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Matrundan en växtkraft på Österlen
Vet ni vad som är riktigt kul med Matrundan? Här växer allting:

•	Kunskapen om vår mat och hur den produceras

•	 Stoltheten och intresset för vår mattradition 

•	 Intresset att utveckla vår mat och dess smaker

•	 Skaran som gärna besöker oss varje år 

•	 Skaran som bjuder in er

•	Det odlas och växer som aldrig förr

•	 Samarbetena ökar, vi hjälps åt och byter 
erfarenheter som ger större kraft

Ja, listan kan göras lång och det är bra för alla matälskare som 
gärna åker på en Matrunda för att lära, uppleva, dofta, smaka, 
och sedan känna att man växt i kunskap om vår mat och hur 
den blir till. 

Vi bjuder nu in till vår elfte Matrunda. I år finns ett större mat-
bord än någonsin att smaka av. För er som varit här tidigare 
finns det många nyheter att uppleva, för er som är första-
gångsbesökare kan det bli mycket på några dagar, men ni  
är välkomna tillbaka när som helst. 

Så packa bilen full av familj och vänner! Kommer ni långväga 
ifrån, finns det härliga ställen att bo över på i några dagar.

Passa på att möta äggbonden och förstå varför vissa ägg 
smakar mer än andra eller varför mejeriprodukter från det  
lilla mejeriet smakar mer. Titta lite extra i programmet för 
vissa besök kan ni behöva boka i förväg. 

Njut av den goda maten på våra restauranger, caféer och  
möt de som sätter ihop alla våra smaker till en härlig måltid. 
Vi lovar att din resa kommer att ge många nya intryck. Glöm 
inte att fylla på ert eget skafferi när ni är här i vårt skafferi.  
Det är minnen och smaker som räcker länge.

Och till sist: glöm inte att njuta av det landskap som gör allt 
detta möjligt och inspirerar oss alla. I år är det en tidig Kristi 
himmelsfärdshelg men vi hoppas att våren ska spira för er 
och visa den växtkraft som bara den här tiden kan bjuda på.

Välkomna till Matrundan Österlen

Tomelilla	på	
Österlen	är	
en	närodlad	
matkommun		
–	ur	många	perspektiv. 

I vår kommun produceras några av 
Sveriges bästa råvaror. Vi har också 
många förädlare av hög klass. För 
att inte tala om restaurangerna 
som sträcker sig från korvkiosker till 
tvåstjärnig Michelin-krog. 

Med det i åtanke känns engagemanget 
i Matrundan Österlen självklart.

Leif Sandberg (C) 
kommunstyrelsens ordförande

Växtkraft!
Tidningen för Matrundan Österlen 2018 
är producerad av Helsinkifrostbites AB. 
Text:	Sara Högberg 
Layout:	Py och Harri Paavolainen  
Omslagsbild:	Harri Paavolainen 
Tryck:	Bold Printing Malmö 
Distribution: Ystads Allehanda

Följ	Matrundan	2018		
på	Facebook	och	Instagram.

www.matrundan.se

Din vägvisare
till den

SKÅNSKA
MATEN

www.culinary-heritage.com
www.facebook.com/matkultur

Producenter, restauranger och 
gårdsbutiker som jobbar med 
närproducerad och regional 
mat i fokus.

Helena Ingvarsson 
Ordförande, Matrundan Österlen
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Så	funkar	Matrundan
–	i	år	med	elva	nya	medlemmar
Just när fruktträden blommar som intensivast och färgar stora delar 
av Österlen med en vitrosa palett öppnar odlare och förädlare, kockar 
och krögare dörren till sitt universum. Under fyra dagar kan du åka 
runt och smaka, dofta, fråga och njuta dig igenom detta kulinariska 
landskap. Ett landskap som i år har berikats med elva nya medlemmar.

Det finns olika sätt att ta sig an Matrundan. 
Kanske hör du till dem som lusläser pro-
grammet på sidan 5-7 och prickar för allt 
som lockar. Är du intresserad av ett eve-
nemang, en specifik restaurang, eller vill 
bo över på något av Matrundans många 
hotell, är det klokt att förboka. Skulle du 
vara lagd åt det mer spontana hållet är det 
bara att ta med programmet i bilen och 
låta lusten styra din färdväg. 

I år har vi rekordmånga nya medlemmar  
– elva stycken – som bidrar till ett ännu 
bredare och mer spännande utbud. 
Mathantverk och förädling har alltid varit 
en viktig del av Matrundan och förstärks 
nu av Vilhelmsdals Mejeri, Vitaby Kyrkby 
Mejeri, Österlenbryggarna och  
Österlens kött & vilt. 

Hos Van Ufford Choklad, Cake Cowboy 
och bageriet Olof Viktors hittar alla som 
är riktigt sötsugna och chokladfrälsta sitt 
verkliga lystmäte. 

Allt det goda som växer och förädlas på 
Österlen kan man sedan njuta av hos alla 
våra matkreatörer. Bland årets nyheter 
finns Östangård B & B, Skillinge Teater 
Café & Restaurang samt Tastecelebration 
Residence med eget kokboksbibliotek.  

Bland nytillskotten finns även Österlen 
Sparris där det under Matrundans dagar 
råder högsäsong. Som hett efterlängtad 
primör dyker sparrisen också upp på 
många menyer längs Matrundan.

Vad äter Vi i Morgon?
Surdegsbagerier, gårdsmejerier och många andra fenomen 
som slagit igenom på den kulinariska kartan har sannolikt 
kommit för att stanna. Men vilka nya inslag ser vi om fem 
tio år? Kommer vi att äta insekter och laga mat på rester?

Att klimatsmarta insekter kommer bli 
vardagsmat på framtidens menyer är inte 
helt osannolikt, menar Ingalill Thorsell 
på Drakamöllans Gårdshotell.

– Det har ju serverats på restaurang 
Noma i Köpenhamn och där har man varit 
trendsättare för mycket annat.

Kanske har vi en bit kvar till insekterna 
men allt tyder på att hållbarhetsaspekten 
kommer stärkas och föda nya idéer 
och produkter. Av rester till exempel: 
Gunnarshögs Gård samarbetar med 
Lunds universitet för att ta tillvara 
på proteinet i rapskakan, som är en 
restprodukt vid tillverkning av rapsolja.

I Berlin finns redan idag en restaurang 
som lagar mat på råvaror som butiker och 
grossister rensat ut. 

– Framtiden kommer kräva entreprenörer 
som vågar testa nya idéer, som samarbe-
tar och som delar med sig av kunskap och 
erfarenheter, tror Ingalill Thorsell.

Drycker är på stark frammarsch 
som en del av den kulinariska floran 
och i Matrundans utbud finns allt 
från Köpingsbergs Vingård och 
Österlenbryggarna till Kiviks Musteri 
och Kivikås Frukt & Must. 2017 hade 
Must-SM premiär i Kivik och intresset ökar 
för alkoholfria drycker med en ”vuxen” 
smak som förhöjer matupplevelsen. 

Organisationen Smaka på Skåne driver 
just nu ett pilotprojekt kring skånska 
drycker tillsammans med bland andra 
kocken Titti Qvarnström. Projektet foku-
serar på att utveckla alkoholfria drycker 
baserade på bär, frukt och grönsaker samt 
hantverksbryggt öl. 

När det gäller framtid och nya livsstilst-
render är det mycket som samverkar, men 
en större miljömedvetenhet kommer 
med största säkerhet att gynna det 
regionala resandet och öka suget efter 
matupplevelser på nära håll. På Österlen 
finns förutsättningarna för en spännande 
utveckling.

Matrundan spanar

Foto Py Paavolainen Foto: Takeaway/Wikimedia Commons

Besök en svensk vingård!

Mer info www.kopingsberg.se eller på vår facebooksida.

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.
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Rapsolja som tillverkas på Gunnarshögs 
Gård utanför Hammenhög finns sedan 
länge i hundratals matbutiker i Sverige. 
Sedan i fjol skeppas oljan även ut världen 
över. Nyligen skrevs kontrakt med Ikea, 
och på gården tillverkas nu kallpressad olja 
i fem olika smaksättningar som ska säljas  
i möbelvaruhusets butiker över  
hela jordklotet.

Under Matrundan är det självklart öppet  
i gårdens butik. I kaféet serveras mat, bröd 
och kakor där rapsen i någon form ingår 
som ingrediens. Dessutom pågår visningar 
av tillverkning och inte minst aktiviteter 
för barn som man satsar mycket på.

- Vårt mål är att ha öppet under hela året. 
Kunderna ska kunna komma hit och hand-
la, och se hur det går till att tillverka kall-
pressad rapsolja. Vi har märkt att möjlighe-
ten att provsmaka våra varor är viktigt för 
våra kunder. Vi satsar också mycket på att 
få hit barnfamiljer, inte minst för att barn 
ska få veta varifrån maten kommer.

Men utan tillverkning av rapsolja till de-
taljhandelsföretag som Ica, Coop, Netto, 
danska Irma, och Bergendahls hade 
expansionen på gården varit svår  
att genomföra.

- Utan tillverkningen till de så kallade varu-
märkena hade vi inte kunnat ha så många 
anställda, och ha öppet i butiken året runt, 
säger Erik Nilsson.

Omsättningen 2016-2017 låg runt 46 
miljoner kronor. Framgången beror till stor 
del på att företaget själv ansvarar för hela 
kedjan i tillverkningsprocessen och inte 
lägger ut detta på någon annan.

- Många företag är väldigt duktiga på att 
produktutveckla men när det kommer till 
att börja sälja det man har är man nästan 
rädd. För att nå framgång är kontakter 
jätteviktiga och att man utöver att själv 
sälja varorna även marknadsför och skickar 
ut produkterna till kunderna.

En stor del av rapsen odlas på de 85 hektar 
som tillhör gården, som köptes av Eriks 
farfars far 1897. För att täcka behovet av 
raps köper Gunnarshögs Gård in raps från 
odlare runt om på Österlen.

- När vi väl har rapsen här så gör vi allt i 
hela kedjan. Vi vill ha koll. För att klara det 
har vi i dagsläget 15 året runt-anställda 
och 6-7 säsongsanställda.

För fem år sedan tog Erik över jobbet som 
vd för företaget efter sin far Gunnar.

- Mina föräldrar har gjort ett riktigt bra 
jobb och de har lärt mig mycket. De ligger 
båda bakom att det gått så bra för mig och 
Anja. Min far, är den som synts mest utåt 
och haft många idéer, och dessutom haft 
förmågan att genomföra dem. Men utan 
min mor Lisbeth som är skicklig på att 
strukturera och se till att kvaliteten är hög, 
hade det aldrig gått riktigt bra för oss.

