
Wernergårdens Mejeri

www.svartadalen.nu

Kom till Gården är en bondgårdsrunda i Svartådalen, Västmanland.

Under en dag håller vi öppet hus på gårdarna i Svartådalen. Alla är välkomna för att få en inblick i hur råvarorna till vår
mat produceras. För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproduce-
rade. 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 Västerfärnebo-Fläckebo lokalförening.

I närheten av Svartåns källflöden ligger byn Karbenning, 20 km söder om
Avesta,  45 km nordväst om Sala och 12 km öster om Norberg beläget vid
järnvägen mellan Gävle - Hallsberg. I norra delen av Karbenning ligger Wer-
nergårdens Mejeri  med gårdsbutik och café.

Under hela 2004 byggdes gårdsmejeriet och den första ystningen gjordes i
januari året efter. Under 2005 färdigställdes mjölkrum
och ladugård för 9 fjällkor och mjölkningen startade
senare på sommaren.  I dagsläget köper vi in mjölk
från närområdet för vår verksamhet och ystningen sker
ca 2 ggr/vecka året om.
I vår gårdsbutik, kan du handla från vårt stora utbud

av  ostar, allt från färskost, haloumi och salladsost till mögel- och kittostar och
hårdpressade ostar t.ex. den unika Gruvosten som vi lagrar 1,5 – 2 år i Sala
Silvergruva på 155 meters djup! En annan uppskattad ost är vår Svartåost, en
variant av den franska osten Morbier med en rand av aska i mitten. 
Här kan du också köpa kaffe/te/läsk, hembakt fikabröd bl.a. vår populära
ostsmörgås med fyra utvalda ostar, lokalt producerad marmelad, sallad och
tomat. Brödet är förstås hembakt där degvätskan är vassle från ystningen!
I vår fina fikaträdgård kan du sitta länge och
njuta av gott fika samtidigt som du har möjlig-
het att titta på våra kossor och kalvar.

Program:
Under dagen kommer vi att mot en mindre
kostnad erbjuda kosafari med traktor & vagn
+ Kl. 18.00 Ostprovning där vi till bilder
berättar om vår verksamhet och hur ost blir till. Pris: 250 kr/person.
Anmälan mail: wernergarden@gmail.com
eller tfn 0223– 61169 alt. 070 – 3904569 (Bengt),
070 - 2430463 (Birgit).

Välkommen den 3 augusti!

se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”

Lördag 3 augusti 2013
kl 10 - 17  +

www.wernergardensmejeri.com


