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En karta över Blekinges gårdsbutiker 2020

KÅSERI

Gårdsbutikerna har varierande öppettider som du hittar 
på respektive butiks hemsida eller Facebook. 

Kartan är utgiven under 2020 av Blekinges kommuner.
Kartmaterialet får inte användas utan medgivande 

av utgivarna och Kartprojekt AB. 

Utgivarna tar inte på sig någon ersättningsskyldighet om 
kartan anses ofullständig. 

 
Via appen Avenza Maps kan du ladda ner kartan Blekinges Gårdsbutiker.  

Appen finns att hämta i App Store för iPhone eller i Google Play för Android. 

www.karlskrona.se - www.ronneby.se - www.karlshamn.se
 www.olofstrom.se - www.solvesborg.se

Gårdsbutiksrunda 12-13 september 

Välkomna till en spännande och smakrik helg på landsbygden. Upptäck 
Blekinges lokala delikatesser genom att besöka länets gårdsbutiker.  
Helgen den 12-13 september håller alla butiker öppna mellan klockan 
10.00 – 16.00. Endast Brofästet Senoren har stängt denna helg. Många 
butiker bjuder dessa dagar in kollegor, vilka tar med sig sitt mathantverk, 
sina konstverk med mera. Det kommer att finnas aktiviteter och special- 
erbjudanden. Mer information om gårdsbutiksrundan kommer senare, 
men boka gärna in dagarna i din kalender redan nu. 

Övriga dagar har butikerna varierande öppettider som du hittar på 
respektive butiks hemsida.

Vikten av en  
levande landsbygd och 
produkternas betydelse 
Denna text skrivs under brin-
nande coronakris och i en tid 
där ens sätt att leva och vara  
plötsligt ifrågasätts ur alla 
möjliga perspektiv. I en tid då 
gränser stängs, resandet inte 
längre är en självklarhet och 
vissa hyllor i mataffären gapar 
tomma. 
 Blickar man då ut från stä-
derna så ter sig landsbygden, 
dess miljö och arbetsmöjlig-
heter som den plats på jorden 
där man ur alla hållbarhetsper-
spektiv möjliga levererar såväl 
trygghet i vardagen som en 
möjlighet till självförsörjning. 
 Själv är jag född på en 
mindre gård där maten på 
bordet sällan kom längre ifrån 
än grannens granne. Det som 
stod på bordet varierade efter 
helgens jakt, säsong och 
tillgång. Uppväxten bland får, 
grisar och kor gav mig en respekt för råvaran och en tro på att 
ett liv efter naturens resurser och värnandet om dess välmående 
skänker på ett djupare vis en mål och mening till maten. 
 Idag i min yrkesroll som restauratör och på ”andra” sidan så ser 
jag att produkterna och utbudet som odlas, förädlas och saluförs 
på landsbygden ständigt ökar i kvalité! Personerna och hjältarna 
bakom produkterna för stolta traditioner vidare samtidigt som man 
på ett helt nytt plan möter dagens allt mer kunniga och pålästa 
konsumenter. Idag är produkterna inte bara närodlade, dom är på 
ren svenska, förbannat bra också!
 Att på tallriken kunna erbjuda och njuta av produkter som inte 
bara smakar fantastiskt bra utan även ger möjligheten till hållbara 
arbetstillfällen gör att en levande landsbygd känns som den enda 
rimliga vägen framåt! 

Namn: Fredrik Berg
Entreprenör, Restauratör och 
Sommelier med säte i Karlshamn. 
Brinner för den lokalproducerade 
råvaran baserat på kvalitétstänk, 
miljömedvetenhet och långsiktig 
hållbarhet.



1. Sölvekulle handelsträdgård 
 – Lokalodlade blommor, bär och grönsaker
 Mjällbyvägen 134, Sölvesborg
 Facebook: Sölvekulle Handelsträdgård Sölvesborg

2. Gummagårdens Gårdsbutik 
 – Närodlad matglädje och vackra ting
 Norjevägen 25, Sölvesborg
 Hemsida: www.gummagarden.se

3. Möllekulla länsmansgård – KRAV-odling  
av grönsaker och bär. KRAV-certifierad gårdsbutik.

 Möllekullavägen 127, Sölvesborg
 Hemsida: www.mollekulla.se

4. Frida på Staxgård – Hemgjorda produkter;  
sylt, saft, charkuterier på lamm m.m. Catering. Fika. 

 Yxnarydsvägen 15, Sölvesborg
 Facebook: Frida på Staxgård

5. Ekne Gård  
– Ägg, potatis, grönsaker

 Pukaviksvägen 529, Jämshög
 Hemsida: www.eknegard.se 

6. Holje Glassfabrik  
– Färsk hemlagad glass

 Skolvägen 3, Vilshult
 Hemsida: www.holjeglassfabrik.se

7. Brödhultsgården  
– Kött, ägg, grönsaker m.m. Fika 

 Brödhultsvägen 40-0, Kyrkhult
 Hemsida: www.brodhultsgarden.se

8. Röshults Vedugnsbageri  
– Bröd, kakor, bullar 

 Röshultsvägen 85, Kyrkhult
 Hemsida: www.roshultsvedugn.se

9.	 Blekinge	Specialty	Coffee	– Specialkaffe
 Östra Vägen 1, Mörrum
	 Hemsida:	www.blekingekafferosteri.se

10. Kulturhus Mormors Bakeri 
 – Café, vegetarisk mat, fruktträd. B&B, konst m.m. 
 Nötabrånevägen 28, Asarum
 www.mormorsbakeri.se

