. I sovrummet har hon ställt
en stor bit korrugerad plåt som sänggavel, en
plåt som hon fann bakom grannens garage.
Och på en vägg i vardagsrummet hänger ett
hjärta av taggtråd.
– Egentligen var jag på väg ut i skogen för att
plocka bär, men så snubblade jag över en rulle
taggtråd i en kohage. Jag tog bort mossan, böjde till ett hjärta och satte upp det på väggen.
Jag vill inte ha det så jättegenomtänkt i mitt
hem och jag köper nästan inget som är nytt.
Det som är viktigt är att det ska finnas en liten
mysig plats i varje rum där jag kan sitta och

fika, läsa och handarbeta – även på balkongen
och ute i trädgården. Och varje morgon när jag
vaknar, njuter jag av utsikten över Siljan från
min säng. Mitt hem är min borg och jag kan
vara riktigt lat och tänka att i dag ska jag inte
göra någonting. Men tyvärr brukar det komma
ifatt mig på kvällen. Min mamma sa alltid att
”när kvällen kommer får den late bråttom”.
Eva-Lott är uppvuxen i en händig och företagsam familj i Smedjebacken. Hennes pappas
fascination för att böja föremål i tråd väckte
hennes eget intresse för silversmide.
– Pappa jobbade med att tillverka kräftburar
och var duktig på trådarbete. När han lödde
och svetsade stod jag bredvid och ville prova
på, minns jag. Som vuxen gick jag en kurs i
silversmide och fyndade en verkstad på Blocket
för några tusenlappar. I dag gör jag endast
smycken på beställning men jag längtar efter
att få jobba i verkstaden, det är ett bra sätt
att rensa huvudet.

Egen klädkollektion

Eva-Lott har även jobbat som textillärare,
möbeltapetserare och inredningssömmerska.
Hon sysselsätter gärna händerna med att
sticka, virka och brodera. När barnen flyttade
hemifrån inredde hon deras rum till syateljé

Foto: Ester Sorri

När Eva-Lott parkerar sin foodtruck i trädgården och öppnar upp serveringsluckan, då blir matgästerna
glatt överraskade. Och hon ser alltid till att duka upp en mysig miljö för bästa matupplevelse.
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och showroom där hennes kollektion ”Yster L”
hänger på galgarna.
– Jag designar och syr plagg i linne och
velour, sköna kläder för tjejer i alla åldrar. Jag
har alltid sytt och alltid drömt om att göra
något eget. I sommar finns plaggen på Snitths
Hantverksbageri i Furudal, berättar Eva-Lott
som även gjort sig känd för att, tillsammans
med silversmeden Mats Eskils, kläckt idén om
att väva en 628 meter lång trasmatta till den
lika långa Långbryggan — ett projekt som gick
iland tack vare bygdens kunniga väverskor,
skolelever, Rättviksbor och turister som fick
hjälpa till att väva.
Vi tar med oss små glas med rabarberkompott och grekisk yoghurt ut i växthuset för
en kort fikapaus. Växthuset är en plats som
Eva-Lott tillbringar mycket tid i året om. Det
är byggt av gamla fönster och här samlar hon
gärna sina vänner, även på vintern. Nu kantas
växthuset av stora och små krukor med örter
av alla de slag.
Efter en mörk period i livet, då Eva-Lott miste sin far och själv drabbades av sjukdom, tog
hennes liv en vändning.
– Jag tillfrisknade och beslutade mig för
att ta fasta på min pappas sista ord som ofta
klingar i mig var: ”Gör de saker du vill göra,
Eva-Lott, för när man ligger så här som jag gör,
då ångrar man det ogjorda.” Den devisen lever
jag efter nu. Hade jag inte följt mitt hjärta
hade jag inte varit där jag är idag, säger hon
och berättar att hennes tredje kokbok, ”EvaLotts Köks vänner”, ges ut våren 2020.

Från Bäck är utsikten över Siljan bedårande. Vi
smet in på grannens gård för att fota Eva-Lott som
bär blus och kappa från sin egen klädkollektion.

