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KALASET!

Fredagen den 24 maj kl 17-20
på Ålands Landsbygdscentrum.
Läs mer på alandgronskar.ax

ÖPPETTIDER FÖR EVENEMANGET:
Kalaset:

Fredag kväll 17 - 20

Utflyktsmål: Lördag 11 - 20
Söndag 11 - 17
Plåpp Åpp:

Varierande

UTFLYKTSMÅL
1. Bettys Restaurang &
Skafferi

På Bettys hittar du mat såväl som fika och
glass, hantverk, konst och inspirerande
inredning. I Skafferiet fyndar du mat och
delikatesser från många av våra åländska
producenter. Under helgen bakar vi pizza från
grunden och fyller dem med axgant innehåll
som sen gräddas i vår härliga stenugn. Du
kommer även hitta sparris och rabarber på
vår meny. Vi ligger passligt ett stenkast från
Eckerölinjens färjterminal i Eckerö. Varmt välkommen och Väl mött!
Restaurang & kafé, livsmedelsbutik
Anpassat för rörelsehindrade
Bagargatan 3, 22270 Eckerö
www.bettys.ax
60.223822, 19.555018

4. Pub Stallhagen

Ambitiös gastropub i anslutning till Bryggeri
Stallhagen. Här fokuserar man på lokalproducerade råvaror, så ren mat som möjligt och
mycket kärlek i matlagningen. Puben håller
öppet och serverar god mat och öl från bryggeriet hela helgen. Missa inte! Vernissage och
utställning av Anna Lind Bengtssons halvabstrakta målningar inspirerade av äppelknopp
som brister, sparris som skjuter fram ur
jorden, vårens tunna skira grönska och vårljuset som äntligen kommer tillbaka. Lördag
kl. 18.00 Eesti Naislaulu Selts uppträder på
den flytande utomhusscenen Stallhalla –148
personer i mäktig kör med naturen som
inramning. Kom som du är, inträdet är gratis!
Restaurang med fokus på lokalproducerat
Getavägen 196, 22410 Godby
www.stallhagen.com
60.240437, 19.963006

5. Johannas Hembakta

Johannas Hembakta är ett litet, äkta stenugnsbageri i Grelsby, på norra Åland. Här
bakas surdegsbröd på det lokala ekologiska
mjölet från Överängs Kvarn samt bullar och
kakor med äkta råvara och mycket känsla.
Här kan du fika eller ta en matig macka under
hela Åland Grönskar- helgen. Servering av öl
och vin och under söndagen även brunch och
focaccia. Välkommen in och njut i Johannas
mysiga kafé eller ta med dig något gott hem!
Kafé, lättare matservering, söndagsbrunch

2. Karl-Ersgården

En gammaldags bondgård i närmast orört
skick. I den genuina miljön på Karl-Ersgården
kan barnen gräva, hoppa och studsa i sandhavet, på piratskeppet och i hopplandet.
I hagarna strosar får, hästar och höns omkring.
På gården säljs bland annat nygräddat hemvete och hantverk samt närodlade primörer
om vårvädret har varit gynnsamt. Här finns
även kafé och matservering med fylld bakad
potatis, soppor med hembakat bröd, bland
annat en god, helvegetarisk kajpsoppa. Till
dessert eller fika finns Ålandspannkaka och
andra läckra bakverk. På lördagen kl 16-20
ger florist Lukas Aaltonen råd om planteringar och visar blombinderier.
Får, hästar, höns
Bakad potatis, goda soppor och kaffe
med hembakt
Sandhav, piratskepp, hoppland
Västra Svartsmara 8, 22310 Pålsböle
60.249874, 19.879285

3. Öfvergårds

Till Öfvergårds kommer man för att slappna
av. Promenera i ett hav av blommande
äppelträd, provsmaka och hitta din favorit bland våra sortrena äppelmuster och
handla gårdens egna produkter. På gården
finns även andra försäljare, bland annat
fotografen Niclas Nordlund som säljer sina
pussel med vackra Ålandsmotiv. Om våren
har varit solig finns även sparris och jordgubbar till försäljning. Lördag kl. 11-14 – Skoj
bland äppelblommen, liten som stor! Mer
info på alandgronskar.ax Söndag kl. 15.00
– Sång i äppelblommen. Sara Alm och Erica
Danielsson med Christoffer Isaksson på
gitarr. Kom och njut!

