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SLÄTTARPS GÅRD

1 Stanna till på Slätt- 
arps gård och bli 

inspirerad av vacker, 
hållbar och funktionell 
design. I butiken finns en 
mix av inredning, kläder, 
blommor och leksaker.  
Här finns också kafé och 
restaurang. 
Slättarps gård, Skegrie
Tel: 0733-83 59 95
www.slattarpsgard.se

PATISSERIE DAVID

2 Är du sugen på fran- 
ska bakverk som 

macarons och tarteletter 
ska du stanna till hos kon- 
ditorn David Fernandes  
i Malmös kulturminnes-
märkta kvarter. Här ser- 
veras också lunch i form  
av crêpes och quiche.
Östergatan 7b, Malmö
Tel: 040-630 80 80
www.patisseriedavid.se

BLOOM IN THE PARK 

3 Om du vill bli över- 
raskad över vad som 

serveras på tallriken ska 
du besöka  finrestaurang-
en Bloom in the Park i Pil- 
dammsparken i centrala  
Malmö. Här serveras No 
Menu, dvs man kompo-
nerar rätter utifrån det  
bästa som finns i säsong  
och beroende på tillgäng-
lighet. Välj mellan en 3-  
eller 5-rätters meny. På 
söndagar serveras after-
noon tea.
Pildammsvägen 17, 
Malmö
Tel: 040-793 63
www.bloominthepark.se

SLAKTAREN 

4 I denna före detta 
bank kan du köpa 

kött från lokala bönder 
eller avnjuta en oxgryta  
på plats. Den snygga 
inredningen ska påminna 

om en gammaldags 
mjölkaffär med en dos 
barkänsla.
Seglaregatan 2, Lomma
Tel: 040-41 03 31
www.slaktaren.nu

LÖDDEKÖPINGE 
PLANTSKOLA 

5 En grön oas där du 
kan botanisera bland 

perenner, buskar och ett 
stort utbud av pryd nads-
gräs och bambu. Matchas 
bäst med de fina egen  till- 
verkade lerkrukorna och 
fågelbaden. 
Landskronavägen 166, 
Löddeköpinge
046-70 52 02
www.plantis.org

WALLÅKRA 
 STENKÄRLSFABRIK 

6 Vacker bruksmiljö  
där stenkärl till- 

verkas i koleldad rundugn. 
Har du tur kan du få kika 
in i ugnen när keramiken 
står och svalnar. I mag- 
asinet intill fabriken kan 
du äta lunch eller köpa 
med en picknickkorg.

Drejarestigen, Vallåkra 
Tel: 042-990 31
www.wallakra.com

BUTIK LINNEA 

7 I ett växthus i Maria 
park utanför Helsing- 

borg säljs nya och gamla 
inredningsdetaljer häm- 
tade främst från Danmark 
och Sverige. Butiken ligger 
i anslutning till Linnea- 
trädgården där det ser- 
veras både lunch och fika. 
Mariehällsvägen 100, 
Helsingborg
Tel: 042-24 44 00
www.butiklinnea.se

STUDIO STILISTA 

8 Modebloggaren 
Jenny Hjalmarsson 

Boldsen, mer känd som  
@Frustilista, driver butik  
i ett gammalt bageri i Råå,  
i utkanten av Helsingborg. 
Shoppa noga utvalda klä- 
der enligt devisen ”cool,  
rå elegans”. Butiken är 
öppen torsdag till lördag.
Rååvägen 44, Råå
Tel: 042-26 10 44
www.studiostilista.com

GARAGE BAR 

Musik, mat och 
motorer är det ge-

mensamma intresset för 
killarna bakom Garage Bar  
i Höganäs. För drygt tre  
år sedan började de ser- 
vera hamburgare och chili, 
inspirerade av sina många 
resor världen över. Avnjut 
maten med öl från det 
lokala bryggeriet. 
Bruksgatan 36, Höganäs
Tel: 042-453 94 56
www.garagebar.se
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Från Trelleborg 
till Göteborg ...
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FRÖKEN HJORTS B&B 

10 B&B i ombyggd 
Skånegård mitt 

bland åkrar och höns. 
Rummen är smakfullt och 
rustikt inredda men de är 
få så boka i tid. På gården 
finns också islandshästar. 
Långarödsvägen 289-10, 
Höganäs
Tel: 070-7401210
http://froken-hjorts-bed-
and-breakfast-se.book.
direct
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Tel: 036-202 36
www.tage-andersen.
com/gunillaberg 

BADA BING BURGER 

22 Är du sugen på en 
bra hamburgare är 

det ett måste att stanna 
till på Bada Bing i 
Jönköping. Burgare av 
kvalitetskött serveras med 
krispig coleslaw och frites 
av sötpotatis. Miljön går 
heller inte av för hackor.
Östra Storgatan 82, 
Jönköping
Tel: 036-30 03 33
www.badabingburger.se