Eva-Lott Långberg

BOR Bäck, Rättvik
FAMILJ Särbo Ove, barnen Pontus och Mikaela
GÖR Driver cateringfirman ”Eva-Lotts Kök”,
kokboksförfattare, lanserar klädkollektionen
”Yster L” som säljs på Snitths Hantverksbageri
i sommar.
GÖR EN LEDIG SOMMARDAG Åker till olika
besöksmål i Dalarna, Carl Larsson-gården till
exempel, och till Tällberg, den byn får mig att
koppla av. Men helst är jag hemma, mitt hem
är min borg.
ODLINGSTIPS Lägg ärter i blöt över natten
och låt dem sedan gro i lite jord i en kruka.
Klipp av det gröna som växer upp och strö
över smörgås eller sallad.

Friterat tunnbröd med Skagenkyss, skal av palsternacka och morot som friterats och torkats samt
eget knäckebröd med sesam och rosmarin — allt
upplagt på keramik från Mikaela Willers i Vikarbyn.
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S I LV E R S M E D J A

Klä om din
älsklingsmöbel!
Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.
Möbeltapetserare &
sömmerska

HANDGJORDA SMYCKEN
LINDBERGSVÄGEN 20,
SÖDER BERGSÄNG, LEKSAND
ÖPPET 12–18

Instagram m.geddajewelry · geddaearrings
www.geddaearrings.com
070-670 05 33 · margaretagedda@gmail.com

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs
Björkbergsvägen 67
0708-85 08 68 • 0702-08 16 83
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Räcker händerna
inte till?
Vi erbjuder tjänster
till privatpersoner
& företag

SKA DU MÅLA
OM DITT HUS
MEN VET INTE HUR?
Boka vår fasadexpert Pär:
0247-100 64, par.leksand@colorama.se

Limsjöänget 3, Leksand. Tel: 0247-100 64
Öppet: Mån–fre 7–18, lör 10–14
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Fritidshusägare
Boka stugservice
hos oss!

Städning, flytt & transporter,
flyttstädning, slyröjning, trädfällning, fönsterputsning m.m.

RUTAVDRAG!
Alltid till hands
073-532 37 23 | 070-308 12 74 | 073-505 55 74
dalahander.se | info@dalahander.se

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull

Njut av SPA-känslan för alla sinnen. Ljuvliga behandlingar &
avkopplande bad i relaxavdelningen, allt signerat Åkerblads.
För dig som vill uppleva maximal SPA-känsla rekommenderar vi ett par
timmar i SPA-sviten, ett eget litet SPA för sällskap på upp till 5 personer.

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se

www.morakniv.se
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
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Lilla
önskelistan

1

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

1. TILL DEN LILLA SNICKAREN

Verktygslåda i trä med allt som behövs
för att bygga och dona. Finns på Kox In
Inredning & Barnkläder i Vansbro.
koxin.se

2

2. KUL PÅ HJUL

På Klassiska Byggvaror i Hedemora
finns flera miljövänliga leksaker, bland
annat denna flodhäst som är skoj att
åka på och gömma saker i.
klassiskabyggvaror.se

3. BLIR EN FIN DOPGÅVA

4

Barnstol ”Lissper” i massiv björk från
Leksandsstolen i Siljansnäs. Går att
beställa i regnbågens alla färger,
linoljad eller lackad. Finns även
med klädd sits.
leksandsstolen.info

3

4. EGEN KOLLEKTION

I Gruvbutiken finns ekologiska t-shirtar
i storlek 92–122. Motiven är hämtade
ur boken ”Roströk, äpplen och gamla
mormor – berättelser om Världsarvet
Falun” som handlar om livet vid gruvan
förr i tiden. Bakom boken står Agneta
Barle (text) och Titti Lorentzson (bild).
falugruva.se

5

5. BUSTER, ELLA & KARLA

Virka en söt trio: en björn, en elefant,
en flodhäst och deras kläder. Mönsterkit och garn hittar du på The Wooly
Shop i Mora.
thewoolyshop.se

6. EN EGEN JAKTHUND

Bland alla verktyg i denna gårdsbutik i
Rättvik finns också barnprodukter, som
scoutknivar med eller utan spets samt
mjuka hundar, katter och skogens djur.
vesslansverktyg.se
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6

MÅLARBOK MED
KURBITSAR

20 handtecknade
motiv av Lena
Wikman. Använd
dina favoritfärger
och skapa egna
tavlor. Skön avkoppling för alla åldrar!

