REEDE, 22. september 2017 a
Mereäärne turg Marienhamnis (nr 15) (Sjökvarteret)
Amalie limonaadivabrik (Amalias Limonadfabrik), nr 14
Väike limonaadivabrik, mis kasutab valdavalt kohalikku toorainet. Peaaegu kogu toodang müüakse
maha kohapealsest müügipunktist. Aastane toodand 100 000 pudelit.
Talud nr 10-13:
- Saeveski (nr 10), sh vanade traktorite näitus
- Lumparby Ollas (nr 11) – kohvik ja kösitöö vanas taluhoones ja slele õuel
- Utgard (nr 12) – vana kohtub uuega
Vestergards (nr 13) – loomakasvatus: sead, piimakari ja kanad, lambad.
Lähestikku asuvad 3 talu ja üks veski. Talude vahel kihutas traktor ja pakkus taksoteenust hop inhop off . Paelehüppamine maksis 1 euro.
Pop-up kohvik – Nybonds I Krogstad (nr 43)
Sai osta kohvikust Ahvenamaa traditsioonilist pannkooki (paks pannkook moosi ja vahukoorega).
Pop-up – Judy keraamikakoda (nr 35).
Talud nr 1 ja 2:
- Marskogens Lamb, nr 1 : Talu teeb erinevaid lihatooteid – vürtsikad õllevorstid jne, külmsuitsu
lambaliha on saanud mitmeid auhindu. Saadaval lambanaha tooted. Kohal ka teised
toidutootjad ja käsitöölised.
- Karl-Ers talu, nr 2: vanatüüpi talu, mis on säilinud peaaegu muutumatul kujul. Loomadest saab
näha hobust, kitse, kanu. Kohapeal kasvatatakse köögivilju, saadaval on ahjus küpsetaud leib,
kala ja käsitöötooteid jne.
Saftstugan - Pop up (nr 27), avatud kell 14-18, õunamahla valmistaja
Lihtsad aga töökiired õunapressi seadmed, mis võimaldavad tunnis valmistada ja pastoriseerida
kuni 200l õunamahla.Tähtis koht külakogukonnale oma õunamahla valmistamiseks.
Talud nr 4 ja 5:
- Cedeberg (nr 4) - unikaalne muuseum igapäevaste asjadega, lisaks on seal olemas kaart kõikide
praeguste ja endiste Ahvenamaa taludega, näeb loomi ja tuuleveskit, vanade traktorite näitus,
saab osta puu- ja köögivilju, liha, kala jne
- Haga Kungs talu (nr 5) – moodne piimatootmine, sh juustu-, jäätise-, jogurtivalmistamine ja
pagarkoda – ahjus küpsetatud leib
Taffeli kartulikrõpsu tehas ja tehasepood (nr 7)
Ahvenamaa lõikuspeo avamine Mattas Gårdsmejeri´s (nr 9)
Talus on väikesemahuline piimatootmine (5 lehma) – toodetakse juustu, jogurtit ja
teisi piimatooteid, uus toode on jäätis. Lisaks on saadaval lambalihast ja lambanahast tooted.
Kokkusaamine Ahvenamaa avatud talude päeva ühe korraldaja Frida Clemensiga .
Tagasiteel külastasime BAKA pagarikoda .
Marsruut Google Mapis https://goo.gl/maps/zoKvBBdQoT82