Anpassat för rörelsehindrade
Stornäsvägen 40, 22410 Godby
www.johannashembakta.ax
60.235021, 19.967101

6. BAKA!

I den gamla butiken i Kastelholm finns
numera ett litet lokalt konditori och bageri
som i huvudsak använder ekologiska och
lokala råvaror. Här kan du köpa bröd direkt
från bageriet och samtidigt fika i det lilla
kaféet. Servering av smörgåsar på nybakt
bröd och ett stort urval av bakelser, ekologiskt kaffe och te med mera. Under Åland
Grönskar ordnas även en brödskola där du
kan lära dig skillnaden mellan äkta mathantverksbröd och industriellt bakat bröd. NYHET!
Gräddglass på lokala råvaror. Roliga smaker
och spännande tillbehör.
Djur
Kafé och lättare matservering
Barnaktiviteter
Tosarbyvägen 5, 22520 Sund
www.baka.ax
60.230717, 20.090621

7. Mattas Gårdsmejeri

Familjeföretag med eget mejeri och tillverkning av ostar, yoghurt och glass av den
ekologiska mjölken från gårdens lilla kobesättning. Förutom mjölkkorna som betar runt
gården finns även flera kalvar som fötts under
våren samt två islandshästar. I gårdskaféet
serveras bland annat halloumiburgare och
våfflor med egen glass. Sanna från Sarlings
Kafferosteri finns på plats med provsmakning och nyrostat kaffe till försäljning. PUR
– åländsk mingelmat med Harriet Strandvik är
en Plåpp Åpp-aktivitet på Mattas under Åland
Grönskar. OBS! föranmälan krävs.

#ålandgrönskar2019
Sandösund

Hos Nygårds Skogsgrisar föds glada grisar
upp i liten skala. Här går alla grisar ute året
om och bökar bland buskar, träd och rötter.
Du träffar grisarna, årets kultingar, gårdens
hästar och du kan handla nystyckat griskött i Gårdsboden. Gårdens traktorer samt
Drängarna Ab:s maskiner finns att titta på.
Matservering som är baserad på gårdens
eget kött, och den legendariska Godistanten
finns på plats och säljer hemlagade godsaker. Lördag och söndag kl. 11.30 och 15.30
Grissafari, 5 euro/person. Lördag och söndag kl. 13-14 Åk häst & vagn, 2 euro/person.
Lördag och söndag kl. 15 Spannmålsdansen,
en dans där man lär sig känna igen de olika
spannmålssorterna.

Ollasvägen 8, 22530 Sund
60.258165, 20.238496

9. Utgård

Gammalt möter nytt hos Utgård mitt i
Lumparby. Här finns något att se, uppleva och äta för alla åldrar. I verkstaden
tillverkar Tage metallarbeten för trädgården
och säljer växtstöd, marschallhållare med
mera. I gårdsboden finns gårdens egna
havtorns-och bärprodukter, textilhantverk,
krukväxter, styltor och annat unikt, lokalproducerat. I Café Snickarboden serveras kaffe,
gårdens saft, Ålandspannkaka och bakverk.
Konstutställning av Hannele Ögård-Forsman.
På gården finns flera aktiviteter för barn och
i verkstaden och ute på gården kan små och
stora entusiaster se gårdens maskiner och
traktorer.
Kafé med Ålandspannkaka och andra
bakverk
Barnaktiviteter
Handikapparkering finns. Alla utrymmen
kan nås av rörelsehindrade, men det
finns ingen handikappanpassad toalett
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
www.agnetaw.wordpress.com
60.120863, 20.248236

10. Amalias
Limonadfabrik

Amalias Limonadfabrik är stolt över att
vara Ålands enda genuina limonadfabrik,
som tillverkar limonad, long drinks och
andra drycker på ett traditionellt hantverksmässigt sätt av högklassiga naturliga
råvaror. Missa inte! Nu kan ni även besöka
Mercedes Chocolaterie, som har flyttat in
i Limonadfabriken med produktionen av
sina prisbelönta, hantverksmässigt skapade
chokladpraliner och andra chokladprodukter. Passa på att köpa med lite godbitar
hem! Limonad- & chokladprovning pågår
löpande. Lördag och söndag kl. 14 och 16.
Rundvandring i Limonad- och chokladfabriken.
Kafé
Anpassat för rörelsehindrade
Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland
www.limonad.ax
60.076506, 20.199791

11. Humlan Café Åland

Ombonad gårdsmiljö med växthuskafé och
god mat. Försäljning av hantverk, plantor,
havtornsprodukter och primörer. Enklare
aktiviteter för alla barn.
Djur
Kafé och lättare matservering

Äppelblomsloppet för barn

Kafé och lättare matservering.