Dalarnas största garnbutik i ny lokal
– fylld av garner och inspiration.
Vi på Garnhyttan erbjuder även
stickcafé, kurser och workshops.
Varmt välkommen till oss!

LILLPRINSENS
MIDSOMMAR

Färgglad och söt
saga på rim med
text av Åsa Pellas
och illustrationer
av Lena Wikman.
Uppskattad som
födelsedagspresent
eller dopgåva!
För återförsäljare – se www.dalaliv.se

Åmbergsgatan 36, Borlänge • 076-776 94 46

Det ska vara
skönt att vara fin!
Dalarnas folkdräkter, 1800-tal och
allmoge är tre ingredienser i vår design.
Våra produkter är både en romantisk
återblick till svunna tider och en modern
kommentar till den starka allmogetraditionen.
Besök någon av våra återförsäljare
eller titta in i vår webbshop emylittle.se
Gör dig redo för sommarens
alla fester med oss på EmyLittle.

Hurra,
vi fyller
10 år!
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* Gäller till och med 191031 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

CRONACRAFT

LEKSAND
DALARNA
SWEDEN
S C A N D I N AV I A

På Crona Craft kan du handla på flera ställen då vi har webbshop, popupbutik och butik på Stationsgatan 6 i Leksand. I vår webbshop erbjuder vi nu

20 % RABATT PÅ DIN ORDER MED KAMPANJKOD DALALIV1902*
Du kan hämta dina beställning i butiken på Stationsgatan 6 i Leksand efter överenskommelse av tid. Naturligtvis skickar vi hem din beställning till dig om du hellre vill det.
Butiken på Stationsgatan 6 har begränsade öppettider, se vår Facebook när vi har öppet.

www.cronacraft.com

Återbrukaren

MODE ATT ÅTERÄLSKA
Designern och stylisten Fanny Wedmark i
Sågmyra blåser nytt liv i den gamla fabriksbyggnaden som stått tom sedan outletbutikerna försvann från byn.
– Vi ger oss in i en bransch som är svår,
men man måste ge sig in i leken för att kunna
förändra den, säger Fanny som vill skapa ett
nytt handelscentrum med ekotänk.
Tillsammans med andra hantverkare och företagare som jobbar med hållbara produkter
sätter nu Fanny igång flera projekt i fabriken.
– Vi är less på att all produktion sker någon
annanstans i världen och av material som inte
är bra för miljön. Det måste bli en förändring
och någon måste dra igång den, så nu gör vi
det, fastslår Fanny.
I en textilverkstad ska man återbruka klädesplagg som sedan kommer att säljas i den
tre våningar stora butiken Rävgrytet Fashion
House.
– På entréplanet blir det modebutik, på
våning ett erbjuds frisör, tatuerare, hudvård,
meditation och yoga och på våning två planeras för textilverkstad och ateljé för konstnärer,
berättar Fanny som även jobbar som hudvårdsterapeut.

Kollektionen med västar är helt handgjord i
Sågmyra – man kan faktiskt göra så!

Vill locka unga
Tillsammans med sambon Olof Frejd nominerades Fanny i år till ”Årets företagare” av Falu
kommun. Hon vill vara en förebild för framför
allt unga människor.
– De unga är framtiden och jag vill fånga
deras uppmärksamhet. Vi måste erbjuda dem
en plats där de får se hur man kan förbättra
samhället. Det går att vara extremt cool fastän
man bara använder sig av det vi redan har.
Att dra igång en restaurang i fabriken, och
förhoppningsvis även ett bageri, finns också
med i planerna. Och Fanny vill fixa trädgården
i herrgården, där hon bor med sin familj, så att
bina skyddas. Hon vill utnyttja de tre hektaren
kring bostaden på ett sätt som gynnar miljön.
– Jag vill bygga upp ett helt ekosystem här i
Sågmyra. Jag vill rädda det vi kan!
Facebook: Rävgrytet

