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Nu i höst öppnar ett äppelmusteri i den gamla kvarnen i Haraker.
Harakers Kvarn ligger dryga 20 minuters körning norr om
Västerås, ungefär halvvägs mellan Västerås och Sala.
Harakers Kvarn har mycket gamla anor - ända sedan 1200talet. Nuvarande kvarn är byggd 1828. En våning byggdes till på
1950-talet, och kvarnverksamheten upphörde på 1970-talet.
Lite senare installerades ett vattenkraftverk i stället. Det
producerar el motsvarande ca 200 villor - eller motsvarande en
reduktion årligen av 40 personers totala koldioxidutsläpp. Här
finns utrymmen för fest och andra aktiviteter och i höst öppnar
äppelmusteriet.
Konceptet för Kvarnmusteriet blir inlämning och mustning av
egna äpplen och det är sin egen must man hämtar ut. I väntan på
musten, kan kanske en liten paus i caféet eller de vackra
omgivningarna passa.

Den pastöriserade musten i bag-in-box håller upp till ett år, så det kan
bli många härliga frukostar med sin egen äppelmust. Ett glas om dagen är ca 80 liter per person och år, vilket motsvarar typ 150 kg äpplen.
Idag slängs oerhörda mängder äpplen i Sverige varje år, så tveka inte
att ta vara på chansen att musta så mycket ni har tillgång till nu när
verksamheten drar igång.
Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från Karbenning till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för att kunna
producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen.
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.
se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”
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