Varva jakten på de bästa matupplevelserna med Dalarnas
fantastiska kulturskatter. Besök konstnärshem, trädgårdar
och historiska industrimiljöer och låt dig omfamnas av de
levande berättelserna om Dalarna. Läs mer på:
visitdalarna.se/kulturresan

Lokala mat- och dryckesupplevelser
är en viktig del av Dalarna och en
betydande del av vårt kulturarv.

BRICKA MED DALARNAS SMAKER
Taste of Dalarna är ett nätverk av gårdsbutiker, hantverksproducenter, hantverksbryggerier, caféer och
restauranger runt om i Dalarna som sätter de lokala
råvarorna och de lokala smakupplevelserna i främsta
rummet. Allt i syfte att kunna erbjuda kvalitetssäkrade
mat- och dryckesupplevelser som präglas av ledorden
äkta, ärligt, genuint och med tydligt ursprung.
För er som vill lära er någonting nytt och uppleva
något annorlunda finns möjlighet att se hur hantverket
går till samt att prova på hos några av producenterna.
In english: tasteofdalarna.com

Taste of Dalarna lanserar nu härliga läckra smakbrickor.
På dem samlas olika typer av korvar, charkuterier, ostar
och olika bröd med tillhörande toppings som senap,
marmelader och chutneys. Därmed kan du testa alla godsaker innan du slår till på det du gillar bäst. Smakbrickor
av olika slag finns att köpa hos flera av aktörerna och du
hittar dem och mer information på:
tasteofdalarna.se.

TAGGA DINA BILDER

#tasteofdalarna #visitdalarna

Din guide till lokala mat
och dryckesupplevelser
i Dalarna
tasteofdalarna.se

1 STF Grövelsjön fjällstation Grövelsjön

13 Murboannas Borlänge

På Långfjällets sluttning och milsvid utsikt mot Norge
serveras KRAV-märkta måltider med lokala inslag.
2 Renbiten Grövelsjön

18 Wahlmans Café & Hantverksbageri Hedemora

Strutsfarm med gårdsbutik, restaurang,
café, glassbar samt hantverksbryggeri
med sommarpubar.

3 Fryksås hotell och Gästgifveri Fryksås

Unik fäbodmiljö med anor från 1500-talet där menyn
baseras på säsongens råvaror.

Stenugnsbakat surdegsbröd och bakverk tillverkat från grunden med så mycket lokala och
ekologiska råvaror som möjligt.

15 Kanel & Kummin vedugnsbageri Stora Skedvi

Hantverksmässigt surdegsbröd från grunden med ekologiskt kulturmjöl och självbetjäning i butik dygnet runt.

4 Mora Hotell & Spa Mora

Restaurang med veranda och storslagen utsikt över
Siljan serverar lokalproducerade och smakrika rätter.

Restaurangen som älskar svensk mattradition med fokus på närproducerade
råvaror från gårdarna i närområdet.

Ett hantverksbageri där allt bakas med svenska, lokala
och ekologiska varor i mjöligaste mån.
1–2

23 LissEllas senap Garpenberg

12 Renbiten Deli Falun

Välsorterad delikatessbutik med renkött, älg och annat
vilt, ostar med mera.

Orsa

Sälen

5

24 Ladugårdsfiket, Visentparken Avesta

Mora 4

Med hänförande utsikt över Siljan serveras måltider
med råvaror från Siljansbygden efter säsong.

Klassiskt brasserie med lokala råvaror samt nyöppnad
butik med delikatesser från när och fjärran.

Prisad mathantverkare med senapsbar fylld
med spännande smaker. Öppettider i baren se
hemsidan. Hela sortimentet, över 50 produkter,
hos grannen som har öppet dagligen.

3
Älvdalen

9 Åkerblads Tällberg

11 Banken Bar & Brasserie, Butik Banken Falun

21 Oppigårds bryggeri Ingvallsbenning

Ekologiskt hantverksöl bryggt i Stjärnsund med
bryggerivisningar och sommarpubar.

8 Eva-Lotts kök Rättvik

Gårdsbutik i Rälta med gårdens egna charkuteriprodukter.

Food truck som serverar smashburgare med
lokalproducerat så långt det går.

22 Stjernsunds brygghus Stjernsund

Idre

Bageri med butik som varje dag bakar traditionellt
mjukt tunnbröd samt den lokala varianten Tuttul.

10 Rältagården Leksand

Liten chokladfabrik med butik och hantverksmässig
produktion av chokladprodukter med lokala råvaror.

Fristående och oberoende bryggeri med bryggerivisningar och sommarpubar.

7 Rättviks Tunnbrödsbageri Rättvik

Food truck med god vällagad street food med lokala
råvaror som är klar att äta på stående fot.

19 Labys Choklad Hedemora

20 Moffa Burger Hedemora

16 Restaurang Skedvi Bröd Stora Skedvi

5 Snitths café & hantverksbageri Furudal

Prisbelönt syltmakeri och gårdsbutik med en mängd
produkter av frukt,bär och grönsaker. Även försäljning
året runt på Handslaget i central Rättvik.

I fabriken finns knäckebrödsbageri, saluhall,
restaurang, mejeri och sommartid även växthus
och café utomhus.

14 Sahlins Struts och brygghus Borlänge

Samiskt familjeföretag som kombinerar renskötsel med
egen förädling, butiker, upplevelser och café.

6 Björgårdens syltmakeri Övre Gärdsjö

17 Skedvi Bröd Stora Skedvi

Ett litet mejeri med stort hjärta och
många goda ostar samt gårdsbutik,
restaurang och café.

6–8 Rättvik
9
Malung
Vansbro

Leksand
10
Gagnef

Falun 11–12

Borlänge
14–17
22
13
Säter
Hedemora 18–21 23
Avesta
Ludvika
24
Smedjebacken

Café med fika och lättare luncher på lokala råvaror
som den exklusiva visenthamburgaren.

Elles utemat Flera platser
Exklusiva matlagningsupplevelser över öppen
eld och kurser om eld, utematlagning och viltplockat i skogen.