Stylar en look eller en garderob
Fannys vision är att styla personer med märkeskläder och lyxkläder till bra pris.
– Man ska inte behöva shoppa på kredit för
att hålla den stil man vill. Om man är bjuden
på fest eller vill ha en ny vardagsstil eller
business outfit kan man boka ett möte med
mig. Jag har sopat landet efter märkeskläder
från butiker och kändisar så det finns redan ett
stort lager. Jag vill att kunderna ska få uppleva
riktig fashion – fashion som är bra!
I samband med att Rävgrytet Fashion House
öppnar i sommar släpper Fanny en egen klädkollektion med namnet By Wedmark.
– Med hjälp av lokala hantverkare har jag
fått hjälp att sticka västar av återvunna t-shirts
i bomullsgarn. Västarna smyckas sedan med
handgjorda glaspärlor och i varje väst står
namnet på den som stickat den. Stickande som
hantverk håller på att försvinna och jag tycker
att det är viktigt att visa hur kläder tillverkas.

Modellerna Kerstin Engelcrona och Elin Boberg
stylade av Fanny Wedmark till höger.
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Sommarsandal från

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ!
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

Välkommen att besöka vår
second hand-butik Kupan!
Här kan du göra fantastiska fynd bland kläder, skor, husgeråd,
tavlor och möbler med mera. Samtidigt som du gör ett bra köp
hjälper du dina medmänniskor att få det lite bättre.
Du hittar oss på Leksandsvägen 14 (Hemköpshuset).
Varmt välkommen hälsar Leksands Rödakorskrets!

Ons–tor 12–18,
fre 12–17, lör 10–14
072-703 81 55
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Skaffa dig en
personlig optiker.
VI ERBJUDER SYNUNDERSÖKNING FÖR
GLASÖGON, KONTAKTLINSER OCH ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNINGAR. VI HAR ETT
STORT URVAL AV BÅGAR TILL HELA FAMILJEN
OCH HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT.
VÅR AMBITION ÄR ATT DET SKA VARA
ROLIGT ATT GÅ TILL OPTIKERN!

Torget 6, Leksand · 0247-121 30 · leksandsoptik.se

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15
PRESENTALEKSAND.SE
PRESENTALEKSAND

Leksands största och bästa
glasscafé satsar vidare!
- Ännu bredare sortiment från vår
lokala glassmakare Rättviksglass.
- Större och mysigare uteservering.
- Nu även veganglass!

Fiskgatan 1, Leksand | cafealle.se | 070-554 48 81
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Vi är återförsäljare AV ERNST

TA MED DIG EN BIT
AV DALARNA HEM!
Gruvbutiken erbjuder ett utvalt
sortiment med det bästa av Dalarna.
Alltifrån dalahästar och kurbits till
lokalrostat kaffe och andra delikatesser.
Välkommen till Falu Gruva!

inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken
Följ oss på Instagram: @gruvbutiken

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

CAFÉ
BAGARSTUGAN
Café & butik

GJUTHUSET

Falu Emaljskyltar aB

Varmt välkommen till oss vid
Gruvan i Falun. Allt är bakat på
plats med kärlek och omsorg!
Vi har fikabröd för alla smaker,
goda matiga smörgåsar samt
kalla och varma drycker!
073-101 35 35
Facebook: Café Bagarstugan vid Gruvan i Falun
Facebook: Gjuthuset café & butik, vid Gruvan i Falun
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Skyltar utöver
det vanliga
Vår tillverkning av emaljskyltar är ett äkta
hantverk med hundraårig tradition. Varje skylt
är unik och utformad efter ditt önskemål.

FALU
EMALJ
SKYLTAR
www.faluemaljskyltar.se

guide

Foto: Ester Sorri

6-8 september 2019

Smaka på Dalarnas mat och
träffa alla oss som gör den
Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerade mat.
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare,
kockar… Totalt över 100 mataktörer!
Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 6–8 september.
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga
producenter och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut.
Många av aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt.
Läs mer om helgen på skordefest - dalarna.se. Varmt välkommen!