Barnaktiviteter
Sjögrensgatan, 22610 Lemland
www.humlan.ax
60.079915, 20.090643
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21. Ålands Biodlarförening
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I Bihuset hos Ålands Biodlarförening kan
du hjälpa till att förbättra förutsättningarna
för en stark biodling, en biologisk mångfald
bl.a. genom att köpa frön, sticklingar och
plantor som bina tycker om. Föreningens
kunniga medlemmar berättar om biodling,
solitära bin och bihotell (finns till salu!) och
säljer även honung. Du kan också få veta allt
om hur Bihusets sedumtak funkar, och även
bidra genom att köpa/hyra dig en egen ruta
av det levande taket. Kostar 100 € för tre år.
Lördag kl. 11-16.
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Mat och kaffe servering
Grissafari, spannmålsdans, häst och vagn
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Grisar och hästar

Kor och Islandshästar.
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
www.mattas.ax
60.226473, 20.172567
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8. Nygårds Skogsgrisar

Kafé och lättare matservering
Vesterbacken 76, 22330 Tjudö
www.ofvergards.ax
60.334394, 19.941009

www.alandgronskar.ax
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Getavägen 196, 22410 Godby
www.biodlarna.ax
60.241600, 19.965173

35
Barnaktiviteter

Gårdar med djur

Matservering

Anpassat för rörelsehindrade

www.alandgronskar.ax ▶ Hitta till gårdarna och läs mer om evenemanget.

12. Open Water Brewery

Ambitiöst och kreativt mikrobryggeri och
gårdsbutik med egen färsköl och Ålands
enda lokalproducerade cider. Här kan du
provsmaka bryggeriets öl och hitta din egen
favorit att handla med hem. Den Lilla Gården
är på plats och säljer smått och gott från
gården och här säljs även byns goda inlagda
gurka. Kaffepannan står på hela dagen om du
skulle vara sugen. MISSA INTE! ÅM i hamburgare med start 18.00 lördagen den 25 maj.
Anmälan öppnar 1 maj.
Djur
Lättare matservering
Anpassat för rörelsehindrade
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
www.openwaterbrewery.com
60.070633, 20.030417

13. Brobacka gästhem

Inhyst i ett gammalt, charmigt trähus från
1925, omgivet av syrener och stora silverpopplar, finns Brobacka gästhem med
tillhörande kafé och en liten butik. Här säljs
sommarblommor, hantverk och presentartiklar. I kaféet serveras lunch och hembakt
kaffebröd. Här hittar ni även Brobackas
populära Ålandspannkaka som även finns
som glutenfri.
Kafé och lättare matservering
Ängsgatan 177, 22150 Jomala
www.brobacka.ax
60.201476, 19.958363

14. Café Djurvik
och Djurviks Gästgård

Café Djurvik i Jomala hyllar våren med att
servera hembakade bullar, pajer, smörgåsar,
något matigt och olika fikabröd. På spisen står
en stor kastrull med den omtyckta fisksoppan.
Här används så mycket av vårens primörer
som är möjligt och om rabarbern har vuxit
sig lagom stor används den självklart i kaféets goda pajer. Rawfood, nyttiga shakes och
sparris från grannbyn finns till försäljning.
Här finns platser både inomhus och utomhus med utsikt över Ålands hav, och alldeles
intill kaféet finns Djurviks Gästgård där du
kan boka stugor eller rum för övernattning.
Frukostbuffé serveras med nybakat bröd
och andra delikatesser. Lördag och söndag
kl. 15 MediYoga OBS! Föranmälan, läs mer på
alandgronskar.ax/djurvik. Lördag och söndag
kl. 12-14.