SÅ IN I NORDEN

23 I Utvalda kläder med 
fokus på svenska 

och danska designers. 
Här hittar du garanterat 
något för nästa fest.
Smedjegatan 14, 
Jönköping 
www.saininorden.se

BÄCKDALENS 
 HANDELSTRÄDGÅRD 
& CAFE 

11 I växthusen i Halla- 
vara utanför Båstad 

odlas ekologiska örtkryd- 
dor, sallader och grön- 
saker, och i orangeriet kan 
du njuta av hembakat och 
smörgåsar. Här finns 
också en liten butik med 
prylar för både hem och 
trädgård. 
Hallvaravägen 188, 
Båstad
Tel: 0737-66 71 55
www.basilika.nu

SOLHAGA 
 STENUGNSBAGERI

12 Fika i den lummiga 
trädgården eller köp 

med dig nybakat sur degs- 
bröd från bageriet som är 
inhyst i ett uthus med en 
gammal stenugn. De 
flesta råvarorna är 
hämtade från lokala 
matföretag, bland annat 
Slöinge kafferosteri.
Ågatan 2, Slöinge
Tel: 0738-55 11 22
www.solhagastenugns-
bageri.se

PROSTENS PIZZA

13 Matkreatören Lisa 
Lemke driver den 

populära restaurangen 
Prostens Pizza i sin präst- 

gård i Skrea. Det är många 
som vallfärdar hit så boka  
i god tid om du vill testa  
de omtalade vedugns-
pizzorna.  
Skrea backe 203,  
Falkenberg
www.prostenspizza.se

STRÖMMA  FARMLODGE 

14 En kort avstickare 
från Varberg hittar 

du Strömma farmlodge, 
ett B&B som också är kafé 
och inredningsbutik. På 
lördagar kan musikintres-
serade avnjuta en 

frukostbuffé och lösa 
melodikrysset. 
Strömma 6, Tvååker
Telefon: 0340-135 01
www.strommafarmlodge.
com

GUNNEBO KAFFEHUS 
OCH KROG 

15 Gunnebo slott är ett 
klassiskt utflyktsmål 

men missa inte att stanna 
till på kaffehuset för en 
lunch eller fika. Alla grön- 
saker och örter hämtas 
direkt från slottets köks- 
trädgårdar. 
Christina Halls väg, 
Mölndal
Tel: 031-334 16 00
www.gunneboslott.se
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FLER TIPS?
På www. 

himlamycketsverige.se  
hittar du mer.
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ALKEMISTEN 

16 Syskonen Kristian 
och Maria gör succé 

med sin kaffebar på 
Hising-en i Göteborg. 
Fokus ligger på ekologiskt 
kaffe och enklare rätter. 
Inspirerade av Paul 
Coelhos bok ”Alkemisten” 
vill de förvandla bönor till 
gott kaffe.
Gustaf Dalénsgatan 14, 
Göteborg
www.alkemisten kaffebar.se

ARTILLERIET 

Design- och inred-
nings-intresserade 

gör klokt i att stanna 
till på Artilleriet och på 
angränsande The Kitchen 
i Göteborg. Perfekt om du 
behöver en present eller 
något nytt till hemmet. 
Magasinsgatan 19, 
Göteborg 
Tel: 031-711 76 21 
www.artilleriet.se

NÄÄS FABRIKER 

18 År 1981 tystnade 
spinnerimaskinerna i 

fabriken från 1800-talet. 
Här kan du bo med utsikt 
mot sjön Sävelången, 
njuta av en god middag i 
restaurangen eller en 
lunch i kaféet i det gamla 
pannrummet. Ett hett tips 
är BBQ-buffén med lokala 
och egenodlade råvaror. 
Serveras varje kväll om 
vädret tillåter. 
Spinneri-vägen 1, 
Tollered 
Tel: 031-799 63 00
www.naasfabriker.se

NOLBYGÅRDS EKO
BAGERI OCH KAFÉ

19 Strax norr om Alings- 
ås kan du fika eko- 

logiskt i en tidstypisk miljö 
där gamla möbler och ta- 
peter minner om husets 
hundraåriga historia. Sitt 
ute i trädgården om vädret 
tillåter.
Ängsvaktargatan 19, 
Alingsås
Tel: 0322-123 23
www.nolbygards.se

...från Göteborg 
till Jönköping
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Lisa  
Lemke.

GLASETS HUS 

20 Limmareds glasbruk 
är en av få ännu  

aktiva hyttor med glas- 
blåsning. Besök glas- 
museet eller någon av 
sommarens konstutställ-
ningar. Fram till mitten  
av augusti serveras  
en sommarbuffé i 
restaurangen.
Östra Järnvägsgatan 2, 
Limmared
Tel: 0325-66 00 60
www.glasetshuslimma-
red.se

TAGE ANDERSENS 
GUNILLABERG 

21 Missa inte danske 
blomsterkonstnären 

Tage Andersens herrgård, 
där hans konst och arran- 
gemang får ta plats.  
Sommartid hålls utställ- 
ningar i orangeriet.
Gunillabergs säteri, 
Bottnaryd
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