ALLT OM SKÖRDEFESTEN
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DALARNAS SKÖRDEFEST • 6–8 september 2019 · skordefest-dalarna.se

skördefest i södra dalarna
– 10-årsjubileum
6–8 september
Följ Dalälvens ringlande färd genom
Säter, Hedemora och Avesta eller ge dig
ut i de djupa skogarna till dryga 40-talet besöksmål. Möt ledande producenter
mitt i deras vardag. Här produceras härlig
mat som potatis, mjölk, kött, grönsaker,
knäckebröd, öl, honung, choklad, korv,
senap med mera. Vi firar extra med en stor
potatistavla och lördagskvällen fylls av
festligheter: Restaurang ”Mat på riktigt”
i Stora Skedvi bjuder in till jubileumsmiddag på temat potatis samt höstfestivalen
Fröjda i Smedjan, Stjärnsund, med helstekt
gris, ölfestival och artister. I Ingelsbo blir
det korv från bonden och dans till Avesta
spelmanslag i bygdegården. Kom hit, bo
kvar — södra Dalarna är något för dig som
älskar att njuta.

tunabygdens skördefest
6–8 september
Mellan bergen på Tunaslätten öppnar ett
antal matproducenter upp för Skördefest.
Här hittar du goda ostar, härliga grönsaker,
strutsar, caféer, svalkande öl samt söndagens
höstmarknad.

jolpäronfest i Dala-Järna
7–8 september
Potatisfestivalen i Dala-Järna hyllar den goda
potatis som växer i dalajorden. En riktig fest
där hela Dala-Järna är på benen. Mycket god
mat, roliga upptåg och fina upplevelser. Det
finns också möjlighet att åka på tur till öppna
gårdar och förstås testa olika potatissorter.
Här finns något för alla i familjen!

mat runt siljan
6–8 september
Evenemanget som för 20:e året i rad
samlar producenter, restauranger och
butiker som älskar och brinner för den
lokala maten från Siljansbygden. Med de
unika förutsättningar som vår natur ger
oss produceras och tillverkas helt fantastiska råvaror och matprodukter. Denna helg
vill vi ge dig möjligheten att uppleva allt
detta på riktigt. Spännande sylter kokade
i koppargryta, grönsaker som växt i vår
mineralrika jord och smakrika korvar som
stoppats av kött från djur som betat gräs
på äng och i skog är något av vad du kan
få prova på. Vi lovar att bjuda upp till fest
och du är välkommen som gäst!
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sveriges sydligaste sameby
7–8 september
Upplev den genuina samiska kulturen hos
Renbiten som bjuder in till fest och aktiviteter. Mata och klappa renarna, smaka på
samiska delikatesser och njut av naturen.
Under fredagen och lördagen har vi även
öppet i vår butik i Falun.

Högst upp i Skattungbyn i Orsa ligger
Borggården. Här bor bonden Johan Borg
med sin familj och över hundra tackor och
lamm. Tre minuters promenadväg bort bor
Nina Lindunger, ett välkänt ansikte för den
som brukar handla på Skattunge Handel.
Under ett av familjerna Borgs och Lindungers gemensamma bastubad, började de
båda vännerna att snacka om att starta ett
charkuteri ihop.
– Sagt och gjort, i december 2018 öppnade
vi ”Korvfabriken kött, chark & mathantverk”.
All förädling och försäljning sker här på Johans gård, vi har charkuteri och gårdsbutik i
samma hus. Av lokalt kött från får, gris och
nöt tillverkar vi salami, lufttorkad fårytterfilé, lufttorkade och kallrökta ölkorvar.
Tanken är att det kött vi köper in inte ska
komma längre bort än 15 mil. Fläskköttet
kommer från Forsgrens i Björken i Orsa sju
kilometer härifrån. Vi säljer även färskt kött
och styckdelar och i gårdsbutiken kan du
också handla kryddor och inläggningar med
mera, berättar Nina.
Av en portugisisk granne lärde sig Nina
hur man hanterar en rök. Det väckte hennes
intresse för förädling av kött och tillsammans med Johan har hon sedan gått ett par
kurser för Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk.
– Vår första korv blev fårsalamin ”Pappas
peppar”. En sådan är inte snabbgjord utan
tar flera veckor att ta fram eftersom den
är fermenterad. Sedan har vi utvecklat den

