



Matresa onsdag 6 oktober   
 
Kl. 8.45 - 9.45 Karintorps tomater, Åsbro. 
Familjen som driver Karintorps har odlat grönsaker i flera 
generationer. Det klimatsmarta tankesättet är viktigt i allt 
från hur man odlar till hur man väljer förpackningar. 
Jakten på den perfekta tomaten med mycket smak, doft 
och god hållbarhet pågår ständigt på Karintorps. Vid 
ankomst får vi en kort verksamhetsberättelse innan det är fritt att 
handla i gårdsbutiken.  

Kl.10.00 - 11.00 Källsprångs Gård, Åsbro.               
Med omtanke om människa och natur, det ekologiska 
valet. På Källsprångs Gård odlar man huvudsakligen 
potatis, vitkål, morötter och andra grönsaker efter 
säsong. Även här får vi en kort verksamhetsberättelse 
innan vi får handla i gårdsbutiken som även säljer 
produkter från andra producenter. Gårdsbutiken är inte 
så stor varvid vi få handla i omgångar och samtidigt  
passar vi på att på stående fot inta förmiddagskaffe med dopp som 
serveras från bussens kök. 

Kl.11.30 - 12.30 Stjärnsunds Gård – Butiken           
Stjärnsund, Askersund.  
Ekologiskt och kravmärkt, javisst. Här handlar vi ägg 
och nötkött, andra livsmedel, inrednings-detaljer och 
mycket annat. Här finns såväl färskt som fryst kött i låda eller som 
styckdetaljer. Från andra producenter: ost, saft, matolja, grillkol från 
lokala milor, fisk från Klangahamn.  

Kl.13.15 - 14.30 äter vi lunch på                                          
Krogen som inte finns, Folketorp,  Närkesberg.                                                                     
En tur med bussen ut i skogen till en häftig plats! 
Stjärnkock i djupaste skogarna - finns krogen eller hur 
var det? I en gammal ladugård ligger denna restaurang 
som bjuder på en genuin matupplevelse. Hos det 
driftiga paret Sandra & Davide äter vi lunch. Här 
jobbar man såklart med lokala produkter. Idag äter vi 
hemlagade köttbullar på Närkekött, Källsprång potatispuré, gräddsås, 
Bergslagslingon, pressgurka, måltidsdryck från Roberts samt lokalt 
kaffe med kaka.  

Kl.15.30 - 16.30 Ä.K.T.A öl, Sibbetorps Gård, Pålsboda. 
Det lilla bryggeriet med de stora ambitionerna. Ä.K.T.A 
står för Ärligt, Kontrollerat, Traditionellt, Alternativt. 
Bryggeriet startades 2016 och idag finns fem stycken öl 
och fler är på väg. Inriktningen är främst försäljning till 
Systembolaget samt att tillverka profilöl till både privat- 
personer och restauranger. Vi får även här en kort 
verksamhetsberättelse, provsmaka alkoholfri öl & provsmaka tilltugg 
av viltkött (korv/charkprodukter) som gården tillverkar själva. 

   Resans pris är 480:- per person                                              
Om du tänker att handla tag med en kylväska. Betalning på de 

olika gårdarna går med kontanter, swish, och någon tar även kort. 

Vi åker från Fredsgatan Kl. 7.45, ICA Parken kl 8.00 
 I resans pris ingår: bussresa, förmiddagskaffe med dopp, lunch med 
dryck & provsmakningar. Hemma i Örebro: ca. kl.17.30.                                                                 

Anmälan Senast den 15 september till Hans Emanuelsson.. 
på tel. 070 598 46 46 eller hans.c.emanuelsson@gmail.com 
Först till kvarn gäller. Betalning senast 21 september till 
Plusgirokonto 484 32 56-1 eller swish nr. 1230121483 glöm 
inte att skriva namn på resan Matresa samt namn på vem 
som kommer, betalar du för fler skriv allas namn. 


