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Du hittar mer lokal
mat på Flygfyren
Smaka Roslagen! riktar sig till dig som vill handla
lokalproducerad mat med hög kvalitet direkt från
bonden eller mathantverkaren.
Vi som odlar, har djur och förädlar mat i Norrtälje
kommun och som dessutom själva säljer vår
mat direkt till kunden på gården eller i vår egen
butik har tillsammans satt ihop en karta för att
hjälpa dig att hitta oss. Här hittar du utﬂyktsmål
i form av allt från nystartade företag till dem som
har brukat jorden i ﬂera generationer, allt från
små obemannade gårdsbodar till stora gårdsbutiker
med ett brett sortiment, caféer och aktiviteter.
Vi har ägg, mjölk, kött, korv, grönsaker, rapsolja,
ost, glass, äppelmust, bröd och mycket mer.

Det känns ﬁnt att besöka gårdsbutiker och köpa
deras varor. På Flygfyren i Norrtälje kan du
handla lokalt även från dem som inte har egen
gårdsförsäljning; Anjous, Roslagsmjölk och
Roslagskött.
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Anjous Potatis & Grönsaker har sedan 60-talet
odlat olika sorter kvalitetspotatis för matlagning.
Med tiden har grönsaker tillkommit, bland annat
morötter, palsternacka och tomater.
Roslagsmjölk producerar ekologisk lantmjölk,
standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk, yoghurt,
ﬁlmjölk och grädde. Den lokala mjölken kommer
från fyra familjeägda jordbruk i Roslagen.
Roslagskött har sedan 22 år försett Roslagens
matbutiker med ﬂäskkött av högsta kvalitet.
Djurens välmående sätts i fokus och de har fri
tillgång till spannmål som gården producerar.

Mat för alla

www.smakaroslagen.se

www.smakaroslagen.se

Pappersformat A3, 420 x 297 mm, Vikt format 141 x 297 mm, (invik 138 mm).
141 mm

1 Singö Choklad

Singö Choklad drivs Anki och Viktor.
Vi tillverkar praliner av naturliga råvaror
och smaksätter med noga utvalda
ingredienser allt så lokalt som möjligt.
Vi har café med lättare luncher och
i butiken hittar du även gott om andra
lokala produkter.
Öppet: se hemsidan

2 Källängens
Gårdsprodukter

Vi på gården heter Hasse, Yvonne och
Viktor. Vi är närmast självförsörjande
på våra produkter och säljer överskottet
i gårdsbutiken. Kaninkött är vår primära
produkt och vi har bland annat levererat
kött till Juniorkocklandslaget.
Vi har även grisar, getter, hönor och bin
och så odlar vi grönsaker och potatis.
Öppet: Påsk – 1:a advent,
Lördagar kl 10.30-14.00
Övrig tid självbetjäning

4 Väddö musteri

Väddö musteri är ett litet, familjedrivet
hantverksmusteri beläget i Grisslehamn.
Vår äppelmust görs på äpplen som växt,
mognat och plockats på Väddö med
omnejd. Vi har även en liten produktion
av äppelmust på KRAV-certiﬁerade
äpplen från Skåne.
Öppet: se hemsidan

6 Norrbys Köttbutik

Malin och Johan driver en Krav-gård och
föder upp köttraserna Angus och Belted
Gelloway. I gårdsbutiken ﬁnns nötkött,
griskött och lammkött.
Vi har också en entreprenadﬁrma.
Öppet: se Facebook

8 Väddö Gårdsmejeri

VIK

Källängens
2
Gårdsprodukter

Vik ut kartan så ser du var vi ﬁnns!
På www.smakaroslagen.se hittar
du en digital karta och länkar som
tar dig vidare till allas hemsidor.

www.smakaroslagen.se

Äppelmust och mustning

5. Tomta kalkonfarm Grisslehamnsvägen 504

Väddö Musteri

Kalkon

Grisslehamn

6. Norrbys Köttbutik Norrby byaväg 9

Kravmärkt kött

5

7. Rågångens kött Harbroholmsgårdsväg 15

Tomta Kalkonfarm

6

Nötkött, lammkött och ﬂäskkött

Ålands hav

Hallstavik

8. Väddö gårdsmejeri Hammarbyvägen 34

Ost, glass, café

9. Jolster Norrtäljevägen 48
Ekologiskt lammkött
10. Väddö Hälsoträdgård Massum Skaten 16
Ekologiska grönsaker och kryddor