salamin och testat olika kryddningar vilket
resulterat i grönpepparsalami, chilikryddad
ölkorv och ”Landjäger”, en lufttorkad ölkorv.
Vi har också tagit fram en nötsalami med
samma bakteriekultur som på en brieost,
så den smakar som en kombination av korv
och ost. Sedan gör vi färskkorv som salsiccia. Och vår citronkorv på får eller lamm är
mycket populär, berättar Nina som tycker
att det är spännande med gamla recept och
matkulturer från förr.
– Vi vill erbjuda ett brett sortiment av
modern och kulturhistorisk mat. Ett exempel är ett recept på råkorv som jag fick av
en bekant i Norberg.
Vad lägger man på grillen i sommar då?
– Då grillar man färskkorven så klart, men
vi har också lammkotletter, grillskivor och
flintastek. Jag rekommenderar också hängmörad biffstock som vi säljer vid tillgång.
I gårdsbutiken säljer vi även egentillverkade tillbehör som passar bra att servera till
köttet, till exempel plommonchutney eller
syltad pumpa och squash, tipsar Nina.
Korvfabrikens gårdsbutik är öppen fredagar och lördagar jämna veckor. Den 10
augusti medverkar man under ”Öppen bydag i Skattungbyn” samt under Dalarnas
Skördefest/Mat Runt Siljan 6–8 september.
korvfabrikens.se
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Korvfabriken satsar
på mathantverk
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1. Skördefest i södra Dalarna
2. Mat runt Siljan
3. Tunabygdens skördefest
4. Jolpäronfest i Dala-Järna
5. Sveriges sydligaste sameby
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2
4
3

1

BJÖRGÅRDEN
Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik

DALACHOKLAD
Chokladbutik i Rättvik

Upplev livet på landet med äkta
mathantverk! Hundratals smaker från
eget syltmakeri, skapade av handen
med lokala råvaror och gammal kunskap.
På gården finns även djur att besöka.
Öppet ons–lör 26/6–3/8 11–16
Sön 30/6 Sommardag i Gärdsjö 10–16
27/7–3/8 Classic Car Week 11–16
Lör–sön 7–8/9 Mat runt Siljan

Vi är ett litet företag med stor passion
för choklad. Butik med egen tillverkning
av bl a praliner, smaksatta kakor och
bräck. Presentförpackningar till olika
ändamål. Mån–fre 12–16 (stängt v. 31).
Mat runt Siljan 6–8/9 11–16. Välkommen!
Följ oss på Facebook och Instagram.

Övre Gärdsjö · Rättvik · 070-301 91 77
bjorgarden.se

Badhusgatan 7 · Rättvik · 070-222 10 16
dalachoklad.se

HANSJÖ MEJERI
Riktig ost från Orsa

I butiken, vid fontänen på Torget i Rättvik,
hittar du produkter från olika mathantverkare i Dalarna. Ett stort sortiment av
välsmakande sylter och marmelader från
Björgården, chilisåser, fantastiska ostar
och ett stort urval av senap i världsklass.
Även nybakat surdegsbröd, rybsolja,
honung och grilloljor.

Välkommen till vårt gårdsmejeri 5 km
norr om Orsa. Här i Hansjö tar vi hand om
produkten hela vägen från gräsfrö till våra
vällagrade smakrika ostar. Vi tillverkar
grillost, brieost, blåmögelost, hårdost,
yoghurt och filmjölk. Besök gärna vår
självbetjäning, öppen varje dag 11–20.
Följ oss på Facebook @Hansjö Mejeri.

Torget · Rättvik · 0248-100 86
handslaget.nu

Mässvägen 4 · Orsa · 073-022 96 19
hansjomejeri.se

KORVFABRIKEN
Kött, chark & mathantverk

LISSELLAS SENAP
Den goda senapen från Dalarna

Besök vår gårdsbutik högst upp i Skattungbyn! Vi erbjuder ett brett sortiment
av chark, kött och mathantverk. Lamm-/
fårkött från egen gård. Även hängmörad
biffstock och entrecôte. Hantverksmässigt
producerat i liten skala. Mat runt Siljan
6–8/9: fre kl. 15–18, lör–sön kl. 11–16.
Övriga öppettider, se hemsida/Facebook.

Här i hjärtat av Dalarna odlas och tillverkas LissEllas världsmästarsenap.
Mathantverk med traditionella och oväntade smaker. Över 30 sorter, varav flera
belönats med guld i senaps-VM. I Garpenberg har vi en ”minibutik” i pizzerian
med hela sortimentet. Mer om köp, boka
besök m m, se hemsidan med webbshop.

