
Kontakta Jonas på tel. 070-515 25 85 eller maila till info@smakapadalarna.se för mer information 
eller bokning. Minst antal: 20st/grupp. Samtliga tre ställen är handikappanpassade och bussvänliga.

FÖLJ MED PÅ EN UNIK KULINARISK RESA TILL TRE GULDKORN I DALARNA

Vår resa börjar hos Sahlins Struts. Lyssna till deras berättelse, få  
en guidad tur och njut av förmiddagskaffe. Vi åker vidare till  

Murboannas för lunch och ostprovning. Vi får även höra historien om 
hur allt startade. Resan avslutas på Kulinariet. Här får vi höra deras 
historia, gå en guidad visning av bageriet och avslutar dagen med 
eftermiddagskaffe. På samtliga tre ställen finns möjlighet att köpa 

med sig lokala produkter och delikatesser. 

på Dalarna
Smaka



Här får du besöka en vanlig bondgård med ovanliga djur.  
Fascineras av de nyfikna urtidsdjuren och hör när Gunnar eller 
Kerstin berättar om resan från den första kycklingen som bodde  
i det egna köket till dagens strutsfarm med cirka 200 fåglar.  
I slakteriet och rökeriet tillverkas korv, pastejer, burgare med 
mera. Av äggskalen gör vi bland annat lampor och smycken. 
Allt som tillverkas finns att köpa i gårdsbutiken. Här finns också 
dammvippor, tvål och cerat som vi låter tillverka av fjädrarna och 
fettet från strutsarna. I butiken hittar du även spännande, vackra 
och goda produkter från andra tillverkare. I köket använder vi 
äggen till kakor och glass. I ett besök hos Sahlins Struts ingår en 
guidad tur och du får även mata strutsarna om du vill. Dessutom 
förmiddagsfika och spännande shopping. Välkommen!

www.sahlinsstruts.se

Kulinariet är ett centrum för småskaligt mathantverk i den  
vackra bygden Stora Skedvi. Här kan du se när Skedvi Bröd bakas 
för hand i vedeldade ugnar över öppen eld. Brödet är fortsättningen 
på en lång och god hantverkstradition. I saluhallen Visthusboden 
handlar du närproducerat kött, ost, potatis, bröd, ägg och annat 
gott. Detta blandas i vår saluhall med godsaker som vi hittat på 
längre avstånd. Stora Skedvi Mejeri erbjuder dig mjölken som vi 
hämtar på den Krav-märkta gården här i byn, du kan köpa med dig 
på glasflaska och vi tillverkar också ost och glass. Under ert besök 
på Kulinariet kommer ni att få en guidad visning där vi berättar 
historien om hur Kulinariet skapades och hur Skedvi Bröd återupp-
stod med hjälp av folkets stöd. Vi avslutar såklart rundturen med 
rykande varm mjukbulla direkt från de vedeldade ugnarna. 

www.kulinariet.se

Några kilometer från Borlänge i den lilla byn Murbo hittar du 
oss. Det är här som vi producerar våra ostar och andra mejeri-
produkter – ta gärna en titt in i mejeriet om du är nyfiken! Vägg 
i vägg med mejeriet ligger butiken där våra produkter finns till 
försäljning, tillsammans med massor av andra närproducerade 
delikatesser. En trappa upp finns vårt café med stora ytor, generös 
takhöjd och vacker utsikt över Murbo och på sommaren betar 
kossorna utanför fönstret. Här finns godsaker både från mejeriet 
och från andra gårdar i Dalarna. Vi serverar matiga mackor, fika 
samt varma och kalla drycker. Vårt hjärta klappar för kossorna,  
hantverket och det närproducerade. Välkommen till det lilla 
mejeriet med det stora hjärtat.

www.murboannas.se
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