Kafé och lättare matservering
Barnaktiviteter med Coast4us
Gottbyvägen 420, 22130 Gottby
www.djurvik.ax
60.108749, 19.788832

15. Pub Niska

Här serveras Michael Björklunds berömda
plåtbröd (pizza på åländska). Lite tunnare,
lite godare – och dessutom avnjuter du
ditt plåtbröd i en mysig miljö inspirerad av
Smugglarkungen Algot Niska och hans liv. Alla
plåtbröd grundas med hemkokt tomatsås
och Ålandsmejeriets speciella ostblandning
”Niska”, och toppas med till exempel långkokt
Åländsk nötstek och goda såser som bearnaise och aioli. För de små finns det inbakade
piratplåtbrödet – som en skattkista med
smarrigt innehåll. Psst! Alla plåtbröd går att få
för hemsmuggling i låda.
Restaurang
Sjökvarteret, 22100 Mariehamn
www.pubniska.com
60.1051249, 19.9451724

16. Bistro Avenue

Mysig kvarterskrog med fransk känsla. Här
firas våren med egna, kreativa idéer kring den
lokalt odlade gröna sparrisen.
Restaurang
Norra Esplanadgatan 2, 22100 Mariehamn
www.bistroavenue.ax
60.0977262,19.9408814

17. Park
Restaurang & Bar

Låt oss få skämma bort dig en stund i vår trevliga restaurang. Våra servitörer och kockar
serverar god mat och dryck med många
lokala inslag. Boka gärna bord i restaurangen
där vi serverar a la carte från kl. 16.00. I baren
erbjuder vi en sparrisrätt i Sparrisrundan
samt vår bistromeny från kl. 12. Speciellt för
denna helg är en vårinspirerad tapastallrik.
Sparrisrätten och tapastallriken kan med fördel avnjutas tillsammans med ett glas lokal
Stallhagen öl. Vi har köket öppet både lördag
och söndag 12-22.00. Bordsbokning via vår
hemsida, Facebook-sida eller per telefon.
Restaurang & Bar
Anpassat för rörelsehindrade
Norra Esplanadgatan 3, 22100 Mariehamn
www.parkalandia.com
60.097879, 19.940094

18. Emmaus returcafé

På Emmaus returcafé tillreds klimatsmarta,
vegetariska och veganska maträtter och
drycker med låg miljöpåverkan. Våren till
ära har Emmaus laddat juicebaren och serverar härlig streetfood och klimatsmarta
mackor. Här används så långt som möjligt
närproducerade ekologiska råvaror. Emmaus
samarbetar även med lokala livsmedelsbutiker och tar vara på deras frukt- och
grönsakssvinn. I anslutning till Emmaus returcafé finns en egen odling med växthus, en
spännande grönskande liten oas mitt i stan.
När du väljer att äta eller fika hos Emmaus
kan du vara säker på att du gör ett klimatsmart och hållbart val.
Restaurang
Barnaktiviteter
Torggatan 16, 22100 Mariehamn
www.emmaus.ax
60.0965404,19.9422056

PLÅPP ÅPP
19. Drygsböle
Gårdscafe

Tårtkalas på Drygsböle Gårdscafe! Här serverar vi, läcker smörgåstårta, söta tårtor,
även glutenfria, munkar och mjöd! Det finns
också bröd att köpa med sej hem.Försäljare
finns på plats. Missa inte! Bybor från BodaByttböle-Djäkenböle-Drygsböle visar hur det
går till att tillverka en traditionell, åländsk
midsommarkrona. Start kl. 12.00 på lördag.
Lördag kl. 12-17.
Kafé och lättare matservering
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland
kontaktperson: Britt-Marie Sundqvist
60.1827753, 19.7930489

20. Solkulla Gård

Mysig trädgård och servering av kaffe med
bakverk för den fikasugne. I gårdsbutiken
hittar du nybakade Närpes rågbröd, gårdslimpa och färska bullar. I sortimentet finns
också marmelad, sylt, gårdens ägg och en hel
del annat! Du kan också köpa hem en frodig
pelargon och ta en titt på Ålands finaste hönshus. Lördag kl. 11-16.
Ankor, höns, kaniner, bin och söta lamm
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby
60.210757, 19.877391

22. SKOJ BLAND ÄPPELBLOMMEN , liten som stor

Ta med dig familjen och starta dagen med
roliga aktiviteter i Öfvergårds blommande
äppelträdgård. Lek, spring och rör på er en
stund tillsammans med Ömsen Hälsa!
Mer info: alandgronskar.ax. Lördag kl. 11-14.
Vesterbacken 76, 22330 Tjudö
60.334394, 19.941009

