
För mer information eller bokning maila till info@smakapadalarna.se 

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 alternativt Murboannas, beroende på 
dag. Förmiddagskaffe avnjuts vid första stoppet och vid nästa intas lunch. 

Hos Murboannas bjuds också på ostprovning. Resan avslutas på Skedvi 
Bröd med eftermiddagskaffe. Hos alla tre besöksmålen tas ni emot och får 

en guidad visning. Hör berättelsen om den annorlunda bondgården  
Sahlins Struts, om mejeriet hos Murboannas och om hur knäckebröds- 

bageriet återuppstod i Stora Skedvi. På varje ställe finns också 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 nästan 200 fåglar. 
Allt som tillverkas på gården kan man köpa i gårdsbutiken och 
det är inte lite. Man hittar alla sorters korvar, pastejer, patéer och 
burgare. Men även så otippat som tvålar, cerat och salvor som vi 
utvinner ifrån strutsens fett. Därutöver hittar du de mest effektiva 
strutsdammvippor. I butiken hittar du även spännande, vackra 
och goda produkter från andra lokala mathantverkare. Köket an-
vänder äggen till kakor och glass. Vid besöket 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

Här i fabriken möts tradition, nutid och framtid i knäckebröds- 

bageriet, saluhallen, restaurangen och mejeriet. Sommartid öppnas 
vår gårdsplan för shopping och smakupplevelser. Där finns växt-
hus, sommarkafé och butiker inrymda i containers. Välkommen in 
i fabriken och känn värmen och doften i knäckebrödsbageriet när 
Skedvi Bröd gräddas för hand i vedeldade ugnar. I saluhallen kan 
du inhandla allehanda godsaker från små producenter, många av 
dem från Stora Skedvi med omnejd. Under besöket får ni en guidad 
visning där vi berättar historien om hur knäckebrödsbageriet 
återuppstod med folkets stöd och hur verksamheten har växt till 
en matdestination. Fikat intas i vår trivsamma restaurang där 
knäckebröd självklart har en central roll, liksom råvarorna från 
byn. Varmt välkommen.

www.skedvibrod.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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