Företaget är medlem i Matrundan och 
även för ett stort företag som Gunnars-
högs Gård har det betydelse.

- Matrundan är viktig eftersom under de 
dagarna finns det många saker att göra 
på Österlen. Det är inte bara gårdsbutiker 
och tillverkning som hos oss, utan också 
restauranger och en del kulturellt. Finns 
det många saker att göra, så kommer folk.

Nyligen kontaktades Gunnarshögs Gård 
av Lunds universitet som forskar på det 
protein som finns i raps. Proteinet finns 
i rapskakan som är en restprodukt vid 
tillverkning av rapsolja.

Det rör sig om avsevärda mängder efter-
som 1/3 av rapsfröet blir olja och resten  
är rapskaka.

– Rapskakan är fullproppad av protein 
och fiber, och nu hoppas de kunna ta till 
vara detta som tidigare mest använts till 
djurfoder. Vi vill helt enkelt slå oss in på 
marknaden för vegetabiliskt protein. 

Om ett par år hoppas forskarna ha fått 
fram en produkt som ska bli en proteinrik 
ingrediens till färdigmat. Den ska förhopp-
ningsvis också användas för att tillverka 
vegetabilisk yoghurt.

Då ser alla delar av rapsen ut att vara maxi-
malt förädlade.

- Det vet man inte. Jag kommer aldrig att 
stanna och tänka att nu är jag nöjd, säger 
Erik Nilsson.

Namn: Erik Nilsson. 
Arbete: Vd Gunnarshögs Gård 
Ålder: 32 år 
Familj: sambo Anja Persson, sonen Axel 
föräldrarna Lisbeth och Gunnar. 
Fritid: Vara med sonen, motionera, vara 
ute i naturen. 
Utmärkelser: Entrepeneur of the Year  
i region Syd, och kom på andra plats  
i Sverigefinalen 2017.

Text: Maria Persson

Växtkraft för raps under hela året
De knallgula rapsfälten i maj gör att extra mycket uppmärksamhet riktas mot Gunnarshögs Gård 
på Österlen. Men bakom företagets framgångar ligger ett hårt arbete året runt. För att nå ut med 
företagets produkter menar vd Erik Nilsson att fokus på alla delar i verksamheten är avgörande.



5

Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

Matrundan dag för dag
Här ser du vad som händer samt när och var det sker.  Alla medverkande 
medlemmar har öppet 11.00-16.00. Avvikande öppettider finns i programmet. 
För mer exakt information se www.matrundan.se.  På mittuppslagets karta visar 
de lila prickarna vägen. Mycket nöje och ha en god tur!

TORSDAG 10 MAJ

Allé	på	Österlen	

12.00-22.00	 Vi serverar Österlensparris i olika 
tappningar. Vårens härligaste primör på buffé 
under dagen och sparrismeny på kvällen.  
Boka på: alle@alle.se eller 0414-714 44.
12.00-18.00	 Enklare rätter och fika i caféet.

Buhres	på	Kivik	

10:30 och 12:30	 Filéskola – att filéa olika fiskar.
11:00 och 14:00	 Öppen Rök – besök vårt rökeri 
och få tips & smakprov.
11:30 och 14:30	 Grillskola – vi visar hur du grillar 
fisken på bästa sätt.
12:00-16:00	 Vi dukar upp en buffé i 
restaurangen för 250 kr, bokning via  
bokning@buhres.se eller 0414-702 12.

Cake	Cowboy

10.00-18.00	 Vår nya butik är fylld av choklad, 
praliner och desserter. Njut av en fika med vad 
konditorn har att erbjuda.

Drakamöllans	Gårdshotell	

11.00-12.00	 Guldmedalj och kockarnas favorit. 
Vad är hemligheten med Vitaby Kyrkby Mejeris 
Crème fraîche? Cecilia avslöjar vad som skapat 
framgången och spännande framtidsplaner.
12.00-13.30	 Drakamöllans Matrundebuffé med 
vårens alla läckerheter, dessert och kaffe.  
Pris 225 kr. Bästa att boka för det blir fullt hus.  
044-351 016.

Farmors	lycka	

08.00-10.00	 Gårdsfrukost med Honungstema 
– Anna från Lillgårdens Bi och Trädgård gästar 
oss. Boka gärna.
14.00-16.00	 Smaka våra ägg på en tapas-
inspirerad tallrik. Möt äggbonden. Boka gärna.  
Äggförsäljning mm hela dagen.

Fridshills	&	Raskarums	kyckling	

11.00-12.00	 Lär dig stycka kyckling – ingen 
föranmälan behövs. Kursen är gratis – passa på!

GE-MA	Livs

12.00	Erik Bengtsson från Karlfälts gård grillar 
sitt kött hos oss.

Grafmans	Goda	

12.00-14.00	 Köp din favoritkorv i charkuteriet 
och grilla den sen på våra grillar. Bröd, dricka 
och goda tillbehör finns.

Gröna	butiken	på	Orelund	

10.00-16.00	 Provsmakning av produkter  
från butiken.

Gunnarshögs	Gård	

10.00-16.00	 Vi firar 10-årsjubileum i gårdskaféet 
med vår populära provsmakningsbuffé. Lär 
mer om hur vår kallpressade rapsolja kan 
användas i matlagningen.
11.00	 Produktionsvisning för barn, 3-10 år, vi 
avslutar i minipresseri där du pressar din egen 
rapsolja, pysslar och dekorera din flaska.
12.30	 Fältvisning för familjer, visning av 
rapsfältet med traktor och vagn.
14.00	 Produktionsvisning för vuxna och äldre 
barn, vi avslutar i minipresseri där du pressar 
din egen rapsolja.

Hotel	Svea	

12.00-14.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.

18.00-21.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.

Ingelsta	Kalkon	

11.00-15.00	 Vår goda grillbuffé är uppdukad 
med vårens primörer i restaurangen. 
Butiken är fylld med våra utsökta 
kalkondelikatesser.

Karlsfälts	Gård	

10.00	 Unikt tillfälle att besöka Karlsfälts Gård, 
Sveriges miljövänligaste lantbruk. Öppen gård 
med Erik O.R. Bengtsson. Vi ses vid verkstaden.
12.00	 Vi grillar hos GE-MA Livs
14.00	 Parkvandring med Planteringsvännernas  
ordförande Olof Bengtsson.  
Vi möts vid verkstaden.

Kiviks	Café	&	Bageri	

8.00-16.00	 Österlenska smörrebröd, ”Go fika” 
med spettekaka och glass. Smakprover från 
bageriet.

Kiviks	Hotell,	Konferens	och	Spa	

14.00-19.00	 Dagspa
14.00	 Eftermiddagskuren, inträde till Spa, en 
behandling samt 3-rätters meny.
18.00	 Kvällsmeny

Kiviks	Musteri	

10.00-17.00	 Provsmakning skånsk cider.
12.00-15.00	 Skånsk cider med grillbuffé på vår 
vackra innergård.
13.00 och 15.00	 Guidad vandring i Äpplets Hus 
och våra trädgårdar. 80 kr/person, gratis för 
barn under 12 år.
10.00-16.00	 Biodlare Martin Svensson 
berättar om bin och deras fantastiska värld, 
provsmakning av honung.

Kivikås	Frukt	&	Must	

11.00-16.00	 Smaka vår äppelmust i butiken.

Köpingsbergs	Vingård	

11.00-16.00	 Våryra i vingården. Besök 
vingården, vineriet och prova våra viner  
i Champagnebaren. Vinbonden berättar om 
produktionen.

Linas	och	Binas	

11.00-17.00	 Provsmakning av honung i butiken. 
Trädgården öppen för strövtåg på egen hand 
och möjlighet att titta in i en bikupa.

Petersborgs	Gård	

11.00-16.00	 Prova på att gör din egen senap, 
bordet står framdukat. Korvgrillning av 
närproducerade korvar. Vi gör Skånska tapas.

Skillinge	Teater	Café	&	Restaurang	

11.00-16.00	 Vi serverar lätt lunch, espresso, 
nybakta bullar och smörgåsar med örtsmör 
gjort på växter från den egna ekologiska 
odlingsbädden.
12.00	 Guidad visning av Skillinge Teaters  
tre olika scener. Fri entré.

Stockeboda	Gård	

12.00-19.00	 Ekologisk grill- och lammbuffé med 
hemlagad potatissallad. Vi bjuder på lemonad 
till barnen. 295 kr/person och 155 kr/barn 
under 12 år. Boka på info@stockeboda.se

Tastecelebration	Residence	

11.00-20.00	 Hungrig! Njut av en lustfylld 
fotoutställning med matfotografi. Skulle du bli 
just hungrig så beställ en cappuccino, ett glas 

vin, fika eller något mer mättande hos oss.
11.00-13.00	 Ditt vackraste bakverk på bild! Ta 
med dina vackraste kakor/tårta och föreviga 
den på matstylad bild. Kostnad 50 kr per 
person/bakverk. Bokas.
13.30-14.30	 Bästa matbilden på Instagram! Tips, 
tricks och övningar med din mobiltelefon. 
Minikurs med matbloggaren Isabel Brummer. 
Kostnad 50 kr per person/bakverk. Bokas på: 
www.tastecelebrationresidence.com

Van	Ufford	Choklad	

11.00-16.00	 Vi besöks av Hönsinge 
Hantwerksbryggeri och ConCoct Fabrique. 
Prova deras fina produkter och vår choklad  
i fabriksbutiken.
11.00-16.00	 Premiärhelg för jordgubbar från 
Eriksgården doppade i choklad.  
Vi bjuder på kaffe!

Vitaby	Kyrkby	Mejeri	

11.00-12.00	 Gäst på Drakamöllans Gårdshotell 
läs mer där.

Åsgård-Holkestorp	

11.00-16.00	 Provsmakning av gårdens 
produkter. I gårdsbutiken finns färskt lammkött 
och nymald dinkel. Det serveras lammkebab 
och lammkorv.
11.00-16.00	 Välkomna att njuta av våra får och 
lamm från besöksverandan i vårt nya stall.
14.00	 FÅRSLÄPP!!

