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Program och vägbeskrivning hittar du på Matkluster.se 
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Rabarber och Primörfest
Söndagen 27 maj kl. 10-16

 1. a) Magdakullan  
b) Sörgården Måla

  c) Raba Sweet
 2. Solby gård  
 3. Marys Café 
 4. Fika By Anna 
 5. Printz Bageri*
 6. Kjula Hembageri

7.  Robert E’sbotaniska
8. Hornuddens Trädgård
9. Printz bageri
 10. Järna Bageri*
 11. Gamaldags Marknad i 
Malmköping lördag 26/5*
 12. Hotel Malmköping 

 

 13. Dufweholms Herrgård
 14. Ändebols Gårdsbutik & Café
 15. a) Annas Kök - Ösvreta Gård
      b) ÅSAs Smaker från landet
 16. Hellmanska Gårdens Café 
 17. Onsberga Gård
* = Ej öppet sön 27/5, se nedan för 

övriga öppetider



Söndag 27 maj 2018 kl. 10–16
Ta chansen att uppleva Sörmlänska rabarber och primörer.

Runt om i Sörmland håller lokala matföretagare i sörmlands matkluster öppet 
söndagen den 27 maj för att visa upp sin verksamhet, ha rabarber, primörer  

och måltider till försäljning. Många har rabarber och primörtema under hela v. 21.  
Gör din egen rundtur bland mathantverkare, kaféer och restauranger och njut av 

ett vårigt och försomrigt Sörmland.

 

  
1.A) MAGDAKULLAN 
www.magdakullan.se 
fb: Magdakullan 
073-819 06 51 
Magda säteri 
643 97 Västra Näshulta 
Öppet lördag & söndag 10-16.

Magda är en av pionjärerna 
inom eko logisk odling och 
djurhållning, den biodyna-
miska odlingen började  
här redan 1976. Idag betar 
rödkullor de ekologiska hag-
markerna och bidrar till den 
biologiska mångfalden, de 
ger fantastiskt kött som vi 
säljer direkt från gården.  
Här finns också en loppis i 
maga sinet. Fantastiskt café 
och restaurang med stor 
uteservering. Alla lördagar 
har vi Kovandring – guidning 
på gården där vi visar upp 
våra rödkullor kl 14.00. Under 
rabarber ooch primörfesten 
erbjuder vi Belgiska våfflor 
gjorda med sörmländska 
ingredienser. Serveras med 
rabarberkompott, grädde och 
topping. 

På Magda säteri finns under sön-
dagen också: 

1.B) SÖRGÅRDEN MÅLA
www.sorgardenmala.se,
fb: Sörgården Måla Mathant-
verk | 070-549 85 87
Vi har provsmakning och 
försäljning av hemkokta mar-
melader, chutneys, gourmet-
knäcke, senap, honung och 
andra delikatesser. 

1.C) RABA SWEET
070-468 43 12
Raba bakar magiska Piroger 
och olika söta bakverk. Ta 
med kylväska och köp med 
dig hem.

2. SOLBY GÅRD
www.solbygard.se,
fb: solbygard
635 09 Eskilstuna
Öppet lördag & söndag 10-16.

Solby gård är ett aktivt lant-
bruk vid Mälaren, utanför 
Eskilstuna. Vi odlar en mängd 
produkter  som finns i vår 
året-runt-öppna gårdsbutik. 

Bär med fokus på smak och 
kvalitet. I gårdsbutiken finns 
såväl grön saker som ägg, 
kall pressad rapsolja och in-
redning. Under Rabarber och 
Primörfesten kan du avnjuta 
våra hembakade rabarber-
pajer och köpa nyskördad 
rabarber. 

3. MARYS CAFÉ & BUTIK
www.maryscafe.se 
Åkerbyvägen 2, Eskilstuna
Öppet alla dagar, tider se hem-
sidan | 016-35 01 05   
Mary’s Café & Butik som 
bjuder på en skön blandning 
av mat, konst och inredning.
Mary’s kök försöker att alltid 
tänka ekologiskt, KRAV-märkt, 
gärna fair trade och närodlat 
och använder sig i möjligaste 
mån av råvaror från närlig-
gande odlare och producen-
ter. Fikat intar ni antingen i 
den lummiga trädgården eller 
i det inredda växthuset.

matkluster.sematkluster.se



4. FIKA BY ANNA
www.fikabyanna.se
070-957 06 21
Rothofsparken, Tullgatan 4, 
632 20 Eskilstuna
I den stora gula villan vid 
Rothoffsparken har jag all 
min produktion och min 
utgångspunkt. Här hittar 
du också mitt lilla café där 
du kan sitta ner i lugn miljö 
och avnjuta en medveten 
och god fika. Detta är ett 
rent ”swishcafé” där du själv 
tar för dig av det du vill ha 
och betalar via swish. Under 
hela vecka 21 jag jordgubbs- 
och rabarbertårta som i 
cafét samt smarriga rabar-
ber-smoothies. 

