
Välkommen till våra marknader 2013! 

Här kan du botanisera bland vårens primörer, höstens skörd, 
julens smaker och andra godsaker från traktens bönder. 

Allt ifrån vårens första sparris och nybakat surdegsbröd, till hängmörat kött 
och nyfångad fisk. Passa på att provsmaka, prata mat och odling, handla 

fina råvaror och få inspiration till helgens middagar! 

Anmäl dig för en ”Påminnare” så att du inte missar någon marknad 
och kolla in Veckans Erbjudanden på 
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Vi finns på ett tjugotal orter i Sverige

De finaste av råvaror. 
Alltid nyskördat, närproducerat och småskaligt.

Bondens egen Marknad är en matmarknad för dig som vill handla rå-
varor av högsta kvalitet. Här hittar du säsongens primörer och andra 
läckerheter från traktens bönder. Från färska hjortron, nygräddad 
spettkaka, nyplockad potatis och hallonsaft till himla goda ostar och 
hjortfilé. Allt är odlat med kärlek och en hel del är även ekologiskt. 
Det skördas oftast samma dag och resan från gården till torget är 
aldrig längre än tjugofem mil. 

Dessutom är det oss bönder som du träffar på torget. Det är vi som 
med omsorg har odlat det som säljs på marknaden. Och så gillar vi 
att prata mat. Så fråga oss gärna om odlingstips och våra egna recept. 
Vi har också samlat våra bästa recept, nyheter och erbjudanden på 
hemsidan, tillsammans med en presentation av alla oss bönder och 
var du hittar oss. Vi finns på ett tjugotal orter i Sverige, från norr till 
söder, och nära dig!

Du hittar bland annat:
Kött, fågel & vilt • Charkuterier • Saft, sylt & marmelader • Honung • Raps- 
oljor & vinäger • Äppelmust, cider & öl • Kryddor & senap • Ägg • Svamp 
& bär • Frukt & grönsaker • Bröd & kakor • Färsk, rökt fisk & inlagd sill 
Dessertostar • Julgodis & dekorationer • Skinnprodukter • Blommor mm

Du hittar oss i:
Falun • Gävle • Göteborg • Halmstad • Helsingborg • Huddinge • Kristianstad

Linköping • Luleå • Malmö • Mariefred / Malmköping • Nyköping • Sala • Stockholm  
Sundsvall • Umeå • Uppsala • Vaxholm • Västerås • Växjö • Örnsköldsvik

BONDENS EGEN MARKNAD
IDEELL  FÖRENING •  ORG.  NR:  802410 -8337  •  BG:  5823  -  2513
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Kom hem till oss!
Gör en vårutflykt, en tur på landet i höst eller stanna till i sommar när 
du har vägarna förbi. I våra gårdsbutiker finns ännu mer godsaker. 
Det är ju här hjärtat av våra verksamheter är. Flera av oss har dessutom 
Bed & Breakfast, restaurang, café, ridning och annat roligt. Börja med 
att besöka oss på hemsidan så får du tips och vägbeskrivning som du 
kan skriva ut och ta med på resan!



Himmelska smaker
Bondens egen Marknad är Malmös enda matmarknad för dig som vill 
handla nyskördat, närproducerat och småskaligt - från bönder runtom i 
Skåne. En del har även höjts till skyarna av Sveriges främsta krogar. Det 
är som en skördefest varje gång, ibland med kockar som bjuder på mat 
och andra överraskningar. Kom och provsmaka du med!

Hitta till marknaden i Malmö!
Här på Drottningtorget ligger din närmaste marknad. 

Få en påminnelse och vinn Bondens Matkasse!
Anmäl dig till vår digitala ”Påminnare” så missar du inga marknads-
dagar. Då får du ett mejl av oss dagarna före varje marknad och är 
automatiskt med i utlottningen av Bondens Matkasse under våren och 
hösten. Maten är handplockad av bönder på marknaden och tre nya 
vinnare dras inför varje marknadsdag. Tävlingen gäller de datum vi är på 
torget. Du som vinner får ett mejl eller SMS fredagen före nästa marknad 
och du hämtar matkassen på Drottningtorget. 
          Anmäl dig idag på www.bondensegen.com/malmo

Tipsa dina vänner
Ge dina vänner chansen att också vinna Bondens Matkasse! Tipsa om 
Påminnaren och Bondens Matkasse genom att skicka ett mejl genom 
oss. Gå in på www.bondensegen.com/malmo

Alla vi bönder i Skåne!
Det är oss bönder som du träffar på Drottningtorget i Malmö.

Vårmarknader
v18/5v 25/5 v 1/6 v

Höstmarknader
24/8v 31/8v 7/9 v 14/9 v 21/9 v 28/9 v 5/10 v 12/10

Julmarknad
v14/12v

Vi ses på Drottningtorget!
Lördagar 9.00 – 14.00
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Hässleholm
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Vi välkomnar två nya producenter i år:

Ännu fler producenter kommer till Julmarknaden!

v 3 v
matkassar per vecka lottas ut !