Östangård	

11.00-16.00	 Bella på Österlen erbjuder en 
Vårmeny i samarbete med Sparrisgården 
3-rätters meny 249 kr . Drop-in, eller boka för 
att vara säker på plats: www.bellapaosterlen.se
11.00-16.00	 Caféet erbjuder hembakta 
smörgåsar, bakverk, kakor, bullar samt kaffe/te.
16.00-21.00	 Bella på Österlen serverar Vårmeny 
i samarbete med Sparrisgården 4-rätters meny 
755 kr. Drop-in, eller boka för att säkert få plats: 
www.bellapaosterlen.se

Österlenbryggarna	

11.00-16.00	 Bryggeributiken öppen med 
provsmakning.
14.00	 Rundvandring och presentation i 
Bryggeriet.

Österlen	Kokkonst	

11.00-15.00	 Provsmaka och handla äppelmust 
från Grevlunda Nygård. Äppelodlare Thomas 
Nilsson ger goda råd om hur du får en bättre 
skörd.
11.00-15.00	 Vi serverar vår genuina och 
uppskattade österlenska tapas-tallrik tillagad 
på råvaror från lokala producenter. Pris: 150 kr.
14.00-16.00	 Tågarps trädgård tipsar om hur du 
kommer igång med odling av egna grönsaker 
och kryddor. Försäljning av plantor och fröer.

Österlenchoklad	

14.00-14.30	 Chokladprovning. Boka din plats till 
vår unika chokladprovning av svensktillverkad 
bean to bar-choklad. Biljett kostar 90 kr & köps 
via www.osterlenchoklad.se

Österlenkryddor	

11.00-17.00	 Provsmakning av nyheter och 
favoriter med nya recept, vår nya mjölkfria 
kokosglass finns att provsmaka och köpa.
11.00-16.00	 Mias närodling presenterar sina 
kryddor och köksväxter som är småskaligt och 
ekologiskt odlat av Mia.

Österlens	Kött	&	Vilt	

11.00-15.00	 Butiken är fylld med våra utsökta 
delikatesser. Provsmakning av produkter  
från butiken.

Österlen	Sparris	

10.00-16.00	 Vårens sparris i butiken. För att 
njuta den tillagad se under Östangård.
11.00 och 14.00	 Visning av odling och 
produktion.

FREDAG 11 MAJ

Allé	på	Österlen	

12.00-22.00	 Vi serverar Österlensparris i olika 
tappningar. Vårens härligaste primör på buffé 
under dagen och sparrismeny på kvällen. Boka 
på: alle@alle.se eller 0414-71444.
12.00-18.00	 Enklare rätter och fika i caféet.

Buhres	på	Kivik	

10:30 och 12:30	 Filéskola – att filéa olika fiskar.
11:00 och 14:00	 Öppen Rök – besök vårt rökeri 
och få tips & smakprov.
11:30 och 14:30	 Grillskola – vi visar hur du grillar 
fisken på bästa sätt.
12:00-16:00	 Vi dukar upp en buffé  
i restaurangen för 250 kr, bokning via 
bokning@buhres.se eller 0414-702 12.

Cake	Cowboy

10.00-18.00	 Vår nya butik är fylld av choklad, 
praliner och desserter. Njut av en fika med  
vad konditorn har att erbjuda.

Drakamöllans	Gårdshotell	

12.00-13.30	 Drakamöllans Matrundebuffé med 
vårens alla läckerheter, dessert och kaffe. Pris 
225 kr. Bästa att boka för det blir fullt hus.  
044-351 016.
14.00-14.45	 Stor kockskola. Drakamöllans 
kockar berättar om de olika rätterna på buffén 
och delar med sig av tips och recept.

Farmors	lycka	

08.00-10.00	 Gårdsfrukost med Honungstema-
Anna från Lillgårdens Bi och Trädgård gästar 
oss. Boka gärna.
14.00-16.00	 Smaka våra ägg på en tapas-
inspirerad tallrik. Möt äggbonden. Boka gärna. 
Äggförsäljning mm hela dagen.

Fridshills	&	Raskarums	kyckling	

11.00-12.00	 Lär dig stycka kyckling – ingen 
föranmälan behövs. Kursen är gratis – passa på!

Grafmans	Goda	

13.00	 ”Skaffa höns – allt du behöver veta!” 
Jonas Ivarsson från Elfvabjers gård håller 
föredrag. Anmälan krävs. Anmälan och mer 
information: www.grafmansgoda.se.

Gröna	butiken	på	Orelund	

10.00-17.00	 Provsmakning av produkter  
från butiken

Gunnarshögs	Gård	

10.00-16.00	 Vi firar 10 års jubileum i gårdskaféet 
med vår populära provsmakningsbuffé. Lär 
mer om hur vår kallpressade rapsolja kan 
användas i matlagningen.
11.00	 Produktionsvisning för barn, 3-10 år, vi 
avslutar i minipresseri där du pressar din egen 
rapsolja, pysslar och dekorera din flaska.
12.30	 Fältvisning för familjer, visning av 
rapsfältet med traktor och vagn.
14.00	 Produktionsvisning för vuxna och äldre 
barn, vi avslutar i minipresseri där du pressar 
din egen rapsolja.

Hotel	Svea	

12.00-14.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.
18.00-21.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.
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Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

Ingelsta	Kalkon	

11.00-15.00	 Vår goda grillbuffé är uppdukad 
med vårens primörer i restaurangen. 
Butiken är fylld med våra utsökta 
kalkondelikatesser.

Karlsfälts	Gård	

10.00	 Unikt tillfälle att besöka Karlsfälts Gård, 
Sveriges miljövänligaste lantbruk. Öppen gård 
med Erik O.R. Bengtsson. Vi ses vid verkstaden.
14.00	 Parkvandring med Planteringsvännernas 
ordförande Olof Bengtsson. Vi möts vid 
verkstaden.

Kiviks	Café	&	Bageri	

8.00-16.00	 Österlenska smörrebröd, ”Go fika” 
med spettekaka och glass. Smakprover från 
bageriet.
10.30 och 13.00	 Besök i spettkaksbageriet. Hur 
blir dessa konstverk till? Varför inte smaka på!

Kiviks	Hotell,	Konferens	och	Spa	

14.00-19.00	 Dagspa
16.00-18.00	 Ostronbar med Mousserande 
Äppelvin från Bedstekilde och sabrering.
14.00	 Eftermiddagskuren, inträde till Spa,  
en behandling samt 3-rätters meny.
18.00	 Kvällsmeny

Kiviks	Musteri	

10.00-17.00	 Provsmakning skånsk cider.
12.00-15.00	 Skånsk cider med grillbuffé på vår 
vackra innergård.
13.00 och 15.00	 Guidad vandring i Äpplets Hus 
och våra trädgårdar. 80 kr/person, gratis för 
barn under 12 år.
10.00-16.00	 Biodlare Martin Svensson 
berättar om bin och deras fantastiska värld, 
provsmakning av honung.

Kivikås	Frukt	&	Must	

11.00-16.00	 Smaka vår äppelmust i butiken.

Köpingsbergs	Vingård	

11.00-16.00	 Våryra i vingården. Besök 
vingården, vineriet och prova våra viner  
i Champagnebaren. Vinbonden berättar om 
produktionen.

Linas	och	Binas	

11.00-17.00	 Provsmakning av honung i butiken. 
Trädgården öppen för strövtåg på egen hand 
och möjlighet att titta in i en bikupa.
12.00	 Vi berättar om vår andelsbiodling.

Petersborgs	Gård	

11.00-16.00	 Prova på att gör din egen senap, 
bordet står framdukat. Korvgrillning av 
närproducerade korvar. Vi gör Skånska Tapas.
11.00-14.00	 Sara Bäckmo ”Skillnadens Trädgård” 
Föreläser om Mina bästa grönsaker 390kr. 
Skånska tapas serveras i pausen.

Skillinge	Teater	Café	&	Restaurang	

11.00-16.00	 Vi serverar lätt lunch, espresso, 
nybakta bullar och smörgåsar med örtsmör 
gjort på växter från den egna ekologiska 
odlingsbädden.
12.00	 Guidad visning av Skillinge Teaters  
tre olika scener. Fri entré.

Stockeboda	Gård	

12.00-19.00	 Ekologisk grill- och lammbuffé med 
hemlagad potatissallad. Vi bjuder på lemonad 
till barnen. 295 kr/person och 155 kr/barn 
under 12 år. Boka på info@stockeboda.se

Tastecelebration	Residence	

11.00-20.00	 Hungrig! Njut av en lustfylld 
fotoutställning med matfotografi. Skulle du bli 
just hungrig så beställ en cappuccino, ett glas 
vin, fika eller något mer mättande hos oss.
11.00-13.00	 Ditt vackraste bakverk på bild! Ta 
med dina vackraste kakor/tårta och föreviga 
den på matstylad bild. Kostnad 50 kr per 
person/bakverk. Bokas.
13.30-14.30	 Bästa matbilden på Instagram! Tips, 
tricks och övningar med din mobiltelefon. 
Minikurs med matbloggaren Isabel Brummer. 
Kostnad 50 kr per person/bakverk. Bokas på: 
www.tastecelebrationresidence.com

Van	Ufford	Choklad	

10.00-17.00	 Provsmaka vår choklad och köp 
med favoriterna hem från fabriksbutiken. 
Premiärhelg för jordgubbar från Eriksgården 
doppade i choklad. Vi bjuder på kaffe!
15.00-15.30	 Prova på i chokladfabriken! Gör din 
egen chokladskapelse att ta med hem.  
Pris 100 kr – köp biljett i webbshop på  
www.vanufford.se.

Åsgård-Holkestorp	

11.00-16.00	 Provsmakning av gårdens 
produkter. I gårdsbutiken finns färskt lammkött 
och nymald dinkel. Det serveras lammkebab 
och lammkorv.
11.00-16.00	 Välkomna att njuta av våra får och 
lamm från besöksverandan i vårt nya stall.

Östangård	

11.00-16.00	 Bella på Österlen erbjuder en 
Vårmeny i samarbete med Sparrisgården 
3-rätters meny 249 kr. Drop-in, eller boka för 
att vara säker på plats: www.bellapaosterlen.se
11.00-16.00	 Caféet erbjuder hembakta 
smörgåsar, bakverk, kakor, bullar samt kaffe/te.
16.00-21.00	 Bella på Österlen serverar Vårmeny 
i samarbete med Sparrisgården 4-rätters meny 
755 kr. Drop-in, eller boka för att vara säker på 
plats: www.bellapaosterlen.se

Österlenbryggarna	

11.00-16.00	 Bryggeributiken öppen med 
provsmakning.
14.00	 Rundvandring och presentation  
i Bryggeriet.

