
Marknader under Skördefesten 
Fredag 6/9  Genuin Dalamarknad, Tviksta Hedemora.  Öppet 13-16.  Caféet öppnar kl 
12. Marknad med många lokala producenter. Här finns också ett uppskattat café med 
hembakat bröd.  Ordinarie öppettider; fredagar under säsong.
Lördag 7/9  Skördemarknad i  Stjärnsund, utanför Bruksboa Stjärnsund.  Öppet 11-15. 
Många lokala producenter bjuder in till sina matstånd utanför Bruksboa. Ordinarie öppet-
tider; lördagar under säsong.
Lördag 7/9 Stora Skedvi Hembygdsgård  Öppet l0-16  Skördemarknad, kaffeservering 
och öppet hus i muséer och utställningar.
Lördag och söndag 7-8/9  Folkärna gammelgård.  Öppet 10-15.  Matmarknad med 
honung, grönsaker m.m.  Hantverkare, museerna öppna.  Café med hembakat, färskt 
tunnbröd.
Lördag och söndag 7-8/9  By Hembygdsgård.  Öppet 10-15.  Lunchservering, kaffe med 
dopp. Muséerna och hemslöjden är öppna.

Potatisen - vår älskade knöl, till vardag som fest.
För första gången har vi i år ett tema - potatis.   Dalälvens landskap erbjuder fantastis-
ka förutsättningar för att odla potatis. Dalarnas potatis är känd för sin fina kvalité och är 
den enda grödan vi är självförsörjande på.  
Skördefesten uppmärksammar och lyfter fram potatisen på flera sätt i år.  En stor potatis-
tavla invigs hos Roslunds potatis fredag kl 11.00 och där blir det potatisfestival hela 
helgen med massor av roliga aktiviteter.  Potatisen har en central roll under marknaden i 
Avesta 100 år. Kommunernas kök lyfter fram potatisen i det de serverar.  Restaurangen 
Mat på Riktigt har tema, variationer på potatis hela veckan som kulminenar med 
jubileumsmiddag på lördag kväll, skynda boka bord.   

Avesta 100 år - Skördefesten 10 år - lör 31/8  12-16   OBS dagen!!
Vi startar upp Skördefesten jubileum med en härlig 
matmarknad under firandet av Avesta 100 år !!                                      
På gågatan utanför plushuset dukar södra Dalarnas matproducenter upp 
sina stånd av dignande grönsaker, sylter, honung, korvar och annat gott. 
Potatisodlare på plats under marknaden i Avesta 100 år, en härlig miljö där vi 
också erbjuder roliga barnaktiviteter som potatistryck mm.  

 Skördevecka i kommunernas kök i Avesta och Hedemora
Under veckan innan Skördefesten kommer de offentliga köken i Avesta och 
Hedemora prova mat från lokala producenter.  Det blir med massor av god lokal mat 
på menyerna. Ett projekt i nära samarbete mellan Skördefesten och kostenheterna.  

10 års JUBILEUM !!!
2010 började vi med en liten Skördefest här i södra Dalarna. På 10 år har antalet besök 
ökat 20 gånger!!! Många härliga kontakter har skapats mellan oss som gör maten och vi 
alla som äter den.  Producenter har också utvecklat och byggt ut sin verksamhet genom 
Skördefesten.
Tre firanden pågår samtidigt på lördagkvällen. Något för alla. Hitta din favorit. 
Fest i Smedjan i Stjärnsund, folkdans i Ingelsbo bygdegård och jubileumsmiddag 
hos restaurangen Mat på Riktigt hos Kulinariet i Stora Skedvi.
Med oss i arbetet med alla spännande mötesplatser mellan konsument och producent har 
vi kommunerna, medierna, företag och inte minst vår lokal sparbank som trott på idéen 
från allra första början.  Tillsammans växer vi i södra Dalarna och äter av det som 
kommer från jord till bord. Nu ser vi fram mot en fin helg tillsammans.
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