11. Kölja-Olas Gårdskött  
– Gräsbeteskött. Heminredning 

 Köljavägen 161, Trensum
 Hemsida: www.köljaola.se

12. Outdoor Eriksberg – Viltprodukter.  
Inredningsartiklar. Muck skor, Chevalierkläder. Kafé

 Guöviksvägen 353, Trensum
 Hemsida: www.eriksberg.se

13. Riksdagsmannagården  
– Hjort-/lammkött 

 Törnerydsvägen 302, Trensum
 Hemsida: www.riksdagsmannagarden.se 

14. Lilla Köksgården  
– Mathantverk. Visningsträdgård. Catering 

 Röabyvägen 11, Bräkne-Hoby
 Hemsida: www.lilla-koksgarden.se

15. Hasselstad Lantbod 
 – Sprätthönsägg, potatis, grönsaker, pumpor  

Per Hasselbergs väg 36, Kallinge
 Facebook: Hasselstad Lantbod

16. Äggaboden 
 – Gårdsbutik med brett sortiment. Restaurang, café 

Gärestads Bygata 16, Ronneby
 Hemsida: www.aggaboden.se

17. Björketorps gård – Café, restaurang och glass 
 Björketorpsvägen 17, Johannishus
 Hemsida: www.bjorketorpsgard.se

18. Johannishus gods  
– Viltkött, chark, honung. Servering från utegrillen 

 Möllerydsvägen 11, Johannishus
 Hemsida: www.johannishus.com

19. Förkärla gård AB  
– Lammkött och det vi odlar. Skinn. Garn.

 Nedre Arvidstorpsvägen 1, Johannishus
 Hemsida: www.förkärlagård.se

20. Hemgjort, Hantverk från Hjortahammar  
– Ostkaka, sylt, marmelad. Hantverk 

 Tromtövägen 5, Nättraby
 Hemsida: www.hemgjort.nu

21. Vivo Nova/Skärva ekobutik 
 – Allt för vegetabilisk kosthållning
 Skärva 3, Karlskrona
 Hemsida: www.skarvagard.se

22. Askunga Dovvilt  
– Gårdsbutik. Kafé. Restaurang 

 Askunga 422, Fridlevstad
 Hemsida: www.askungadovvilt.se

23. Spjutsbygds Gård  
– Lammkött. Lammskinn  
Ekekullevägen 1, Rödeby

 Hemsida: www.spjutsbygd.se
 Facebook: Spjutsbygds Gård

24. Bottnansmåla Gård och Gårdshandel – Dovhjortkött 
och Blekingska delikatesser. Grönsaks- och örtagård 

 Bottnansmålavägen 105, Rödeby
 Hemsida: www.bottnansmala.se

25. Gamlegården Delikatesser  
– Bär, mathantverk, honung 

 Ledja 146, Holmsjö
 Hemsida: www.gamlegarden.nu

26. Hässlelyckans Gårdsbutik  
– Ekologiska grönsaker och ägg 
Lösen 123, Lyckeby

 Facebook: Hässlelyckans Gårdsbutik

27. Brofästet Senoren 
 – Potatis, bär, blommor. Café 
 Senorenvägen 4, Senoren 
 Hemsida: www.brofastetsenoren.se

28. Bredaviks Örtagård 
 – Kryddor, senap, vinäger m.m.
 Gamla vägen 1, Sturkö
 Hemsida: www.bredaviksortagard.se
 Facebook: Bredaviks Örtagård

29. Blekinge Kust- och skärgårdshonung 
 – Honung, te, senap, örtkarameller
 Persborgsvägen 6, Torhamn
 Hemsida: www.bkshonung.se

30. Karlströms lilla gårdsbutik  
– Lammkött, ägg m.m. 

 Kråkerum 115, Jämjö
 Hemsida: www.k-sm.se

31. Sjöstens hjortgård och Gårdsbutik 
 – Hjortkött, hjortkorv
 Kråkerumsvägen 53, Jämjö
 Hemsida: www.sjöstens.se

32. Attanäs gårdsbutik
 – Nöt-/fläskkött, potatis, ägg m.m.
 Attanäs 362, Jämjö
 Hemsida: www.attanasgard.se

33. Orranäs gårdsmejeri 
 – Get-/komjölksostar, läckra tillbehör till ost, bocksalami  

Orranäs 436, Jämjö
 Hemsida: www.orranasgardsmejeri.se

34. Olsängs Potatis 
 – Potatis, lök, ägg m.m. Ottos glass  

Olsängsvägen 11, Fågelmara
 Hemsida: http://olsangspotatis.se/gardsbutiken/

35. Bond-butiken 
 – Grönsaker, ostkaka, knäckebröd m.m.
 Olsäng 715, Fågelmara 
 Hemsida: www.bond-garden.se

36. Grettlinge gård  
– Potatis, ägg m.m. Lammskinn. Hantverk

 Grettlinge 91, Fågelmara
 Facebook: Grettlinge gård

37. Bredängs ciderbryggeri 
 - Gårdsbutik i världens största Bag in Box - 

Äppelmust och Äppelsirap 
 Bredäng 272A, Jämjö 
 Hemsida: www.bredangsciderbryggeri.se
 Facebook: Bredängs ciderbryggeri


