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Följ med på en resa till våra fantastiska gårdsbutiker och småskaliga matproducenter. Möt människorna
bakom verksamheterna som passionerat ägnar all sin tid åt att skapa produkter som vi matälskare kan njuta av
och glädja oss åt.Det har blivit så mycket enklare att hitta närodlad mat eftersom allt fler producenter också

öppnar gårdsbutiker. Intresset för mat som produceras på nära håll ökar. Vi vill veta var och av vem
grönsakerna odlas, och vi vill själva kunna se hur djuren har det.Vi som bor i Skåne har tur. Här finns det fler
småskaliga producenter än på andra håll i landet och antalet gårdsbutiker ökar stadigt. I den här boken får du

möta ett femtiotal av dem.Urvalet av gårdsbutikerSmaka på Skåne är en organisation inom Skånes
Livsmedelsakademi som arbetar med småskalig mattillverkning, handel och kulinarisk turism. Med deras

hjälp har vi valt ut femtio gårdsbutiker och matproducenter – det bästa Skåne har att erbjuda. Du kan läsa mer
om Smaka på Skåne i slutet av boken.

På en del av dem kan du till och med bo över. Alla nominerade till Skånes Bästa 2020 . Guiden är framtagen i
samarbete med LRF Lokal. Det hände något i Jönköping för en sådär sex år sedan.

Gårdsbutik Skåne

Halländska gårdsbutiker kaféer. I vår gårdsbutik Solgläntan och på vår webshop hittar du utöver alla
grönsaker ochså ett rikt utbud av torrvaror rawfood produkter hygienartiklar m.m. Mathantverk med våra
produkter. Närodlad mat får medvind under coronakrisen.. Möt människorna bakom verksamheterna som
passionerat ägnar all sin tid åt att skapa produkter som vi matälskare kan njuta av och glädja oss åt.Det har
blivit så mycket enklare att hitta närodlad mat eftersom allt fler producenter också öppnar gårdsbutiker.

Norrköping Göteborg Malmö Ängelholm Sundsvall eller Umeå. Det bästa inom mat och gårdsbutik i Båstad
och Bjärehalvön. Boka 9 nätter och få en bonusnatt. Pris 301 kr. Här hittar du det framåtblickande

https://westreadsensey.icu/books1?q=Mat i Skåne : en guide till våra bästa gårdsbutiker


mångkulturella Malmö med den skruvade Turning Torso och den majestätiska Öresundsbron som främsta
landmärken.
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