
 

Torsdagen den 6 oktober 
matresa i länet 
Kl 9.30-11 Skafferi- Berga Gård, 
Fjugesta,  
 
Berga Skafferi och gårdsbutik med café mitt 
på Närkeslätten. Här kan vi handla 
lokalt producerad mat och dryck från Örebro 
län samt ta en fika i lantlig miljö. Vid ankomst 
får vi en kort verksamhetsberättelse innan det 
är fritt att handla i gårdsbutiken. Önskar man 
kaffe med något till köper man det på egen 
hand på Bergas café. Vi växlar fika och 
shopping så alla får utrymme i både butiken 
och caféet.  

Kl 11.30-12.30  Ekologiskt surdegsbröd, Kumla 
   
Förutom färskt bröd bakar man här 
knäckebröd, smörskorpor, maler mjöl, 
tillverkar surdegspasta och säljer egna ölsorter 
samt produkter från  andra mathantverkare i 
trakten i den gamla träkyrkan. Nyligen har 
man utvecklat sortimentet ytterligare i 
butiken med ost, chark, olja, kakor, kola, sylt. 
Även här får vi en kortare 
verksamhetsberättelse.  

 

Kl 12.45-13.45 E-gastronomi Trilobiten Hällabrottet 
 
En levande matstudio som ordnar allt från bröllop och 
konferenser, aktiva matlagnings-kurser och galna 
middagar. Niklas & Anna Edgren har delat större 
delar av livet tillsammans, så de kan varandra utan 
och innan. Med jobb inom restaurang, som kock, 
konsult och inspiratör samt inom design och färg. 
Här serveras en enklare förrätt som varieras efter 
säsong (sallad eller soppa) därefter serveras 
kalvfärsbiff smaksatt med vitlök och örter, klyftpotatis, brynt lök 
sky, grillade grönsaker och bordsvatten till detta. Även här får vi 
berättelse om parets verksamhet.  
                                                                                                                                           
Kl 14-15 Lithells fabriksförsäljning i Sköllersta 

Här hittar du massor av god mat från flera av 
verksamhetens varumärken såsom Sibylla, Lithells, 
Lönneberga och Ridderheims. Produkterna som 
säljs i fabriksbutiken har blivit över eller 
andrahands- sorterats i Atria Lithells fabriker.                                  
Åter hemma  ca. kl 15.30 —16.    TIPS!  Ta med en kylväska!  
  
Pris 450 kronor 
inkl. bussresa och lunch. 

Avresa: 8.30 Resecentrum hållplats A ICA parken 
8.45 Anmälan: senast 12 september                                       
till Hans Emanuelsson 070 598 46 46  
hans.c.emanuelsson@gmail.com                                   
Betalning: senast den 30 september, skriv resans 
namn (matresa), samt vem som kommer.          

Om du använder         
Qr koden ska  du 
inte skriva     
swishnumret  
nummret

Swish nummer: 
1230121483 

Plusgirokonto        
484 32 56-1 


