Tre av producenterna under Köp av bonden! -dagen
berättar

Mantere gård
Lempäälä, Birkaland
Mantere gård i Lempäälä uppföder skotsk höglandsboskap. Gården har sedan 2015 deltagit i olika
temadagar och öppet hus. Under Köp av bonden!-dagen i fjol hade gården cirka 300 glada besökare.
-

Eftersom det normalt inte är möjligt att besöka lantgårdar är Köp av bonden!-dagen och
öppet hus fantastiska möjligheter för besökare att bekanta sig med gårdarna och se hur den
mat vi äter produceras, säger husmor Niina Mayer på gården.

Dessutom erbjuder Köp av bonden!-dagen och andra evenemang en lågtröskelmöjlighet för
gårdarna att prova på direktförsäljning och få hjälp med marknadsföringen av öppet hus. Niinas tips
till gårdar som funderar på att delta i temadagen är att man till en början kan delta genom att till
exempel ha kafé på gården. Sedan kan man utöka utbudet av aktiviteter och produkter på följande
evenemang.
Att ordna en evenemangsdag på gården är framför allt en givande upplevelse med glada och nöjda
besökare. Dessutom ger öppna dörrar också gården möjlighet att dela med sig.
-

Ta tillfället i akt och besök gårdar på temadagen! Gör det till en rolig utflyktsdag med
familjen eller bege dig ut på egen hand - i utbudet finns någonting för alla smaker. Och det
allra bästa är att köpa god mat direkt från gården, säger Niina Mayer.

Herrakunnan Lammas
S:t Bertils, Egentliga Finland
Fårgården Herrakunnan Lammas i Isohiisi i S:t Bertils producerar lammkött och kalvkött av lantraser
samt har en butiksbil som kör omkring i Nyland och i trakten. Gården har deltagit i Köp av bonden!dagen sedan evenemanget startade 2016.
-

Köp av bonden!-dagen har varit jättepopulär på vår gård, speciellt som det finns många
andra gårdar i trakten som också deltar i evenemanget. Många av våra kunder i Helsingfors
och Forssa beger sig gärna ut för att titta på gården just på evenemangsdagen, säger husmor
Sari Jaakola.

Saris tips till de deltagande gårdarna är att aktivt försöka engagera gårdar i trakten att delta i
temadagen eller komma till den egna gården för att sälja produkter och tjänster. En
septemberlördag är ett ypperligt tillfälle för besökare att titta in på flera gårdar som ligger nära
varandra.
Gården förbereder en genuin upplevelse på Köp av bonden!-dagen genom att schemalägga slakt,
styckning och packning så att man har lämpliga mängder färskvara till salu. Man kommer inte heller
att fixa och feja på gården utöver det normala, besökarna vill ju uppleva den genuina landsbygden
och livet på gården.
-

Det är bra att finländska producenter visar framfötterna och presenterar sina produkter för
konsumenterna. Temadagen är ett utmärkt tillfälle för besökare att bekanta sig med den
finländska djurhållningen, som vi producenter gärna berättar mer om, säger Sari Jaakola.

Ollikkala grisgård
Vichtis, Nyland
Köp av bonden!-dagen 2018 var en succé för Ollikkala grisgård i Vichtis. Under dagen fick
intresserade besökare titta in i ett riktigt grisstall. Samma dag inledde gården förhandsförsäljningen
av julskinkor, och allt det kött som reserverats för temadagen såldes slut under första timmen.
-

Antalet besökare var en positiv överraskning. Människorna hittade till oss trots det usla
vädret och var intresserade av och ställde frågor om verksamheten på gården, säger Veera
Ollikkala.

Allt fler gårdar och lantbruksföretagare – som Ollikkala grisgård – finns numera på webben där man
kan följa med dem, men det är en helt annan känsla att kunna prata med bönderna och titta på
verksamheten själv. Under Köp av bonden!-dagen hade man också guidningar i omgivningen och om
de andra djuren på gården.
-

Jag uppmuntrar verkligen gårdarna att delta i Köp av bonden!-dagen. Vi får ofta
förfrågningar om det går att besöka på gården, men det är inte alltid möjligt att hålla öppet
hus. Temadagen är ett utmärkt tillfälle för gårdsbesök, säger Veera Ollikkala.

På temadagen kan också lantbruksföretagarna träffa konsumenter. Att öppna upp gården för
besökare skapar förtroende och bidrar till en positivare bild av verksamheten på gården.