5. PRINZ BAGERI - ESKIL-
STUNA 
www.printzbageri.se
fb: Printz bageri
Kungsvägen 8 | 016-14 00 30
Självklart finns även bageriets 
speciella bulle ”Maria Rheum” 
att köpa under hela vecka 21. 
Vi har också mängder av ra-
barberbakverk,rabarberdryck-
er, marmelader, nektar och 
andra Sörmländska Rabarber-
delikatesser.

6. KJULA HEMBAGERI
www.kjulahembageri.se
fb: Kjula Hembageri
070-492 22 26
Lindsäter 1, 635 06 Eskilstuna
– naturligt fritt från gluten och mjölk

Gott bröd, naturligt fritt från 
gluten och mjölk, större 
delen även sojaoch äggfritt. 
Bakat i säker miljö. Vi håller 
öppet under hela Vecka 21, 
men ring gärna innan ni 
kommer så att vi är hemma. 
Vi serverar rabarberpaj och 
några goda nyheter, gluten-
fritt bröd till försäljning. Ba-
geriet är beläget vid gården 

Lindsäter knappt en mil syd-
ost om Eskilstuna.

7. ROBERT E’s BOTANISKA 
fb: Robert E’s Botaniska 
070-799 25 36, 070-227 28 80
Skåningegård, Flättorp/Solhem 
640 43 Ärla
(skyltat gårdskafe’ från Ärla Centrum)  

Välkomna till oss på Skå-
ningegård 3 km söder om 
Ärla. Här på gården har vi 
grönsaksodlingar,nystartad 
äppelodling, gårdskafe’ och 
snart en gårdsbutik. Under 
Rabarber och primörfesten 
kommer vi servera lättare 
lunch, goda smörgåsar,bak-
verk,praliner,kaffe/te och le-
monad mycket med en tanke 
på rabarber och primörer i 
olika former och smaker. Vi 
kommer även ha marmelader 
och choklad till försäljning 
samt olika plantor vi drivit 
upp (tomater,chili,örter,jord-
gubbar mm) och självklart 
odlar/ tillverkar vi allt med 
naturliga äkta råvaror samt 
en stor portion kärlek. Öppet: 
Lördag 26/5 11.00-16.00 Sön-
dag 27/5 11.00-16.00. Ordi-
narie Öppettider: 1:a helgen/ 
mån from maj- okt.

8. HORNUDDENS TRÄD-
GÅRD
www.hornudden.net  
fb: Hornuddens trädgård  
0152-326 18, 0707-32 61 
85 Aspö, Hornudden 645 93 
Strängnäs.
Öppet: Lördag 26/5 och Söndag 27/5 
kl. 12-16

Åk riksväg 55 ca 13 km från 
Strängnäs mot Enköping, 
sväng höger, 2 km kvar. 
Välkommen till Mälardalens 
ekolo giska restaurang och 
årets hållbara café 2016 och 
2017! Kretsloppstänk i träd-

gård, café, gårdsbutik och 
restaurang. Ekocaféet har 
lunch och fika med rabarber 
på menyn. Morsdagsbuffé 
27/5 med rabarber i restau-
rangen 395 kr/200 kr barn 
– bord bokas på https://www.
bookatable.se.
 
9. PRINTZ BAGERI 
www.printzbageri.se 
fb: Printz bageri 
0152-422 30
Gula industrihuset, Brogatan 
21 645 61 Stallarholmen
Vedugnsbageri med kafé som 
dukar upp en smakbuffé av 
alla brödsorter på Gula Indu-
strihusets innergård. Självklart 
finns även bageriets speciella 
bulle ”Maria Rheum” att köpa 
under hela vecka 21. 
Söndag 27/5 Mors Dag har vi 
öppet 11-16. Crepes och Fatti-
ga riddare med rabarbersylt.
Rabarberpaj och Rabarber-
wienerbröd. Vi har också 
rabarberdrycker, marmelader, 
nektar och andra Sörmländ-
ska Rabarberdelikatesser.
 
10. JÄRNA BAGERI
www.jarnabageri.se
@jarnabageri
08-546 113 33
Åsgatan 2, 153 30 Järna
Öppet tisdag-fredag 8-18, lördag 8-15. 
OBS! (Ej Söndag.)  

Järna Bageri är ett ekologiskt 
hantverksbageri mitt i Järna 
centrum, intill stationen. 24-
26/5 Fyller vi brödbutiken 
med rabarber och primörer! 
Briocher, croissanter och 
småkakor med rabarber från 
Sörtorp och Skilleby trädgård 
samt bröd med ramslök och 
färskost från Järna Meje-
ri. Varmt välkomna hit hälsar 
Tina & Marqus!
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11. HOTEL MALMKÖPING 
www.hotellmalmkoping.se 
fb: Hotel Malmköping 
0157-245 80 Furugatan, 
642 60 Malmköping 
Vecka 21 hyllar Hotell Malm-
köping den Sörmländska 
rabarbern lite extra! På Hotell 
Malmköping erbjuds det bak-
verk med rabarber varje 
eftermiddag till vår fikabuffé, 
vi serverar rabarberinspi-
rerade desserter och på 
söndagen 27 maj när vi firar 
Mors dag med en ljuvlig 
brunch, serveras ett dignande 
dessertbord med fokus på 
just Sörmländska primörer. 
Varmt Välkomna! 