VÄDDÖ

11. Musko Rökeri Muskovägen 17

Rökt kött och korv

Väddö Gårdsmejeri

8

Älmsta

7

Rågångens Kött

Skebobruk

12. Viksholms gård Viksholmsvägen 26

Veda

Ekologiskt lammkött

Jolster 9
Väddö
Musko Rökeri
Hälsoträdgård 10

13. Mattssons lamm Fridhemsstigen 3
Kravmärkt lammkött

11Gåsvik

76

14. Billinge Gårdsmjölk Billingevägen 20
Mjölk och yoghurt

15. Tårtstugan Tomta-Ekevägen 112
Kakor, knäckebröd och granola

RO S LA G E N
280

283

16. Vitsjökrokens gård Vitsjövägen 2

Ägg, rapsolja och senap

Söderby-Karl

12 Viksholms gård

17. Ältagårdens lamm Ältvägen 17

Lammkött

Mattssons Lamm

13

Erken

Vi som driver Mörtsunda Gård och
entreprenad heter Tomas och Anna.
Vi bedriver ekologiskt certiﬁerad
nöt- och lammköttsproduktion.
Vi har ca 100 nötdjur och ca 40 tackor
och lamm. I vår gårdsbutik kan man
köpa kött, korv och lammskinn m.m.
Öppet: lördagar 11-14

Gården ligger i Riala och drivs av Åsa
med god hjälp av Nisse. Här ﬁnns
40-talet tackor, några kor, grisar, hönor
och bin. I gårdsbutiken säljer vi bland
annat ägg, honung, kött och lammskinn.
Öppet: dagligen 10-18

3 Herrängs Biodling

Norrbys
Köttbutik

Samstorps gård drivs av Helena och
Tommy. Vi har kronhjortar, dovhjortar,
visenter, vildsvin och mufﬂonfår för kött
och viltsafari och odlar kräftor.
Vi har även café, minigolf och evenemang.
Öppet: se hemsidan

29 Rickeby gård

4. Väddö musteri Byholmavägen 42

Fogdö

4

Pelle och Sandra har drivit Grannköket
tillsammans sedan 2014. Tillverkning
av chark påbörjades 2016 och nu är det
dags för att öppna en liten gårdsbutik
mitt inne i Norrtälje. Pelle och Sandra
vann 2020 SM i mathantverk med deras
Orientaliska korv.
Öppnar sommaren 2021
Se hemsida för öppettider

15 Tårtstugan

Tomas och Helena driver den lilla gården
där det ﬁnns några hundra hönor, ett
gäng vaktlar, bin och odlingar. Vi förädlar
det vi odlar, pressar rapsolja, gör senap
och kola mm.
Öppet: 8-21 alla dagar

Herräng

23 Grannköket Korv& sånt

Öster Grytinge Gård drivs av familjen
Olsson sedan 1986. På gården har vi 60
mjölkkor och lika många ungdjur. Vi har
även växtodling, skogsbruk och gårdsbutik
där vi bland annat säljer vår mjölk.
Öppet: 10-21 alla dagar

3. Herrängs Biodling Hagagränd 3
Honung

Roslagsbageriet är ett hantverksbageri
där vi bakar med en stor portion kärlek
och yrkesstolthet. Vi jobbar gärna med
lokala råvaror. Här kan man köpa nybakat
bröd, beställa tårtor och catering.
Det går även att ta en ﬁka eller äta något
på bageriet.
Öppet: mån-fre 06.00-16.00,
lör 08.00-14.00

28 Öster Grytinge

Kanin, gris och ägg

1

22 Roslagsbageriet

Välkommen till familjen Gustawson och
våra 130 KRAV-certiﬁerade mjölkkor.
I vår gårdsbutik kan du köpa Billinges
mjölk och yoghurt, samt smått och gott
från trakten. Sommartid har vi lite
enklare barnaktiviteter.
Öppet: dygnet runt alla dagar