Österlen	Kokkonst	

11.00-15.00	 Provsmaka och handla äppelmust 
från Grevlunda Nygård. Äppelodlare Thomas 
Nilsson ger goda råd om hur du får en bättre 
skörd.
11.00-15.00	 Vi serverar vår genuina och 
uppskattade österlenska tapastallrik tillagad 
på råvaror från lokala producenter. Pris: 150 kr.
14.00-16.00	 Tågarps trädgård tipsar om hur du 
kommer igång med odling av egna grönsaker 
och kryddor. Försäljning av plantor och fröer.

Österlenchoklad	

14.00-14.30	 Chokladprovning. Boka din plats till 
vår unika chokladprovning av svensktillverkad 
bean to bar choklad. Biljett kostar 90 kr & köps 
via www.osterlenchoklad.se

Österlenkryddor	

11.00-16.00	 Mias närodling presenterar sina 
kryddor och köksväxter som är småskaligt  
och ekologiskt odlat av Mia.
11.00	 Matlandskapandet tävlingen pågår  
med närvaro av vår jury Peter Ferngård  
och Titti Qvarnström.
12.00	 Titti Qvarnström håller föredrag 
för de tävlande eleverna och det bjuds 
på smakprover under tiden som årets 
kryddhantverkare utses. Förköp 100 kr.

Österlens	Kött	&	Vilt	

10.00-18.00	 Butiken är fylld med våra utsökta 
delikatesser. Provsmakning av produkter  
från butiken.

Österlen	Sparris	

10.00-16.00	 Vårens sparris i butiken. För att 
njuta den tillagad se under Östangård.
11.00 och 14.00	 Visning av odling och 
produktion.

LÖRDAG 12 MAJ

Allé	på	Österlen	

18.00-22.00	 Den gröna uppstickaren, vårens 
härligaste primör! Vi serverar Österlensparris 
i olika tappningar. Sparrismeny serveras från 
18.00. Boka på alle@alle.se, 0414-71444.
12.00-18.00		Enklare rätter och fika i caféet.

Buhres	på	Kivik	

10:30 och 12:30	 Filéskola – att filéa olika fiskar.
11:00 och 14:00	 Öppen Rök – besök vårt rökeri 
och få tips & smakprov.
11:30 och 14:30	 Grillskola – vi visar hur du grillar 
fisken på bästa sätt.
12:00-16:00	 Vi dukar upp en buffé  
i restaurangen för 250 kr, bokning via 
bokning@buhres.se eller 0414–70212.

Cake	Cowboy

10.00-18.00	 Vår nya butik är fylld av choklad, 
praliner och desserter. Njut av en fika med vad 
konditorn har att erbjuda.

Drakamöllans	Gårdshotell	

11.00-12.00	 På gården Mellby 77 har två 
eldsjälar skapat BEDSTEKILDE VIN AV ÄPPLEN, 
som säljs på Systembolaget och krogar i hela 
Sverige. Kom och lyssna på deras spännande 
resa.
12.00-13.30	 Drakamöllans Matrundebuffé med 
vårens alla läckerheter, dessert och kaffe. Pris 
225 kr. Bästa att boka för det blir fullt hus.  
044-351 016.

Farmors	lycka	

08.00-10.00	 Gårdsfrukost med Honungstema-
Anna från Lillgårdens Bi och Trädgård gästar 
oss. Boka gärna.
14.00-16.00	 Smaka våra ägg på en tapas-
inspirerad tallrik. Möt äggbonden. Boka gärna. 
Äggförsäljning mm hela dagen.

Fridshills	&	Raskarums	kyckling	

13.00-14.00	 Lär dig stycka kyckling – ingen 
föranmälan behövs. Kursen är gratis – passa på!

Grafmans	Goda	

12.00-14.00	 Smörrebrödskalas – testa skånska 
smörrebröd med charkuterier från oss.

Gröna	butiken	på	Orelund	

10.00-16.00	 Provsmakning av produkter  
från butiken.
12.00	Rundvandring i tomat och äppelodling 
med guidning av John Orelind.  
Start vid butiken.

Gunnarshögs	Gård	

10.00-16.00	 Vi firar 10-årsjubileum i gårdskaféet 
med vår populära provsmakningsbuffé.  
Lär mer om hur vår kallpressade rapsolja  
kan användas i matlagningen.
11.00	 Produktionsvisning för barn, 3-10 år, vi 
avslutar i minipresseri där du pressar din egen 
rapsolja, pysslar och dekorera din flaska.
12.30	 Fältvisning för familjer, visning av 
rapsfältet med traktor och vagn.
14.00	 Produktionsvisning för vuxna och äldre 
barn, vi avslutar i minipresseri där du pressar 
din egen rapsolja.

Hotel	Svea	

12.00-14.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.
18.00-21.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.

Ingelsta	Kalkon	

11.00-14.30	 Grillbuffén uppdukad med  
vårens primörer.
10.00-15.00	 Aktiviteter för hela familjen. 
Kalkonerna är i vår hage. Namnge kalkonerna 
och vinn ett barnkalas hos oss. Konrad vår 
mysiga maskot är på plats hela dagen.

Karlsfälts	Gård	

10.00	 Unikt tillfälle att besöka Karlsfälts Gård, 
Sveriges miljövänligaste lantbruk. Öppen gård 
med Erik O.R. Bengtsson. Vi ses vid verkstaden.
14.00	 Parkvandring med Planteringsvännernas 
ordförande Olof Bengtsson. Vi möts vid 
verkstaden.

Kiviks	Café	&	Bageri	

8.00-16.00	 Österlenska smörrebröd, ”Go fika” 
med spettekaka och glass.  
Smakprover från bageriet.

Kiviks	Hotell,	Konferens	och	Spa	

08.00-10.00	 Frukost
08.00	 Frukostkuren frukost, inträde till  
Spa samt en behandling
09.00-19.00	 Dagspa
09.00-15.00	 Lunch och Spa
12.00-15.00	 Lunch
14.00	 Eftermiddagskuren, inträde till Spa,  
en behandling samt 3-rätters meny.
18.00	 Kvällsmeny

Kiviks	Musteri	

10.00-17.00	 Provsmakning skånsk cider.
12.00-15.00	 Skånsk cider med grillbuffé på vår 
vackra innergård.
13.00 och 15.00	 Guidad vandring i Äpplets Hus 
och våra trädgårdar. 80 kr/person, gratis för 
barn under 12 år.
10.00-16.00	 Biodlare Martin Svensson 
berättar om bin och deras fantastiska värld, 
provsmakning av honung.

Kivikås	Frukt	&	Must	

11.00-16.00	 Smaka vår äppelmust i butiken.

Köpingsbergs	Vingård	

11.00-16.00	 Våryra i vingården. Besök 
vingården, vineriet och prova våra viner  
i Champagnebaren. Vinbonden berättar  
om produktionen.

Linas	och	Binas	

11.00-17.00	 Provsmakning av honung i butiken. 
Trädgården öppen för strövtåg på egen hand 
och möjlighet att titta in i en bikupa.

Petersborgs	Gård	

11.00-16.00	 Prova på att gör din egen senap, 
bordet står framdukat. Korvgrillning av 
närproducerade korvar. Vi gör Skånska Tapas.
11.00-14.00	 Sara Bäckmo ”Skillnadens Trädgård” 
Föreläser om Mina bästa grönsaker 390 kr.  
Skånska tapas serveras i pausen.

Skillinge	Teater	Café	&	Restaurang	

11.00-17.00	 Stor VÅRMARKNAD med ca 25 
lokala utställare och inspiratörer på temat mat, 
trädgård och design fyller upp teaterns lokaler. 
Fri entré för alla besökare!
11.00-17.00	 Vi serverar lätt lunch, espresso, 
nybakta bullar och smörgåsar med örtsmör 
gjort på växter från den egna ekologiska 
odlingsbädden.
12.30, 14.00 och 15.30	 För barn 3-6 år: 
Magiska Trädgården-följ Herr Gråtomte på 
en spännande vandring full av historier och 
finurligheter om de fyra elementen.  
Entré 40 kr. Boka på: www.skillingeteater.se
13.00	 Glassmakaren Peter Svanberg skapar 
unika glassrecept, ölglass, kokosglass med 
gurkmeja, getostglass med hjortronrippel, allt 
går bara det är gott!
17.00	 På middag med Camilla Plum! Inspireras 
av Camilla när hon trollar med mat och örter 
samt njut en tvårätters middag baserad på 
Camillas recept. Pris 290 kr.  
Boka på: www.skillingeteater.se

Stockeboda	Gård	

12.00-19.00	 Ekologisk grill- och lammbuffé med 
hemlagad potatissallad. Vi bjuder på lemonad 
till barnen. 295 kr/person och 155 kr/barn 
under 12 år. Boka på info@stockeboda.se

Tastecelebration	Residence	

11.00-20.00	 Hungrig! Njut av en lustfylld 
fotoutställning med matfotografi. Skulle du bli 
just hungrig så beställ en cappuccino, ett glas 
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Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

vin, fika eller något mer mättande hos oss.
11.00-13.00	 Ditt vackraste bakverk på bild! Ta 
med dina vackraste kakor/tårta och föreviga 
den på matstylad bild. Kostnad 50 kr per 
person/bakverk. Bokas.
13.30-14.30	 Bästa matbilden på Instagram! Tips, 
tricks och övningar med din mobiltelefon. 
Minikurs med matbloggaren Isabel Brummer. 
Kostnad 50 kr per person/bakverk. Bokas på: 
www.tastecelebrationresidence.com

Van	Ufford	Choklad	

10.00-17.00	 Provsmaka vår choklad och köp 
med favoriterna hem från fabriksbutiken. 
Premiärhelg för jordgubbar från Eriksgården 
doppade i choklad. Vi bjuder på kaffe!
15.00-15.30	 Prova på i chokladfabriken! Gör din 
egen chokladskapelse att ta med hem.  
Pris 100 kr köp biljett i webbshop på:  
www.vanufford.se.

Åsgård-Holkestorp	

11.00-16.00	 Provsmakning av gårdens 
produkter. I gårdsbutiken finns färskt lammkött 
och nymald dinkel. Det serveras lammkebab 
och lammkorv.
11.00-16.00	 Välkomna att njuta av våra får och 
lamm från besöksverandan i nya stallet.
11.00-16.00	 Fårsafari med traktor och vagn 
samt hundvallning 80 kr per/vuxen o 40 kr per/
barn Barn under 3 år åker gratis.
12.00-16.00	 Konditori- och bageristjärnan 
Stefan J Petersén och Charlotte Bergenström 
berättar om Grevlunda Mathantverk och 
samarbetet med oss. Surdeg till försäljning.

