Rutans

MATKARTA
Härodlat, närodlat, lokalt, närproducerat. I Kullabygdens skafferi finns fantastiska tillgångar.
Nedan kan du läsa mer om våra leverantörer och råvarorna på menyn.

Skälderviken

SKÄRET

Här i vår egen trädgård på Rut odlar vi
diverse örter. Vi har egna bikupor som
ger honung till både restaurang och butik.

BÖLSÅKRA

ARILD

I Arild finns 2 av bygdens vingårdar. Från
Villa Mathilda kommer flera olika sorters
vin och från Arilds Vingård också. Här gör
man även en lokal grappa och brännvin.

Här ligger vår gård. Vi föder upp lamm
och kor. Vi har ca 350 tackor och får ca
500 lamm per år. Korna är svart -vita och
lurviga. Rasen heter Belted Galloway och
är ganska ovanlig i Sverige. Alla våra djur
betar fritt runt om i Kullabygdens vackra
naturreservat, bla på Kullaberg. De växer
långsamt vilket ger ett gott och smakrikt
kött. Hemma på gården har vi även fläder,
rabarber och vinbär.

GLIMMINGE

SÖDÅKRA

Granne till Anna hittar vi Kulla Drivkraft.
I växthusen hos Björn och Anita finns
tomater, gurka, squash, aubergine, chili,
paprika och melon.

I Södåkra finns familjen Engelbrekts äppleodlingar. Äpplen, must och cider kommer
härifrån.
Strax in till äppleodlingen finns Södåkra
Vingård. Anders och Judtih förser oss med
vitt vin gjort på bla Solarisdruvan och glögg
till jul.

På en gård i Glimminge finns Knut och
Anette Göransson. De föder upp majskyckling.

BRÄCKE

Här finns Anna Andersson. Hon ser till att
vi får fina ägg till vår Äggakaka.
Anna odlar även betor, lök, hallon och
jordgubbar.

Mitt över växthusen finns familjen Bengtsson. De har bruna fina kor av en ras som
heter Limousin.
I Bräcke finns också Kullahalvöns vingård.
Här görs det flera sorters vin.

ELESHULT

Strax utan för Nyhamnsläge finns Lindegården. Här odlas det sparris, potatis,
rödbetor, polkabetor, gulbetor, rotselleri,
fänkål, vitlök, spetskål, savojkål, vitkål,
svartkål m.m.

SVANSHALL

I Svanshalls hamn finns det 4 yrkesverksamma fiskare. Vi har förstahands
tillstånd från fiskeriverket, vilket ger oss
förmånen att handla direkt från kaj.
Vi köper det som fångas, vilket gör att
utbudet och tillgången varierar.
Några exempel på vad vi brukar få är:
Stenbit och stenbitsrom, piggvar, slätvar,
och krabba.

STRANDBADEN

På Ellagården har det odlats i 13 generationer. Härifrån får vi jordgubbar och
hallon.

HÖGANÄS

Här finns Höganäs bryggeri.
Många olika sorters öl görs det här.
Tillsammans bedriver vi ett praktiskt kretslopp där fåren äter all drav som blir över
(restprodukt från ölbryggningen, uppblött
maltkorn). I gengäld, serveras det ölkorv
gjord på lamm när det vankas ölprovning.

