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Traditionellt omhändertagande av frukt är svårt att hinna med. 
Därför lämpar sig pastöriserad äppelmust utan tillsatser väl till 
att möta den moderna tiden med omhändertagandet av frukt. 
Ett glas om dagen motsvarar ca 80 liter/person och år.  
Nytt för säsongen är ny logistik på äpplen, en ny lobby som får 
mustningen och kaffet att mötas på ett nytt ljust och mer städat 
sätt.

2017 drog vi igång verksamheten med äppelmustning i Harakers Kvarn. 

Historia ger spänning. Mustningen sker i kvarnen som, än i dag 
fast på modernt vis, drivs av Svartåns vattenkraft via elkraftver-
ket under musteriet. Haraker ligger på randen till Bergslagen där 
svensk industrihistoria skapades. Att återgå till rötterna och åter 
hålla kvarnen öppen som samlingsplats under säsong, gör oss väl-
digt stolta genom att, liksom förr, då jordbrukarna runt kvarnen 
sammanstrålade, så möts nu trädgårdsfolket i musteriet, alla med 
sina tips, råd och historier som gärna delas med varandra. Våga 
prata med din bordsgranne! Dela gärna era erfarenheter hos oss!

Must är en traditionell dryck som i generationer stått på mat-
borden. Tradition, kultur och historia genomsyrar vårt musteri 
Kvarnen från forntiden och har ett av nordens äldsta tillstånd från 
16 juni 1288 som finns sparat på Falu gruvmuseum.
Kulturen med äppelträd var främst för att skapa ett oberoende i 
form av självhushållning. Potatis och äpplen samt olika bär som 
saftades och syltades gav familjerna extra krydda på tillvaron 
främst under 30-talet då den ”moderna villan” blev normen.

 Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från norr om Västerfärnebo till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för 
att kunna producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.  
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen. 
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det 
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss 
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.

se oss på Facebook: www.facebook.com  - sök efter “Kom till Gården”
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