Östangård	

11.00-16.00	 Bella på Österlen erbjuder en 
Vårmeny i samarbete med Sparrisgården 
3-rätters meny 249 kr. Drop-in, eller boka för 
att vara säker på plats: www.bellapaosterlen.se
11.00-16.00	 Caféet erbjuder hembakta 
smörgåsar, bakverk, kakor, bullar samt kaffe/te.
16.00-21.00	 Bella på Österlen serverar Vårmeny 
i samarbete med Sparrisgården 4-rätters meny 
755 kr. Drop-in, eller boka för att vara säker på 
plats: www.bellapaosterlen.se

Österlenbryggarna	

11.00-16.00	 Bryggeributiken öppen  
med provsmakning.
14.00	 Rundvandring och presentation  
i Bryggeriet.

Österlen	Kokkonst	

11.00-15.00	 Provsmaka och handla äppelmust 
från Grevlunda Nygård. Äppelodlare Thomas 
Nilsson ger goda råd om hur du får en bättre 
skörd.
11.00-15.00	 Vi serverar vår genuina och 
uppskattade österlenska tapas-tallrik tillagad 
på råvaror från lokala producenter. Pris: 150 kr.
14.00-16.00	 Tågarps trädgård tipsar om hur du 
kommer igång med odling av egna grönsaker 
och kryddor. Försäljning av plantor och fröer.

Österlenchoklad	

14.00-14.30	 Chokladprovning. Boka din plats till 
vår unika chokladprovning av svensktillverkad 
bean to bar choklad. Biljett kostar 90 kr & köps 
via www.osterlenchoklad.se

Österlenkryddor	

11.00-17.00	 Provsmakning av nyheter och 
favoriter med nya recept, vår nya mjölkfria 
kokosglass finns att provsmaka och köpa.
11.00-16.00	 Mias närodling presenterar sina 
kryddor och köksväxter som är småskaligt  
och ekologiskt odlat av Mia.

Österlens	Kött	&	Vilt	

10.00-14.00	 Butiken är fylld med våra utsökta 
delikatesser. Provsmakning av produkter  
från butiken.

Österlen	Sparris	

10.00-16.00	 Vårens sparris i butiken. För att 
njuta den tillagad se under Östangård.
11.00 och 14.00	 Visning av odling och 
produktion.

SÖNDAG 13 MAJ

Allé	på	Österlen	

12.00-18.00	 I vår butik & café gör vi smarriga 
smörrebröd, rätter med sparris och trevliga 
bakverk. Här hittar ni även mycket användbart 
till köket.

Buhres	på	Kivik	

12:00-16:00	 Vi dukar upp en buffé  
i restaurangen för 250: -, bokning via  
bokning@buhres.se eller 0414–702 12. 
Smakprover i butiken hela dagen.

Cake	Cowboy

11.00-16.00	 Vår nya butik är fylld av choklad, 
praliner och desserter. Njut av en fika med vad 
konditorn har att erbjuda.

Drakamöllans	Gårdshotell	

11.00-14.00	 Premiär för Smakvandring på 
Drakamöllans hedar. En lagom vandring med 
smakpauser där vi dukar fram det bästa från 
Matrundans medlemmar. Premiär pris 400 kr. 
Max 20 personer.
12.00-13.30	 Drakamöllans Matrundebuffé med 
vårens alla läckerheter, dessert och kaffe. Pris 
225 kr Bästa att boka för det blir fullt hus.  
044-351 016.

Farmors	lycka	

08.00-10.00	 Gårdsfrukost med Honungstema-
Anna från Lillgårdens Bi och Trädgård gästar 
oss. Boka gärna.
14.00-16.00	 Smaka våra ägg på en tapas-
inspirerad tallrik. Möt äggbonden. Boka gärna. 
Äggförsäljning mm hela dagen.

Fridshills	&	Raskarums	kyckling	

13.00-14.00	 Lär dig stycka kyckling – ingen 
föranmälan behövs. Kursen är gratis – passa på!

Grafmans	Goda	

11.00-14.00	 Korvkurs – lär dig göra några olika 
sorters färskkorv. Anmälan krävs. Anmälan och 
mer information: www.grafmansgoda.se.

Gröna	butiken	på	Orelund	

10.00-16.00	 Provsmakning av produkter  
från butiken.

Gunnarshögs	Gård	

10.00-16.00	 Vi firar 10 års jubileum i gårdskaféet 
med vår populära provsmakningsbuffé. Lär 
mer om hur vår kallpressade rapsolja kan 
användas i matlagningen.
11.00	 Produktionsvisning för barn, 3-10 år, vi 
avslutar i minipresseri där du pressar din egen 
rapsolja, pysslar och dekorera din flaska.
12.30	 Fältvisning för familjer, visning av 
rapsfältet med traktor och vagn.
14.00	 Produktionsvisning för vuxna och äldre 
barn, vi avslutar i minipresseri där du pressar 
din egen rapsolja.

Hotel	Svea	

12.00-14.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.
18.00-21.00	 Österlen möter havet, 
trerättersmeny baserad på lokala råvaror från 
myllan och havet. Pris 425 kr. Alla besökare får 
ett smakprov på vår egen Brantevikssill.

Ingelsta	Kalkon	

11.00-15.00	 Grillbuffé med vårens primörer.
11.00-17.00	 Aktiviteter för hela familjen.
Kalkonerna är i vår hage. Namnge kalkonerna 
och vinn ett barnkalas hos oss. Konrad vår 
mysiga maskot är på plats hela dagen.

Karlsfälts	Gård	

10.00	 Unikt tillfälle att besöka Karlsfälts Gård, 
Sveriges miljövänligaste lantbruk. Öppen gård 
med Erik O.R. Bengtsson. Vi ses vid verkstaden.
14.00	 Parkvandring med Planteringsvännernas 
ordförande Olof Bengtsson. Vi möts vid 
verkstaden.

Kiviks	Café	&	Bageri	

8.00-16.00	 Österlenska smörrebröd, ”Go fika” 
med spettekaka och glass. Smakprover från 
bageriet.

Kiviks	Hotell,	Konferens	och	Spa	

08.00-11.00	 Frukost
08.00	 Frukostkuren, frukost, inträde till  
Spa samt en behandling

Kiviks	Musteri	

10.00-17.00	 Provsmakning skånsk cider.
12.00-15.00	 Skånsk cider med grillbuffé på vår 
vackra innergård
13.00 och 15.00	 Guidad vandring i Äpplets Hus 
och våra trädgårdar. 80 kr/person, gratis för 
barn under 12 år.
10.00-16.00	 Biodlare Martin Svensson 
berättar om bin och deras fantastiska värld, 
provsmakning av honung.

Kivikås	Frukt	&	Must	

11.00-16.00	 Smaka vår äppelmust i butiken.

Köpingsbergs	Vingård	

11.00-16.00	 Våryra i vingården. Besök 
vingården, vineriet och prova våra viner  
i Champagnebaren. Vinbonden berättar  
om produktionen.

Linas	och	Binas	

11.00-17.00	 Provsmakning av honung i butiken. 
Trädgården öppen för strövtåg på egen hand 
och möjlighet att titta in i en bikupa.

Petersborgs	Gård	

11.00 -16.00	 Prova på att gör din egen senap, 
bordet står framdukat. Korvgrillning av 
närproducerade korvar. Vi gör Skånska tapas.

Skillinge	Teater	Café	&	Restaurang	

11.00-16.00	 Vi serverar lätt lunch, espresso, 
nybakta bullar och smörgåsar med örtsmör 
gjort på växter från den egna ekologiska 
odlingsbädden.
12.00 och 15.00	 Guidad visning av Skillinge 
Teaters tre olika scener. Fri entré.
14.00-16.00	 Afternoon Tea med författarbesök 
av Emmy Abrahamsson, känd för en 
underfundig humor och boken om hur hon i 
Wien blev kär i en uteliggare. 

Stockeboda	Gård	

12.00-19.00	 Ekologisk grill- och lammbuffé med 
hemlagad potatissallad. Vi bjuder på lemonad 
till barnen. 295 kr/person och 155 kr/barn 
under 12 år. Boka på info@stockeboda.se

Tastecelebration	Residence	

11.00-20.00	 Hungrig! Njut av en lustfylld 
fotoutställning med matfotografi. Skulle du bli 
just hungrig så beställ en cappuccino, ett glas 
vin, fika eller något mer mättande hos oss.
11.00-13.00	 Ditt vackraste bakverk på bild! Ta 
med dina vackraste kakor/tårta och föreviga 
den på matstylad bild. Kostnad 50 kr per 
person/bakverk. Bokas
13.30-14.30	 Bästa matbilden på Instagram! Tips, 
tricks och övningar med din mobiltelefon. 
Minikurs med matbloggaren Isabel Brummer. 
Kostnad 50 kr per person/bakverk. Bokas på: 
www.tastecelebrationresidence.com

Van	Ufford	Choklad	

10.00-17.00	 Provsmaka vår choklad och köp 
favoriterna från fabriksbutiken. Premiärhelg  
för jordgubbar från Eriksgården doppade  
i choklad. Vi bjuder på kaffe!

Åsgård-Holkestorp	

11.00-16.00	 Provsmakning av gårdens 
produkter. I gårdsbutiken finns färskt lammkött 
och nymald dinkel.  
Det serveras lammkebab och lammkorv.

11.00-16.00	 Välkomna att njuta av våra får och 
lamm från besöksverandan i nya stallet.
11.00	 Vi visar vårt nya fårstall som byggts 
med stöd från Europeiska Jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling. Vi berättar om EU-
Projektet och vår verksamheten.

Östangård	

11.00-16.00	 Bella på Österlen erbjuder en 
Vårmeny i samarbete med Sparrisgården 
3-rätters meny 249 kr. Drop-in, eller boka för 
att vara säker på plats: www.bellapaosterlen.se
11.00-16.00	 Caféet erbjuder hembakta 
smörgåsar, bakverk, kakor, bullar samt kaffe/te
16.00-21.00	 Bella på Österlen serverar Vårmeny 
i samarbete med Sparrisgården 4-rätters meny 
755 kr. Drop-in, eller boka för att vara säker på 
plats: www.bellapaosterlen.se

Österlenbryggarna	

11.00-16.00	 Bryggeributiken öppen med 
provsmakning
14.00	 Rundvandring och presentation i 
Bryggeriet

Österlen	Kokkonst	

11.00-15.00	 Provsmaka och handla äppelmust 
från Grevlunda Nygård. Äppelodlare Thomas 
Nilsson ger goda råd om hur du får en bättre 
skörd.
11.00-15.00	 Vi serverar vår genuina och 
uppskattade österlenska tapas-tallrik tillagad 
på råvaror från lokala producenter. Pris: 150 kr.
14.00-16.00	 Tågarps trädgård tipsar om hur du 
kommer igång med odling av egna grönsaker 
och kryddor. Försäljning av plantor och fröer.

