Gårdbutikker

GÅRDBUTIKKERNE
Der ligger rigtig mange spændende gårdbutikker i omegnen af
os.
En af de rigtig spændende er Mejnerts Mølle som ligger kun
16,4 km. fra kroen.
Kornet formales 100 % på gammeldags stenkværne og derved
bevares alle de næringsstoffer,
som naturen har puttet i. Ved denne bearbejdning bliver kim og
skal-dele i melet.
Dette giver et højere fiberindhold, samtidig med, at melet
stadig indeholder både vitaminer og mineraler.
Produkterne bliver hovedsagelig fremstillet af egen avl. Vi
bruger dog også korn fra udvalgte leverandører.
I dag er Mejnerts Mølle klar til at levere mange spændende
produkter.
Flere af produkterne har du mulighed, for at købe her på
kroen.
Du kan komme videre til deres hjemmeside her.

Endnu tættere på ligger den økologiske gårdbutik Adamsgården.
Den har et væld af spændende økologiske grønsager, frugt
o.lign.
Samt nogen fantastisk gode æg.

Æg: Alle dage fra kl. 7 – 22.
Gårdbutik: Alle dage fra kl. 10 – 19
i sæsonen fra fredag den 25. maj til søndag den 22. juli.
Du kan se mere på deres hjemmeside her.
Tuse Næs ved Holbæk er bestemt et besøg værd, hvis man er
interesseret
i spændende produkter fra gårdbutikker.
Sæbeværkstedet startede i 2003 med de håndlavede sæber som
hovedprodukt.
Sæbeværksstedet er ikke en egentlig gårdbutik, men de har en
netbutik, som du
kan komme ind på ved at trykke på nedenstående link.
Sæberne er udtryk for et stykke håndværk, hvor man med
naturlige, enkle råvarer kan fremstille
et indbydende produkt, som kan gøre livet lidt dejligere, hver
eneste dag.
Senere kom en lang række andre produkter til, alle fremstillet
af naturens egne råvarer,
gerne i så ren og uforandret en form, som det er muligt, da vi
tror på, at det oftest er det
mest skånsomme og det der virker bedst..
Derfor er der kun planteolier, ofte økologiske, ler, urter og
æteriske olier, i vore sæber og
øvrige produkter. Vi anvender ikke parabener og kunstige
farve- og konserveringsmidler.
Du kan læse mere og købe produkterne her.