1. Singö Choklad Singövägen 257
Choklad och chokladpraliner
2. Källängens Gårdsprodukter Hensviksvägen 37

Singö Choklad

Norrtelje Musteri är ett hantverksmusteri
där Katarina gör äppelmust på svenska
äpplen, kokar marmelad och gör sirap.
I butiken ﬁnns gott om lokala produkter
och under hösten kan du lämna in äpplen
och få must på din egen skörd.
Öppet: tors-fre kl 13-18,
lör kl 10-15

27 Mörtsunda gård

16 Vitsjökrokens gård

Singö

21 Norrtelje Musteri

13 Mattssons Lamm

Tårtstugan drivs av Karin som är 4:e
generationen på familjegården i Tomta,
Roslagsbro. Tårtstugan är ett hantverksbageri där allt bakas från grunden. Här
ﬁnns våra egna skafferivaror som granola,
fröknäcke och småkakor, samt tårtor och
bakverk när vi har ﬁka-försäljning.
Öppet: 13-19 alla dagar
Fika ”to-go” söndagar 10-14

Invik 138 mm

www.smakaroslagen.se

Jag heter Gabi och odlar grönsakerna,
sambon Jörgen äger gården och har hand
om djuruppfödningen. Det mesta som
säljs i gårdsbutiken kommer från gården
som drivs ekologiskt. Förutom grönsaker
ﬁnns kött och korv, mjölkprodukter och
diverse hantverk. Vi har också en härlig
utomhusgrill.
Öppet: 10-18 alla dagar

26 Samstorps gård

14 Billinge Gårdsmejeri

VIK

19 Gabis granna grönsaker

På Väddö Gårdsmejeri förädlar vi mjölken
från gårdens 60 kor till ost, glass och
Europas första ekologiska cheddarost.
Vi har café, gårdsbutik och kosafari.
Vi driver också ”Bondens Glasskalas” och
”Bonden & Burgaren” längs Väddö kanal.
Öppet: se hemsidan

Familjen Mattsson håller ca 200 får på
Norr Malma gård och Fridhem och säljer
kravmärkt lammkött. Grundtanken är att
erbjuda ett levande småskaligt lantbruk,
hålla landskapet öppet och sprida kunskap
om den gamla konsten att köra häst.
Öppet: 10-20 alla dagar

141 mm

17

Rånäs

19

Ältagårdens
280 lamm

18 Äggboden
Skedviken

Rimbo

Svanberga

Billinge Gård

19. Gabis granna grönsaker Storbolsvägen 13

14

Grönsaker

15

Sundstavägen 115
Konditori

Vitsjökrokens gård

20. Vita Huset& En liten smula Sundsta Säteri,

16

Tårtstugan
Norrtelje Musteri
21 22 Roslagsbageriet
Grannköket
76 23 Korv & sånt

Vita Huset &
En Liten Smula

Gabis granna grönsaker

18. Äggboden Alby byväg 8

Ekologiska ägg

20

Sundsta Säteri

Norrtälje

21. Norrtelje Musteri Estunavägen 63
Äppelmust, sylt och mustning

Bondens Bod

24
Rådmansö
25
Bageributik

77
E18
276

22. Roslagsbageriet Baldergatan 16d

Hattsundet
Gräddö

26 Samstorps gård

RÅDMANSÖ

23. Grannköket Korv & sånt Tillfällegatan 8
Korv, chark och tillbehör

24. Bondens bod Hattsundsvägen 8
Naturbeteskött, ägg och grönsaker

Kapellskär

E18

Bröd, bakverk

25. Rådmansö bageributik Lågarövägen 1
Bröd, bakverk

26. Samstorps gård Samstorpsvägen 16

Viltkött, nötkött och ägg

27. Mörtsunda gård Mörtsunda Byväg 29
Nötkött, lammkött och lammskinn

Rickeby gård

29 Riala

Roslagens
Brygghus 30

Bergshamra

28

Öster Grytinge gård

Mörtsunda gård

27

276

Vettershaga

Gärdsnäs

28. Öster Grytinge gård Grytingevägen 5

Mjölk och ost

29. Rickeby gård Bergshamravägen 339

Ägg, honung och kött

30. Roslagens Brygghus Starrmora 20

Öl, must och andra drycker