Österlenchoklad	

14.00-14.30	 Chokladprovning. Boka din plats till 
vår unika chokladprovning av svensktillverkad 
bean to bar choklad. Biljett kostar 90 kr & köps 
via www.osterlenchoklad.se

Österlenkryddor	

11.00-16.00	 Mias närodling presenterar sina 
kryddor och köksväxter som är småskaligt  
och ekologiskt odlat av Mia.
11.00-17.00	 Provsmakning av nyheter och 
favoriter med nya recept, vår nya mjölkfria 
kokosglass finns att provsmaka och köpa .
13.00	 Vi vandrar genom det som odlats för 
säsongen, det ingår en smakrik egenodlad 
sallad och måltidsdryck. Förköp: 100 kr.

Österlens	Kött	&	Vilt	

11.00-15.00	 Butiken är fylld med våra utsökta 
delikatesser. Provsmakning av produkter f 
rån butiken.

Österlen	Sparris	

10.00-16.00	 Vårens sparris i butiken. För att 
njuta den tillagad se under Östangård.
11.00 och 14.00	 Visning av odling och 
produktion.
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Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

Allé	på	Österlen 
Naturskön gårdsmiljö där tradition 
möter innovation. Café med smörre-
bröd, grill och barkvällar på somma-
ren. Festsal och butik. 
alle.se 

0414-71444 

Buhres	på	Kivik 
Fiskbutik, rökeri och fiskrestaurang. 
Färsk fisk och skaldjur samt färdiga 
rätter och delikatesser. Rökta produk-
ter och sillinläggningar. 
buhres.se  

0414-702 12

Cake	Cowboy 
Handgjorda praliner, choklad för alla 
tillfällen, dessert och vad konditorn 
har att erbjuda för dagen och mycket 
annat.  
cakecowboy.se  

0414-684 510

Drakamöllans	Gårdshotell 
Unik skånegård med brett register. 
Matupplevelser för boende gäster. 
Opera. Kokböcker. Bröllop, 
fester, söndagsmiddagar. 
drakamollan.com  

044-351 016

Farmors	lycka 
Sekelskiftesgård med djur, natur och 
sju rum. Egna färska ägg, kallpressad 
rapsolja samt gourmetdetaljer och 
lamm i butiken. 
farmorslycka.se  

0414-740 39

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

0414-605 70

GE-MA-livs 
Butik med egentillverkade charkute-
rier. Eget rökeri. Delikatesser samt kött 
och fläsk från lokala uppfödare. 
gemalivs.kopingebro.

torget.se  

0411-550 072

Grafmans	Goda 
Hantverksmässig tillverkning av 
klassiska och nyskapande charkuterier 
med kött från lokala gårdar. 
grafmansgoda.se   

070-697 6207 

Gröna	butiken	på	Orelund 
Butik med gårdens nyskördade 
grönsaker, frukter och bär. Flera 
tomatsorter, jordgubbar, körsbär, 
hallon, plommon, äpplen. 
orelund.se   

0414-243 00

Gunnarshögs	Gård 
Kallpressad rapsolja från Österlen. 
Gårdsbutik, gårdskafé och visningar 
i produktionen för både 
stora och små. 
gunnarshog.se  

0414-320 03 

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

0414-411 720

Ingelsta	Kalkon 
Delikatessbutik och restaurang med 
brett sortiment av kalkonprodukter av 
svensk kalkon. Färskvaror, färdiglaga-
de rätter och catering. 
ingelstakalkon.se  

0414-285 24  

Karlsfälts	Gård 
Hållbar produktion med djur, natur 
och människor i symbios. Historiskt, 
grönt, och Svensk Sigillcertifie-
rat lantbruk med klimattillägg. 
karlsfelt.se   

0706-551 569

Kiviks	Café	&	Bageri 
Stenugnsbakat surdegsbröd samt 
bullar och baguetter. Café med pajer, 
soppor och sallad. Egen tillverkning 
av spettkakor. 
kivikscafe.com   

0414-700 15

Kiviks	Hotell	Konferens	&	Spa 
Vid utsikt över Hanöbukten och tonvikt 
på skånsk mat av lokala råvaror utifrån 
säsong. Weekendarrangemang, 
konferens och spa. 
kivikshotell.se    

0414-700 75

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

0414-719 00

Kivikås	Frukt	&	Must 
Odlar äpplen, päron, plommon och 
körsbär i och runt Kivik. Butik med 
frukt, must, äppelmos och geléer 
utifrån årstiderna. 
kivikås.com    

0414-715 33

Klostret	i	Ystad 
Sedan 1912 Ystads kulturhistoriska 
museum. Runt klosteranläggningen 
ligger örtagården, rosariet, kålgården 
samt pionträdgården. 
ystad.se/klostret   

0411-577 286

Kronovalls	Vinslott	Fullbokat 
Sveriges enda vinslott. Hotell och 
restaurang för bröllop, fester och 
middagar. Afternoon tea och 
vinprovning. 
kronovall.se   

0417-197 10

Köpingsbergs	Vingård 
Vingård med havsutsikt och 8000 
vinstockar på vindskyddad söderslutt-
ning. Provning av mousserande viner 
med vinbonden själv. 
kopingsberg.se   

0701-467117

Linas	och	Binas 
KRAV-cert. honung, ouppvärmd och 
sorterad efter källblommor. Gårdsbu-
tik med egen odling och förädling av 
frukt och bär. 
linasochbinas.se   

0417-262 70

Olof	Viktors,	Glemmingebro 
Tillverkar produkter av naturliga 
råvaror utan tillsatser. 
Prisbelönat bageri 
och kafé. 
olofviktors.se   

0411-522 020

Petersborgs	Gård 
Egen odling och tillverkning av äkta 
skånsk senap. Gårdsbutik fylld med 
svenskt mathantverk och andra 
närproducerade varor. 
petersborg.se   

0414-521 52

Ravlunda	Bränneri 
Bed & breakfast med kafé. Flera rum 
har altan och egen utgång till terrass 
och trädgård. Alla rum med 
egen tv, dusch och toalett. 
ravlundabranneri.se   

0414-741 00

Skillinge	Teater 
Ett pulserande kulturhus med 
teater, konserter, café & 
restaurang, 200 meter från 
Skillinge Hamn. 
skillingeteater.se  

0414-300 24

Stockeboda	Gård 
För kreativa möten för mindre och 
större sällskap. Bryggeri, restaurang 
och konferenser. Boende och aktivite-
ter. 
stockeboda.se    

0414-245 27

Tastecelebration	Residence 
Get-together för foodisar. Fika i 
kaffebaren, ät grönt i restaurangen, 
se en utställning, sov ut i 
sköna sängar, njut av fin 
utsikt och vackra rum. 
tastecelebration.com 
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Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

Van	Ufford	Choklad 
God choklad och ett gott hantverk, 
gjort för hand av ekologiskt odlad 
kakao med ekologiska bär, nötter 
eller kryddor. 
vanufford.se  

0411-101 66

Vilhelmsdals	Gård 
Gårdsmejeri med tillverkning av ost, 
smör och yoghurt. Samtliga av mjölk 
från egna getter och grannens kor. Allt 
arbete görs för hand. 
vilhelmsdal.se   

0414-4817 00

Vitaby	Kyrkby	Mejeri 
Lilla mejeriet med de stora smakerna. 
Mjölk, grädde, filbunke, crème fraîche 
och smör. Allt från korna 
på våra backar. 
vitabykyrkbymejeri.se  

0733-875 023

Åsgård-Holkestorp 
Växtodling och uppfödning av 
Gotlandsfår. Lammkött, chark av lamm 
samt dinkelmjöl med mera. Också 
ullprodukter, fårskinn. 
asgard-holkestorp.com   

0762-332 620

Äppelriket	Ej öppet 
Äppelriket Österlen marknadsför, 
lagrar, sorterar och packar frukt för 
sina medlemmar medan andra odlare 
packar i eget packeri. 
appelriket.se  

0414-706 00

Östangård 
Bella på Österlen ger vårmeny för 
lunch och middag med Sparrisgården. 
Bakverk och fika. Keramik av 
Louise Ebbmar. 
ostangard.nu  

0414-300 14

Österlen	Kokkonst 
Matlagningskurser, catering, Smaksa-
fari och matservering med den lokala 
matkulturen i centrum. Lokal för fest 
och minnesstund. 
osterlenkokkonst.se   

0727-320 833

Österlen	Sparris 
Sparrisgård med odling och butik. Vi 
säljer vår sparris, grön, vit och den ljust 
gröna Primaverde och sparrisplantor. 
Vi har även visningar. 
sparris.se  

0414-300 76

Österlenbryggarna 
Brygger äkta svagdricka och öl sedan 
1953. Fullsortiment av drycker för 
restauranger inklusive specialviner 
och alkoholfria drycker. 
osterlenbryggarna.se   

0417-135 00

Österlenchoklad 
Chokladfabrik och butik. Praliner från 
lokala råvaror. En av få i Sverige som 
tillverkar choklad från 
kakaobönor. Chokladcafé. 
osterlenchoklad.se   

0417-201 25

Österlenkryddor 
Svenska kryddor från spadtaget till 
kryddhyllan. Helhetsupplevelser och 
butik med örter och kringprodukter 
samt visningar. 
osterlenkryddor.se   

0411-550 606

Österlens	kött	&	vilt 
Hängmörat nöt, fläsk och lamm. Vilt 
under säsong. Råvaror och produkter 
från lokala producenter säljs över disk 
i gammaldags butik. 
osterlenskottovilt.se  

0414-738 38
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Här hittar du oss.

Medverkande medlemmar har generellt öppet 
11.00-16.00 under Matrundan. Komplett program 
och avvikande öppettider finns på sidorna 5-7.

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-koordinater.

Vi reserverar oss för ändringar och hänvisar till hemsidan 
och Facebook för det  allra senaste. www.matrundan.se
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Hela denna tidning är en annonsbilaga från Matrundan Österlen

Sol,	vind	och	vatten	sätter	spår	i	maten
Vad	är	det	egentligen	som	gör	Österlen	till	ett	så	mångfacetterat	skafferi?	Och	smakar	
österlenska	tomater	verkligen	annorlunda	än	tomater	odlade	på	andra	sidan	Skåne?