Stavasgata 12 · Skattungbyn · 073-086 53 82
korvfabrikens.se

Guldleden 1 · Garpenberg · 070-348 40 80
lissellas-senap.se
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HANDSLAGET
Konst- och mathantverk
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MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

MURBOANNAS
Gårdsmejeri, café & gårdsbutik

I vår gårdsbutik finns åtta till tio
olika sorters tomat, gurka, sallat, lök,
squash, broccoli, Västeråsgurka,
kålrabbi, persilja, dill, potatis, vitkål,
blomkål, morötter och rödbetor.
Öppet hela sommaren, mån–lör 10–19.
För senaste nytt om aktuella grönsaker
– besök vår hemsida eller Facebooksida.

Välkommen till Murboannas gårdsmejeri,
café och gårdsbutik! Vår ambition är att
skapa ett utflyktsmål för hela familjen.
Här får du kika in i mejeriet, njuta av närproducerade godsaker i caféet och innan
hemfärd finns alla våra ostar och andra
lokala produkter till försäljning i butiken.
Lunchservering. Öppet alla dagar 11–17.
MURBO

ANNAS

Domarbacksv. 5 · Rättvik · 070-697 12 85
massarback.se

Murbo 8A · Borlänge · 073-717 28 00
murboannas.se

RENBITEN AB
Faluns nya delikatessbutik

RÄLTAGÅRDEN
Lokal mat – jord till bord

Renkött från egna renar, älgkött, vildfångad fjällfisk, de bästa ostarna och
andra delikatesser. Vi finns på Åsgatan 17.
Besök även vår butik i Grövelsjön och följ
med på någon av våra guidade turer om
samekulturen tillsammans med våra
tama renar. Här finns även boende i
både kåtor, fäbodvall eller Villa Renbiten.

Strax söder om Leksand ligger
Rältagården där vi i familjen Magnusson
bedriver ekologiskt jordbruk och gårdskrog/catering. Basen i vår verksamhet
är uppfödning av köttdjur samt egen
tillverkning och försäljning av charkprodukter. Välkommen till vår gårdsbutik
som är öppen varje dag kl. 13–18!

Grövelsjöv. 360 · Storsätern · 0253-233 30
renbiten.se

Djura Hissenvägen 1 · Djura · 070-175 49 08
raltagarden.se

SAHLINS STRUTS
Möt nutidens dinosaurier

Byarna vid Siljan har egna recept och
namn på tunnbröd. I Rättvik kallas det
tuttul när man rullat ihop brödet med
pålägg. Rättviks Tunnbrödsbageris recept
bygger på ett gammalt Rättviksrecept.
Tunnbröd funkar till allt! Till frukost,
som korvbröd och förrätt. Ett måste
på julbordet och till surströmmingen.

Välkommen till en 25-årsjubilerande
strutsfarm. Restaurang och café med fullständiga rättigheter samt eget brygghus.
Prova vår gårdstillverkade premiumglass
och strutsburgare. Gårdsbutik med allt
från strutskött till dammvippor och
hudvårdsprodukter av strutsolja.
Guidade turer. Lekpark för barnen.

Vasagatan 12 · Rättvik · 0248-109 37
tuttul.nu

Sveden 1 · Borlänge · 0243-233 137
sahlinsstruts.se · sahlinsbrygghus.com

SNITTHS HANTVERKSBAGERI
Bageri i Furudal

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK
God mat i rogivande miljö

Vi bakar allt från grunden av surdeg och
använder i möjligaste mån svenska och
ekologiska råvaror. Degen knådas för
hand och bröden får jäsa länge så de blir
smakrika. Vi säljer mörka och ljusa matbröd, bullar och kakor. Välkommen in och
handla eller ta en fika i vårt fina bageri.
Följ oss på Instagram och Facebook.

Hos oss finner du trivsamt boende,
god mat av bra råvaror och natursköna
omgivningar med inbjudande vandringsoch cykelleder. Från oss är det nära
till mycket. Upptäck Siljansbygden,
bo hos oss. Vi har öppet året om.
Varmt välkommen!
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RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI
Traditionellt mjukt tunnbröd

HANTVERKSBAGERI

Järnvägsgatan 9 · Furudal · 070-979 65 08
Facebook: Snitths Hantverksbageri

Kyrkvägen 2 · Rättvik · 010-160 80 00
stiftsgardenrattvik.se
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