23. PUR

En smakrik måltidsupplevelse med ost i fokus.
Låt dig inspireras och bli sinnligt mätt när
du får uppleva konceptet PUR, där åländsk
mat, hantverk, design och musik möts i en
skön lyxig blandning på det lantliga Mattas
Gårdsmejeri. Maten och historien presenteras och gästen minglar sedan runt och
smakar och njuter av åländska smaker.
Hela upplevelsen tar cirka 1,5h. Pris: 20€,
betalas på plats. Kort och kontantbetalning. Dukning 1: Lördag kl 12, Dukning
2: Lördag kl 17, Dukning 3: Söndag kl 12.
OBS! Anmälan senast 2 dagar innan till:
purbokning@gmail.com.
Smakupplevelse med ost i fokus
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
www.harrietstrandvikconsulting.blogspot.com
60.226473, 20.172567

24. Korsvikens Lamm

Hälsa på årets rara lamm hos Korsvikens
Lamm. Här får du lära dig allt om produktionen av det unika Ålandsfåret. Vackra fårskinn
förevisas och finns till försäljning. Servering
av hemlagad pizza på lammfärs samt saft och
kaffe. Lördag kl. 12-16.
Får och årets lamm, födda feb - april
Hemlagad pizza och kaffe med dopp
Terrängen är kuperad och strandnära
Korsviksvägen 22, 22520 Kastelholm
60.258568, 20.167177

25. Skeppargården
Pellas

Museum med kaffestuga i genuin och hemtrevligt inredd skeppargård från 1800-talet.
Pellas fantastiska hemvete bakas under
morgonen i bagarstugan på gården och säljs
ugnsvarmt. Museet håller öppna dörrar och
besökaren får njuta av en nostalgisk resa
tillbaka till Ålands guldålder, bondeseglationen. Njut av den åländska försommaren på
Pellasbacken där kaffet vid vackert väder kan
avnjutas i syrenbersån. Rödmyllefärg kokas
på traditionellt sätt. Lördag kl. 11-16
Kafé och lättare matservering
Begränsad tillgänglighet i huset
Skepparvägen 30, 22610 Lemland
www.skeppargardenpellas.ax
60.0786974, 20.1838487

26. Mormors Gröna Hus

I vacker gårdsmiljö i Norrby, Lemland,
på Ålands landsbygd finns restaurangen
Mormors Gröna Hus. Här bjuds du in till en
lugn, bekväm och välkomnande matupplevelse. Under Åland Grönskar serveras en
trerätters primörmiddag för 45 euro/person.
OBS! Endast bordsbokning: 0457-3450323
eller boka@mormors.ax. Lördag kl. 17-22.
Restaurang
Sjögrensgatan, 22610 Lemland
www.mormors.ax
60.079707, 20.090514

27. Wätteros Gård

Välkommen att träffa tama och sällskapliga
getter och får från Wätteros lilla getgård med
egen ostproduktion. Gosa med lamm och killingar, smaka på gårdens egna produkter och
handla det du gillar. Försäljning av getost, killingkött, rökt kött, skinn och honung. Parkera
vid Kea-market i Lemland så hittar du oss alldeles intill. Söndag kl. 11-15.
Getter, killingar, får och lamm
Anpassat för rörelsehindrade
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
www.watt.ax
60.070799, 20.084827

28. Önningebymuseet

Njut av sekelskifteskonst i genuin lantbruksmiljö. Önningebymuseet är ett konst- och
kulturhistoriskt museum i den gamla stenladugården på gården Jonesas. Här finns
en förnämlig samling verk, med fokus på
Önningebykolonin – Ålands egen motsvarighet till Skagenkolonin i Danmark, där bland
andra Victor Westerholm, Elin Danielson,
Hanna Rönnberg, J.A.G. Acke och Edvard
Westman ingick. Under Åland Grönskar
ordnas här filmvisning och tipsrunda,
och det serveras även kaffe med dopp.
Lördag kl. 11-15.
Kafé
Jonesasgatan 3, Önningeby, 22140 Jomala
www.onningeby.com
60.118426, 20.006884