1892 köpte bonden Per Johnsson gården 
Orelund strax norr om Vik. Han upptäckte 
snart att det växte vildapel i hagarna som 
sluttade ner mot havet och antog därför, 
klokt nog, att förutsättningarna var särskilt 
goda för att satsa på äpplen just här. 

Han hade helt enkelt hittat rätt terroir 
för gårdens nya satsning – även om han 
sannolikt aldrig hört talas om begreppet 
terroir. Enkelt uttryckt handlar det om den 
inverkan som ett visst geografiskt område 
har på de grödor som odlas där. Hur jord, 
klimat och vatten påverkar smaken. 

EN LäNGRE VäxTSäSONG
Och visst har Österlen alldeles speciella 
förutsättningar, bland annat fler soltimmar 
än på västra sidan av Skåne. Det förklarar 
John Orelind, Per Johnssons barnbarn och 
tredje generationen på släktgården.

– När vindarna är västliga hinner molnen 
skingras innan de når oss här på den östra 
sidan. Och fler soltimmar ger helt enkelt 
mer energi och mer smak i både våra äpp-
len och våra tomater.

Österlen är känt för sina kalla vårar men 
John menar att de kompenseras av de mil-
da höstarna som ger en lång växtsäsong. 

– Här längs kusten är vi dessutom mindre 
utsatta än i inlandet eftersom havet vär-
mer. Förra året var det många äppelodlare 
i andra delar av landet som drabbades av 

sämre skörd på grund av att äppelblom-
morna frös. Men här klarade vi oss ganska 
bra för det blev inte fullt så kallt.

SOLEN GER SMAKEN
Petersborgs Gård utanför Smedstorp od-
lar senap och andra kryddor och även här 
bidrar solen och den utdragna odlingssä-
songen till mer smak på grödorna. Särskilt 
när det gäller gårdens kumminodling, 
berättar Hans Svensson som är en av få 
kumminodlare i Sverige..

– Tack vare den långa växtperioden hinner 
fröet utveckla en högre halt av eterisk olja, 
vilket är det som ger smak.

Samma erfarenhet har Cherztin Persåkre 
på Österlenkryddor lite närmare kusten. 
Vissa av gårdens kryddor, som mejram, 
oregano, gurkmeja, skulle inte kunna odlas 
på friland längre upp i landet. 

– Vi har ett bra mikroklimat här och en 
kalkhaltig jord som kryddorna gillar. Men 
de många soltimmarna är trots allt det 
viktigaste för smakutvecklingen.

För dig som själv vill upptäcka vad solen 
kan göra för smaken har både Österlen-
kryddor och Petersborgs Gård provsmak-
ningar under Matrundan. I Gröna Butiken 
på Orelund hittar du nu i maj säsongens 
första solmogna tomater redo att avnjutas. 
Ta ett tugga och fundera på hur du upple-
ver smaken.
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Det spirar i 
restaurangfloran
Det kulinariska landskap som Matrundan bildar hade inte varit komplett utan våra restauranger. 
Det är här som alla grödor, drycker och råvaror förädlas, tolkas och sätts samman till en smakrik 
helhetsupplevelse. Bland utbudet finns både välkända Österlenprofiler och spännande nytillskott.

För Eva Thuresson på Allé i Svinaberga 
har de lokala råvarorna varit i fokus sedan 
starten för femton år sedan.

– Ja, det har alltid varit självklart att jobba 
med det närproducerade och därigenom 
har det också blivit viktigare att använda 
sig av det som är i säsong. 

I maj bjuder säsongen på bland annat 
sparris, som självklart serveras i olika 
tappningar på Allé under Matrundan. Även 
den vildväxande ramslöken är som bäst nu 
och sätter smak på vinägrett och Allés spe-
ciella ramslökshollandaise. Förutom bra 
råvaror i säsong tror Eva på att ge maten 
tid och att låta smakerna sätta sig.

Sparrisen och ramslöken lär vi se på 
många menyer under Matrundan, men 
tolkningarna varierar eftersom alla restau-
ranger och matkreatörer har sin särprägel 
och speciella profil. 

Flera av Matrundans medlemmar kom-
binerar restaurang och hotell, som Hotel 
Svea, Kiviks Hotell, Drakamöllan Gårds-
hotell, och hit sällar sig nu även nytillskot-
tet Östangård B & B. 

När Lena Wistrand och Bengt Moreen tog 
över Östangård 2017 var planen att själva 
ansvara för hotell och café och hitta någon 
att driva restaurangen under högsäsong. 
Så läste de att uppmärksammade kocken 

Isabella Morrone flyttat till Österlen och 
skulle öppna restaurang. Kanske hon kun-
de tänka sig att hålla till på Östangård?

Det ville hon gärna och resultatet blev 
”Bella på Östangård”. Stjärnkocken och 
de nyblivna hotellägarna visade sig dess-
utom ha samma syn på mat och samma 
vilja att arbeta med lokala råvaror i säsong. 

– Nu under Matrundan lagar Isabella en 
vårmeny i samarbete med Sparrisgården 
medan jag själv kan fokusera på hembak-
ade kakor, bakverk och smörgåsar i caféet, 
berättar en förväntansfull Lena Wistrand 
som ser fram emot sin första säsong som 
hotellägare på Österlen.

Besök Farmors lycka och Österlen 
Kokkonst om du vill testa österlenska 
tappningar av spanska tapas. För dig som 
känner för en lättare måltid finns en rad 
caféer och matställen längs Matrundan. 
Slink in på Olof Viktors eller Kiviks Café & 
Bageri för en mättande smörgås.

Bland årets nyheter hittar du Skillinge 
Teater Café & Restaurang och Tastecele-
bration Residence som också inspireras av 
det lokala skafferiet.

Oavsett var du stannar till, om det blir en 
helkväll med trerättersmiddag eller snabb 
fika på språng, så kan du räkna med en 
upplevelse rik på genuina lokala smaker.
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Hur rensar man en rödspätta och hur 
styckar man en kyckling? Vad innehåller 
en burk senap egentligen, och vad har 
biet för roll i äppelodlingen?  Allt det där, 
och en hel del mer, kan man lära sig under 
Matrundans fyra dagar. 

För idag vill besökare inte bara äta, de vill 
lära sig något också, det menar Malena 
Borgström på 130-årsjubilerande  
Kiviks Musteri. 

– Vi brukar säga att smaklökarna öppnar 
dörren till kunskapsfönstret. Människor är 
otroligt nyfikna och här på Äpplets hus, 
musteriets kunskapshus, ser vi bland annat 
hur dagens föräldrar vill förmedla kunskap 
om maten till sina barn.

I musteriets program ryms ciderprovning 
och guidade vandringar bland blomman-
de äppelträd. Dessutom kommer den 
erfarne biodlaren Martin Svensson som 
berättar om binas fascinerande värld och 
avgörande roll i äppelodlingen.

– Utan bin blir det ingen frukt och ingen 
cider. Det är nu när träden blommar som 
vackrast som bina arbetar som mest, för-
klarar Malena Borgström. 

BLI EN FENA PÅ ATT FILEA
Drygt två kilometer norr om Karakås äp-
pelodlingar ligger Buhres på Kivik och här 
kommer Ola Werngren och hans kollegor 
att hålla i filéskola och grillskola under 
Matrundans tre första dagar.  

– Många människor tycker att fisk är svårt 
att hantera och tillaga och vi vill ge lite 
handfasta tips kring hygien och tillagning. 
Avdramatisera fisken, helt enkelt, säger  
Ola Werngren.

Färska råvaror är viktigt men när det gäller 
plattfisk ska den helst  ligga några dagar 
innan man tillagar den, tipsar Ola.

– Om den är helt färsk är den ganska hård 
i strukturen och blir gummiaktig när man 
tillagar den.   

Filea och stycka kan man även lära sig 
i Raskarum där Krister Karlsson driver 
Fridshills & Raskarums kyckling. 

– Att stycka en kyckling är kunskap som 
försvunnit på många håll. Men intresset 
ökar och genom att köpa en hel kyckling 
får man ofta mer för pengarna och en rika-
re smakupplevelse, menar Krister Karlsson.

DELA MATUPPLEVELSEN
Andra aktiviteter i programmet är bland 
annat guidade vandringar, korvkurs,  
inspirationsföreläsningar – och matfoto-
grafering. Isabel Brummer är matinspi-
ratör, bloggare och fotograf och driver 
Tastecelebration Residence i Jägmästar-
bostaden i Andrarum. Under Matrundan 
kan man komma hit med sin hembakade 
kaka och få handfasta tips kring hur man 
tar snygga matbilder och höjer nivån på 
sitt Instagramflöde. 

– Det finns en hel del trick man kan tänka 
på när det gäller styling, ljus och skuggor, 
säger Isabel Brummer.

Som bloggare och matinspiratör har hon 
ett brett perspektiv, med ena foten på 
Österlen och den andra i Holland där hon 
bott i många år.

– Matintresset är stort i hela världen och 
människor vill uppleva med alla sinnen. 
Man vill smaka, se, dofta och göra  
medvetna val .

TIPS! Se i programmet under respektive 
arrangör om det krävs föranmälan.

Isabel Brummer. Foto Maggie Strand

Matrunda för vetgiriga
Besökarna ökar i antal, medlemsföretagen blir fler och bredden större – Matrundan växer 

på alla fronter. Det gäller även besökarnas nyfikenhet och viljan att lära sig mer om maten 
man äter. Årets program möter kunskapstörsten med aktiviteter och föreläsningar.

Utvalt och nära från svenska gårdar
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Häng med på Matrundan 
hos oss och njut av en 
härlig buffé med delika-
tesser från havet och 
passande tillbehör.  
 
Vi visar hur du blir 
en fena på att filea och 
hur du grillar fisken på 
bästa sätt. I rökeriet 
får du tips och smak-
prov.  
 
Välkommen!

Program

  www.buhres.se               Brogatan 7 Hamnplan Kivik

MATRUNDAN 
PÅ BUHRES

BUHRES
PÅ KIVIK

10-13  
maj

Torsdag - Lördag
10:30 & 12:30 Filéskola
11:00 & 14:00 Öppen rök
11:30 & 14:30 Grillskola
12:00 - 16:00 Buffé

Söndag
12:00 - 16:00 Buffé

Boka buffé 250 kr
bokning@buhres.se
0414-70212

Fredag: tävlingen Matlandskapandet 
avgörs kl 11.00.

Följt av föredrag med Titti Qvarnström 12.00

Tors-lör-sön: Provsmaka våra kryddiga 
nyheter och veganska glass.

Mias närodling charmar oss med 
sina ätbara växter alla dagar.