12. MALMKÖPINGS GAM-
MALDAGS MARKNAD 
www.malmkoping.nu 
Lördagen den 26 maj fylls 
Malmköpings gator och torg 
med marknadsförsäljare, 
musik, utställningar och ak-
tiviteter för barn. Kläd gärna 
upp dig i gammaldags kläd-
sel. Här har du möjlighet att 
träffa många av våra lokala 
matproducenter. 

13. DUFWEHOLMS HERR-
GÅRD
www.kulturparlor.se
www.dufweholm.se
0150 754 00 | Herrgårdsvägen 
16, 641 92 Katrineholm
Dufweholms Herrgård är ett 
litet romantiskt herrgårds-
hotell mitt i vackra Sörmland. 
Här finns gott om plats för 
avkoppling och inspiration. 
Du kan besöka herrgårdens 
spa- och relaxavdelning eller 
promenera i vackra miljöer. 
Nere vid vattnet ligger lust-
huset i vilket Zorn och Eng-
ström  lämnat sina avtryck.
Under vecka 21 kommer 
rabarbern synas på våra    

menyer och bakverk. På Mors 
Dag serverar vi en 2 rätters 
lunch med tårtbuffé efter. 
Självklart med smaken av 
rabarber. Varmt välkomna 
önskar Familjen Åström med 
personal! 

14. ÄNDEBOLS GÅRDSBU-
TIK & CAFÉ
www.andebolsgard.se
fb: Ändebols gårdsbutik och 
café | 0150-300 50, 070-687 
15 00 | Ändebols gård, 640 33 
Bettna
Ändebols gård är ett levande 
ekologiskt lantbruk med got-
landsfår, dikor och gårdsbutik. 
Kör en mil från Bettna mot 
Katrineholm på väg 52 och 
sväng höger vid skylten Än-
debol 2. Ändebols gårdsbutik 
och café har just öppnat med 
våra egna färska ekologiska 
tomater och gurkor! Kom ut 
till oss och njut av Sörmland 
när det är som vackrast. Vi 
har rabarberfika i caféet och 
man kan klappa lamm i ha-
gen. Det finns rabarberplan-
tor till försäljning.
Varmt välkomna till oss! 
//Katarina och Magnus

15.A) ANNAS KÖK 
www.osvreta.se
fb: Ösvreta | 070-2889826
Ösvreta Gård, 611 92 Nyköping 
Öppet: Lördag och söndag 26-27/5

”Välkommen till Ösvreta Gård 
och fira primörens tid” 
Annas kök förädlar gårdens 
mjölk till yoghurt, glass och 
dryckesmjölk. Produkterna 
säljs i gårdsbutiken där det 
också finns kött från de egna 
djuren, nöt och lamm samt 
vackra lammskinn. Kl 9.00-
11.00 serverar vi frukost i ra-
barberns tecken med Te och 
kaffe, scones och yoghurt.
Därefter står ÅSA´s i skogs-

brynet och gräddar matiga 
crepes i kaféet finns självklart 
mycket gott med rabarberte-
ma. Det är viktigt för oss att 
jobba med så många lokala 
råvaror som möjligt. All tillag-
ning och förädling sker hant-
verksmässigt och småskaligt 
med hjärta

15.B) ÅSAS SMAKER FRÅN 
LANDET GÄSTAR ANNAS 
KÖK 
www.lantlivet.nu
0708-560 560
ÅSA´s står i skogsbrynet och 
gräddar matiga crepes i kafé-
et finns självklart mycket gott 
med rabarbertema.”

16. HELLMANSKA GÅR-
DENS CAFÉ
0155-21 05 25 
www.hellmanskagarden.se
V. Trädgårdsg. 24, Nyköping
I vår handelsgård med anor 
från 1700-talet finns café, ste-
nugnsbageri och butiker. Un-
der Rabarberfestivalen har vi 
en spännande rabarbermeny 
i vårt café. Vi bakar bröd och 
bakverk med rabarbertema. I 
vår bosättningsaffär hittar du 
pajformar och andra använd-
bara köksgrejer. Välkommen!
Café: Mån - fre. kl. 8-18, lörd 
9-17, sönd 11-16

17. ONSBERGA GÅRD 
www.onsberga.se 
fb: Onsberga Gård  
070-653 10 31  
Onsberga 2, 611 99 Tystberga 
Onsberga är en ekologisk 
kretsloppsgård med väx-
todling, grisar, kor, får och 
killingar. Försäljning av kött 
och chark från gården. Fika i 
hagen och möjlighet att följa 
med och hälsa på hos går-
dens djur varje hel timme. 
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