Lokalmatruta Hindsæter
besøk ystere, gardskarer og budeier, hver fredag!

Kl 9.30 Ute på tunet på Hindsæter: Vertskapet presenterer programmet. Mulighet for å se inn i eldhus og stabbur. Avreise fra
Hindsæter, i egne biler*
kl 10.30 Ankomst Heidal Ysteri: «Det har teke hundre år å laga ein tradisjon, det tek deg to sekund å vidareføra den.» Omvisning
på ysteriet, smak på den berømte Heidalsosten, men også prim og grauten! Ysteriet sin kafe og heimebakeri er åpent, mulighet for
å nyte noe her før turen går videre til
kl 12.00 Sve Gard, Vågå, «ein gamal slektsgard med tradisjonar for å ta imot folk». I dag produseres her årlig 2000 tonn
mandelpoteter. Noen blir foredlet i det toppmoderne brenneriet på gården – til akevitt. Her venter det omvisning og en liten smak
for de som ønsker. Husk å kjøpe med poteter – akevitten får du kjøpt på polet i Vågå!
Etterpå: Mulighet for å besøke Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå med over 13 freda hus. Her er det nytt galleri med
utstillinger av bl.a. Håkon Bleken og Kjell-Erik Killi Olsen. Nyt kaffe og bakst i den historiske prestegardshagen!
Klokka er kanskje blitt både 14 og 15 nå – men Brimi Sæter tilbyr lunsj fra kl 13 og utover, så bare ta deg tid. «Brimi sæter har
vore i tradisjonell drift så lenge folk kan hugse.» Sæterkafeen og sæterbutikken er åpent. Ta en titt i ysteriet gjennom vinduene, se
og klapp dyrene – her er det katter og hund, høner og kyr, sau og griser.
Velkommen tilbake på Hindsæter! Kl 18 serverer vi en apertiff på terrassa før middagen serveres i spisestuene kl 19.

Hver fredag mellom 26.6. og 14.8. - kr. 270,- per person, inkludert er
eksklusive omvisninger for dere på Heidal Ysteri og Sve Gard, hyggelig
mottakelse på Brimi Sæter samt introduksjon og aperitiff på Hindsæter.
Vi gleder oss stort over å kunne tilby dere å bli kjent med våre
matprodusenter, naboer og gardbrukere i Heidal, Vågå og Lom
på denne eksklusive runden!
Påmelding:

post@hindseter.no
facebook.com/hindseter
hindseter.no

*Turen gjennomføres i egne biler pga smittevern. Alle omvisninger og serveringssteder legger tilrette for nok avstand og god hygiene.