29. Waldorf Åland

Föreningen Waldorf Åland välkomnar alla till
det varmröda huset som en gång var Björsby
folkskola. Här bedrivs dagisverksamhet i föräldraregi sedan 2016. Under Åland Grönskar
bjudes det in till kafé med ekologiskt och
sockerfritt utbud samt lättare lunch. Här
ordnas också försäljning av hantverk och kreativa aktiviteter för barn. Vi visar även gärna
inomhusmiljön för intresserade och berättar
om verksamheten med naturen och barnet i
fokus. Söndag kl. 12-16.
Får, grisar
Kafé med ekologiskt och sockerfritt utbud
Barnaktiviteter
Godbyvägen 784, 22150 Jomala
www.waldorf.ax
60.182190, 19.951075

30. Coast4us

Varför kramas tångmärlor? Vad gör
Östersjömusslan svart av ilska? Med hjälp av
håvar, vattenkikare och vadarbyxor utforskas livet under vattenytan tillsammans med
Central Baltic-projektet Coast4us. I vattnet
utanför Djurviks Gästgård får barnen lära sig
allt om småkryp och växter som lever i havet.
Antalet platser är begränsat så det är först
till kvarn som gäller. Vårdnadshavare bör
finnas till hands under aktiviteterna. Lördag
kl. 12-14 Ålands Naturskola håvar vattenlevande småkryp med barn mellan 7 och 12 år.
Söndag kl. 12-14 Mästerfiskaren Pingo håller
fiskeskola för barn. Prova på att meta och
rensa din fångst!
Barnaktiviteter
Gottbyvägen 420, 22130 Gottby
60.110187, 19.790023

31. Skeppsföreningen
Albanus

Njut av havsluft och vattnets fräsande ljud
mot skrovet i en stressfri miljö. Ta chansen
att se Ålands skärgård från sin bästa sida
tillsammans med besättningen på Galeasen
Albanus. Här får du känna på äkta hantverk
– Albanus är byggd på samma sätt som fartygen som seglade ved till Stockholm och
Åbo vid förra sekelskiftet. Turen startar i
vackra Sjökvarteret, Mariehamns hjärta för
skutbygge och genuint hantverk. Kaffe och
bulle finns till försäljning under turen. Turen
startar i Mariehamns hjärta för skutbygge
och genuint hantverk. Minst 10 personer
bokade för att seglingen skall utföras. Antalet
platser är begränsat till 40 personer, så boka
i tid! Bokningen är öppen till dagen innan och
sker via e-post: albanus@aland.net Pris: 45 €
per person. Barn under 16 år 30 €. Betalas
ombord, kontant eller kort. Lördag kl. 12-16.
Kafé
Sjökvarteret, 22100 Mariehamn
www.albanus.ax
60.105022, 19.945438

32. Naturvandring
bland ätliga växter

En spännande vandring bland vårens vilda
ätliga växter. Naturguiden Soile Wartiainen
kan allt om naturens matnyttiga växter och
hur de bäst används. Samling vid båken
i Sjökvarteret, Mariehamn kl 11.00 alternativt vid kiosken intill fotbollsplanen i Jomala
kl 11.15. Därefter samåker vi ut i naturen.
OBS! Förhandsanmälan krävs, senast torsdagen den 23 maj på e-post: tove@natur.ax.
Meddela om du vill åka med från Mariehamn
eller Jomala. Söndag kl. 11.
Sjökvarteret, 22100 Mariehamn
www.natur.ax
60.104304, 19.945465

33. Hotell Arkipelag

Yoghurt, bröd, smör, chark, ost, gröt och ägg
– det är enkelt och lyxigt med en riktigt rejäl
frukost på helt åländska råvaror. På Arkipelag
är Ålandsfrukosten ett självklart inslag. En
hel buffé av ljuvliga smaker från Åland, alltid
i säsong och enligt tillgång. Lördag och söndag kl. 7-11.
Frukostbuffé
Anpassat för rörelsehindrade
Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
www.hotellarkipelag.ax
60.1002017, 19.9442552

34. Indigo

Njut av den exklusiva åländska sparrisen
i olika former! Indigo serverar såväl en härlig
trerättersmeny som mindre smakupplevelser från baren/bistron. Kvällen till ära finns
även ett utbud av drycker, speciellt goda till
just sparris. Menyn för kvällen hittar du på
indigo.ax. Lördag kl. 17-22.
Restaurang
Nygatan 1, 22100 Mariehamn
www.indigo.ax
60.100081068674605, 19.942824840545654