Österlenkryddor AB
Karlfältsvägen 363, Länsmansbostället, 271 73 Köpingebro

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

Välkommen till Österlen Kokkonst
Det lilla matstället på slätten

Tågarp 624, 272 93 Tommarp
Telefon 0727-32 08 33
maria@osterlenkokkonst.se
www.osterlenkokkonst.se

Matlagningskurser som ger inspiration, kunskap och glädje.
Catering – vi fixar maten till kalaset.     Lokal för fest och minnesstund.

Smaksafari – en kulturhistorisk matupplevelse.     Konferenser.     Allmogeträdgård.

Matrundan på Svea 
Österlen möter havet en trerättersmeny baserad på lokala råvaror 

från mylla och hav pris 425 kr.
 Alla besökare får ett smakprov på vår egen Brantevikssill.

 Givetvis serveras även vanlig à la carte.

www.hotelsvea.se   te l  0414-411720

Smaka på Österlen hos oss

INNEHÅLLER

Syrad sill, socker, dill, lök,  ättika, 

kryddpeppar, vitpeppar,  

svartpeppar, citronsyra,  

 lagerblad och salt.

INNEHÅLLER

Syrad sill, socker, dill, lök,  ättika, 

kryddpeppar, vitpeppar,  

svartpeppar, citronsyra,  

 lagerblad och salt.

SMAKA
PÅ ÖSTERLEN

FLYG TILL
KRISTIANSTAD ÖSTERLEN AIRPORT

Simrishamn

Kivik

Everöd

Ystad

FRÅN

399 KR
Boka genom att ringa 0771-33 30 00
eller gå in på www.sparrow.se

Kristianstad Österlen Airport 
fri parkering & personlig service

De
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DET BÄSTA FRÅN TIDIGARE ÅR 

OPERASÅNGARE TOLKAR EVERT TAUBE

EN HYLLNING TILL BIRGIT NILSSON

 SÅNGARE FRÅN HELA NORDEN, 
EN FÖRSTÄRKT ORKESTER OCH 

 HÄSSLEHOLMS KYRKAS VOCAL ENSEMBLE 

SÖNDAG 24 JUNI KL 14
I PAUSEN BJUDS ALLA PÅ KAFFE  

OCH FÖDELSEDAGSTÅRTA
INNAN KONSERTEN STOR JUBILEUMSBUFFÉ  

MED PLATS FÖR 300 PERSONER

DRAKAMÖLLAN 
FIRAR 20 ÅR MED
OPERAKONSERT

I TRE AKTER  

DR A K A MÖL L A N 
G Å R DSHOT E L L

DE STORA KÄNSLORNAS FEST

FÖR MER INFOR M ATION OCH BILJETTER W W W.DR A K A MOLL A N.COM/OPER A 
ELLER INFO@DR A K A MOLL A N.COM

guid  pera

I  S A M A R BE T E M E DKraftkälla 
på Österlen?
Mat och speciellt grönsaker är 
en viktig kraftkälla och Öster-
len har många matproducenter 
och odlare som manifesterar 
under matrundan. 
Vi på Österlens Kraft är också 
en stor kraftkälla här på Öster-
len.
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

Öppet alla dagar kl 10–17  |   kiviksmusteri.se

Skånsk cider på 
skånska äpplen

Provsmakning av vår skånska alkoholfria cider.
Grillbuffé på vår vackra innergård. Serveras mellan kl 12-15. 

 195 kr/person, barn 10 kr/år upp till 15 år. 

Guidade vandringar i Äpplets Hus och våra trädgårdar, 
klockan 13 och klockan 15.  

80 kr/person, gratis för barn under 12 år. 

Välkomna!

Matrundan 10– 13 maj
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Smak	av	midsommar	i	Berlin

7 500 knäckebröd, 1 000 flaskor cider och en ansenlig mängd senapsburkar. Det var bara 
en del av allt som gick åt när Matrundan deltog i den svenska montern på mässan Grüne 
Woche i Berlin i slutet på januari. 

Här, på världens största mässa med 1 600 utställare och 400 000 besökare, gäller det att 
slå igenom i bruset och temat för montern var svensk midsommar. Om vi utgår från hur 
många av våra midsommarkransar som fotograferades och dök upp i sociala medier så 
var temat en succé.

Söndagsmiddagen		
gör	comeback

Att äta söndagsmiddag är ett lättsamt sätt 
att umgås som uppskattas av allt fler och 
det märks på många restaurangmenyer. 
Drakamöllan Gårdshotell gör sin traditio-
nella version som är öppen även för dig 
som inte bor på hotellet och serveras sista 
söndagen varje månad kl 14.00. 

– Det är en bra tid för då hinner man ut i 
naturreservatet först och sedan serverar 
vi en traditionell varmrätt och efterrätt 
med en modern twist. Rejäl mat som man 
blir ordentligt mätt på, berättar Ingalill 
Thorsell på Drakamöllan Gårdshotell.

Pris per person är 390 kr. Eftersom det 
brukar bli fullt är det säkrast att boka på 
info@drakamollan.com, 044-351 016. 

Fårsafari	på	betet

På Åsgård utanför Onslunda blir det i 
sommar fårsafari med traktortur från går-
den ut till de natursköna betesmarkerna. 
Här vallar en av gårdens bordercollies in 
får och lamm för klapp och gos. Åsgårds 
ägare Kalle och Charlotte berättar om sin 
ekologiska fårskötsel och växtodling av 
bland annat ursprungliga äldre spann-
målssorter som dinkel och emmer.

Alla vardagar under sommaren, kl 9-10 
samt 10-11. Pris per vuxen 80 kr, per 
barn 40 kr. Turen måste förbokas på 
0762-332 620.

På	middag	med	
Camilla Plum	

Skillinge Teater fick nya ägare för ett år 
sedan och har sedan dess satsat på att 
utveckla restaurangen. I vår börjar man 
även odla egna örter och ätbara blommor 
att ha i matlagningen.

– Vi är mycket influerade av den danska 
matinspiratören och kocken Camilla 
Plum och hennes sätt att använda örter 
och kryddväxter i matlagningen. Vi är 
därför extra glada över att i år bli en del 
av Matrundan och att vi på lördagen den 
12 maj får hit Camilla från Danmark, säger 
Karin Johansson-Mex.

Camilla tar plats på scen och delar en del 
av sina matlagningsknep och tips sam-
tidigt som huset bjuder på en middag 
baserad på Camillas recept. 

Under Matrundan bjuder teatern på en 
större Vårmarknad och i sommar ökar 
Skillinge Teater utbudet av ekologiska 
viner och erbjuder vinprovningar. Vid 
midsommar är det premiär på sommarens 
stora föreställning och sedan fylls teaterns 
tre scener av ett brett och spännande pro-
gram med teater, konserter och matkultur.

Smaka	på	Skåne	–	en	
garanti	för	ursprung,	
kvalitet	och	hantverk

Håll utkik efter produkter märkta med 
”Smaka på Skåne” nästa gång du handlar. 
Det är en regional ursprungsmärkning 
som introduceras i ett pilotprojekt med 
tio skånska mat- och dryckesföretag. 
Kriterier för märkningen är lokalt ursprung 
på råvaran, hantverksmässig produktion 
och spårbarhet. Deltagande företag är 
Petersborgs Gårdsbutik och Österlen-
kryddor (båda medlemmar i Matrundan) 
samt Bondens Bästa, Brygghuset Finn, 
Grönalunds Bi & Musteri, Kabbarps Träd-
gård, Nablus Mejeri, Nöbbelövs gårds-
mejeri, Saxtorps Svamp och Skånsk Chili.

Recept

Lammlägg	med	glaze	(4	port)

4	st lammlägg från Åsgård
1 morot
1 gul lök 
2 lagerblad
1-2 liter vatten
Salt och peppar efter smak
 
Blanda alla ingredienserna i en gryta 
och lägg i lammläggen
Låt koka ca 1	timme
 
Gör glaze:
2 vitlöksklyftor
3	dl tomatketchup
4	msk rörsocker
2	msk rödvinsvinäger
2	msk kinesisk soja
1	msk Dischång Senap från Petersborg
1	msk riven ingefära
2	msk honung 
1	krm cayenpeppar
Flingsalt
 
Skala och hacka vitlöken.
Blanda vitlök med övriga ingredienser 
och koka ca 20	min.
Smaksätt med salt och peppar.
 
Gör så här: Lägg de tillagade lammläg-
gen på grillen och pensla med glaze på 
slutet för att få en härlig yta. Servera 
med ljuvliga primörer från Österlen.

notiser

Must-SM	i	Kivik	26	maj

Sveriges första mästerskap i äppelmust 
2017 blev en succé och den 26 maj är det 
dags igen. Kom och provsmaka och upp-
lev mångfalden av svensk äppelmust. 
Upptäck vad jordmån, äppelsort, väder, 
vind och skördetillfälle gör för smaken. 
Under dagen kan du träffa landets alla 
mustaktörer, provsmaka och rösta fram 
din egen favorit.  
Läs mer på www.must-sm.se

Juryrepresentant – Mischa Billing 
Dubbel pristagare – 
Elisabeth Knöppel 

Foto Pan Pacific



Petersborgs gård
273 98 smedstorp

Inspirationsdag med 

Sara Bäckmo 
Mina bästa grönsaker

fredag 11 maj  – lördag 12 maj 
kl 11.00-14.00 i logen

pris: 390 kr för föredrag och
tapas med Skånska smaker, 
vilka serveras i pausen.

Biljetter: 
www.senapsbutiken.se
Petersborgs Gårdsbutik i Lunds Saluhall
Petersborgs Gårdsbutik Smedstorp

Sara Bäckmo har skrivit Skillnadens Trädgård 
i sociala medier sedan 2012. Efter 20 år inom 
public service-media lämnade hon Sveriges Radio 
2015 för att på heltid skriva om sin trädgård. 
Böckerna Skillnadens Trädgård (2016) och 
Skillnadens mat (2017) är storsäljare och i år 
kommer tredje boken; Vinterodling. Skillnadens 
har fått flera utmärkelser och Saras entusiastiska 
skildring av odlingslivet inspirerar många 
tusen människor att börja odla sin egen mat.

Matrundan Österlen 2018
torsdag 10 maj – söndag 13 maj:
kl 11.00-16.00

”Gör din egen senap” står framdukat.

Korvgrillning av närproducerat.

Skånska Tapas 

Är det det dags att flytta till öppna landskap?
Välkommen att kontakta oss för ett

snabbt lånelöfte och räntefritt handpenningslån.

TELEFON: 0411-82 20 00
WWW.SPARBANKENSYD.SE


