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SÖNDAG 14 AUGUSTI 2022
VÄLKOMMEN!



VÄLKOMMEN TILL MATTUREN!

Den 14 augusti mellan kl 11–16 öppnar många av bygdens 
matproducenter upp sina gårdar för allmänheten. Det blir en unik 
inblick i hur lantbruk och mathantverk går till – och framför allt 
smakar. Ta chansen att besöka gårdarna under en heldag och 
använd gärna kartan på baksidan för att planera just din rutt.

5. EKOGÅRDEN I KRÄKÅNGER 
Gården är KRAV-certifierad med grönsaksodling 
och lammuppfödning. I butiken säljer vi grönsaker, 
lammkött, fårskinn, ullgarn och hantverk, samt 
gårdens grillade lammburgare. Vi kör även 
lammsafari med traktor och skrinda.
Lövsele 110, Lövånger. 073–8049292
FB Ekogården i Kräkånger

6. ELKE O ALFRED MAGES 
Vi erbjuder hemlagade bakverk, soppa, sylt och 
grönsaker i vårt trädgårdskafé. 
Bjurön 32, Lövånger. elke.mages@gmail.com

7. HERMANSSONS BAGERI I BURVIK 
Vi är ett unikt lantbageri som säljer smörskorpor, 
fullkornsskorpor, grovkakor, Burvikskakor, 
stjärnbullar, pistagebullar, kanelbullar, kardemum-
masnurror med marsán. I sommarkaféet har vi 
fika och glass. Toalett finns ej.
Burvik 160, Bureå. 076–1319153
FB Hermanssons bageri i Burvik

8. JÄRVTJÄRNS UTEGRISAR  
Vi har frigående grisar och säljer unika produkter i 

1. ANNIKA PETTERSSON
Vi odlar olika slags kål, vitlök, grönsaker och 
rotfrukter. Vi säljer bland annat korovor, rödbetor, 
purjo- och vitlök. Under MatTuren erbjuder vi soppa 
med hembakt bröd samt kaffe och te med kaka. 
Ute-toalett finns.
Hökmark 322, Lövånger. 070–6533354

2. BARKBRÖDSBAGARN I KÅSBÖLE
Bageriet erbjuder det fantastiska goda och nyttiga 
barkbrödet, men också ljusugnsbröd och glutenfritt 
barkbröd. 
Kåsböle 48, Lövånger. 070–2591592
FB Barkbrödsbagarn i Kåsböle 

3. BERGMARK GÅRD
På vår släktgård bedriver vi KRAV-certifierad nöt-
köttsproduktion av rasen Angus. Här går det köpa 
gårdens nötkött samt vår grillade Angusburgare, 
fika, tipsrunda och tramptraktorbana för barnen. 
Toalett finns.
Vallen 155, Skellefteå. 073–0985738
FB Bergmark gård

4. BURTRÄSK SALUHALL 
Här hittar du varor från sju lokala producenter, bland 
annat bröd, kakor, bakverk, marmelader, honung, 
rökta produkter, fläsk från utegrisar, lammkött, 
kaninkött, killingkött, nötkött och produkter som 
korv, skav, hamburgare och parisare. 
Vasabrogatan 3, Burträsk. 072–5780539
FB Burträsk saluhall

vår gårdsbutik. Under MatTuren har vi hembakt fika 
och grillar gårdens egna hamburgare och grillkorv. 
Hälsa gärna på nyfikna hönor och lyckliga utegrisar. 
Järvtjärn 219, Burträsk. 0914–41040
FB Järvtjärns utegrisar

9. KÅGEMARKENS KANINGÅRD 
Här har vi förutom kaniner även höns, vaktlar, 
får och getter. I gårdsbutiken säljer vi kaninkött, 
hönsägg och vaktelägg. Kom och träffa våra fina 
djur och fika. 
Kågemarken 76, Kåge. 073–6554614
FB Kågemarkens kaningård

10. MATVERKET BJURÖKLUBB 
I butiken vid Bjuröklubb fyr säljer vi lokalt mathant-
verk som kött, korv, bröd, marmelad och dryck. 
Under MatTuren bjuder vi på provsmakning av lokala 
delikatesser.
Bjuröklubb 500, Lövånger. 0913–40033
FB Matverket Bjuröklubb

11. MEDLEGÅRDEN
Vi har frilandsgrönsaker som potatis, vitlök och kål 
och odlar utan bekämpningsmedel. Vi har lättare 
lunch till försäljning. Parkering kan även ske på  
Medleskolan om trångt på gården. Toalett finns ej.
Medlevägen 91, Skellefteå. 070–3085999
FB Medlegården

12. RENBERGSVATTNETS LANTBRUK 
Vi bedriver KRAV-certifierad mjölk-, kött- och spann-
målsproduktion. I vår gårdsbutik, Lill Einars, kan ni 
köpa gårdens kött, Burträskburgare och råmjölk. 
Träffa gärna naturbetande djur och kalvar och kor 
som mjölkas av mjölkroboten. Toalett finns. 
Renbergsvattnet 74, Burträsk. 070-6414038
FB Renbergsvattnets Lantbruk

13. RENFORS GRÖNSAKER 
Vi säljer egenodlade tomater och gurka, samt kål-
växter som grönkål, svartkål, broccoli, olika betor 
och vitlök. Toalett finns ej.
Renfors 1, Skellefteå. 070–3239908
FB Renfors Grönsaker

14. STRÖMSHOLM LANTBRUK
Vi kommer att ha kött och annan mat till försäljning. 
Hälsa på djuren och följ med på en rundtur bland 
maskiner. Toalett finns ej.
Strömsholmsvägen 40, Bureå. 070–3200296
FB Strömsholms lantbruk

15. LÖVÅNGER LAMM 
Vi bedriver lammproduktion och säljer styckdetaljer 
av lamm och våra korvar. Vi kommer att ha grillen 
tänd, laddad med våra grillkorvar. Bajja-Majja finns.
Selet 216, Lövånger. 070–5776259
FB Ulriceberg AB

16. VALLBACKA GÅRD
Gården är KRAV-ansluten och här finns Hereford-kor 
vars kött vi säljer i köttboden samt kaffe/dricka, 
fikabröd och Ingers suveräna tunnbrödsrullar. Titta 
på kossor, Gutefår, hästar, höns och maskiner. 
Toalett finns.
Uttersjön 6812, Uttersjöbäcken. 070–6959929

17. VÄSTERBOTTENKORV 
Vi tillverkar handgjorda gourmetkorvar av lokalt 
kött, hamburgare, rubs och glazes. Här vandrar 
höns och ankor fritt och någon nyfiken hund. Gårds-
butiken är öppen året runt. Toalett finns ej.
Lövsele 83, Lövånger. 072–5586927
FB vasterbottenkorv

Läs mer på visitskelleftea.se/matturen