35. Ålands naturskola

Härlig vandring för barnfamiljer längs Nåtö
vackra naturstig tillsammans med Ålands
naturskola i samarbete med föreningen
Ålands Natur & Miljö. Ta med hela familjen,
upplev våren med alla sinnen, artbonga vårblommor, lär er om vårfåglar på ett lekfullt
sätt och utmana varandra i vårbingo. Stigen
är cirka 2 km lång. Ta gärna med matsäck och
sittunderlag. Lördag kl. 13.
Djuren i naturen
Barnaktiviteter
Järsövägen 375, 22160 Mariehamn
www.naturochmiljo.fi
60.042409, 19.970895

Så går det till

• Ett antal restauranger som deltar i Åland Grönskar
erbjuder en smakportion av sparris tillagad på eget vis,
för endast 5 euro.
• I programbladet och på hemsidan för Åland Grönskar
finns Sparrisrundan utmärkt så att du som besökare
lätt hittar till de platser där sparrisvariationerna serveras.
• Du betalar på plats på varje ställe och kan också få
hjälp med att välja dryck som passar till respektive
sparrisrätt.

PROG R AMBLAD

APRIL KOMMUNIKATION

Njut av
vårens
lyxigaste
primörER

Nyskördad, åländsk sparris är något
av det godaste man kan tänka sig på
våren. Men säsongen är kort – passa
på och njut av primörernas primör till
fullo under Sparrisrundan!

Ingen grönska utan gödning

Tack till Ålandsbanken, Ålands Producentförbund, Rundbergs Bil & Service, Ömsen Hälsa,
Steel FM, Dahlmans, Tallink Silja, Varuboden, Åland Hotels, Ålands Elandelslag, April
Kommunikation, Mariehamns Tryckeri och Viking Line som är med och hjälper till att förverkliga
Ålands gladaste vårfest. Sist men inte minst ett särskilt tack till vår huvudsponsor Eckerö Linjen!

Sparrisrundan 2019
ÖPPETTIDER:
Lördag 11 – 20 och söndag 11 – 17.

•
•
•
•

Bettys
• Humlan Café
Pub Stallhagen
• Park Restaurang
Emmaus returcafé • Bistro Avenue
Brobacka Gästhem

TÄVLA MED KLOINK

Dahlmans har levererat god mat till
åländska hushåll sedan 1924. Hela tiden
enligt samma enkla recept. Fräscha
råvaror, kärlek till kokkonsten och
känsla för kvalitet.

Tillsammans mot
solnedgången

Ladda ner den smarta, lokalproducerade appen Kloink så
kan du enkelt planera ditt besök under Åland Grönskar.
Appen hittar du på kloink.ax eller via din appbutik.
Alla Kloinkare som checkar in på minst tre platser
under Åland Grönskar deltar
i utlottningen av:

Boka din Resort semester: silja.fi

•

En låda primörer från
Ålands Trädgårdshall

•

Middagskryssning
för 2 personer
med Eckerölinjen

Fler friska
dagar!

ÅLANDSBANKEN STÖDER ÅLAND GRÖNSKAR

Läs mer på www.ömsenhälsa.ax

Lyssna på Steelfm live från Hamburgare ÅM.

Skördefestens Vänner r.f. är glada att presentera årets sponsor av Plåpp Åpp-aktiviteterna – Ålandsbanken. Plåpp Åpp
bjuder i år på många spännande aktiviteter och flera nyheter.
– Ålandsbanken värnar, liksom Skördefestens Vänner r.f.,
om lokala traditioner och om det som är närproducerat, äkta
och lokalt. För oss är det också viktigt att stödja projekt som
höjer Ålands attraktionskraft vilket i förlängningen ger flera
besökare och arbetsplatser på Åland, förklarar Mikael Mörn,
direktör för Ålandsbankens affärsområde Åland.

Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson tackar
varmt och förklarar varför Plåpp Åpp är så viktigt för
Skördefestens Vänner r.f.:
– Plåpp Åpp-aktiviteterna fungerar som inkörsport för nya
Öppna Gårdar och gör att mindre aktörer och föreningar
också kan delta och visa upp sin kärnverksamhet. Därför
uppskattar vi verkligen Ålandsbankens engagemang!

Ålands största
vårfest
25-26 maj
Lördag 11 - 20 och Söndag 11 - 17

www.alandgronskar.ax

#ålandgrönskar2019

ARRANGÖR SKÖRDEFESTENS VÄNNER R.F.

