
Fruktträden hos oss ligger på den stora ängen mellan Kavaljersflygeln och 
vägen, precis bredvid det stora grönsakslandet. Här finns träd som ger både 
äpplen, päron, körsbär och plommon.  

FÖR BOKNING: 
BOKNING@SKEVIK.SE eller 08-570 387 00 

Grönsakslandet  på Skeviks Gård  anlades 2014 och gav första året lite drygt 
1 ton grönsaker första året. Varje år sedan dess så odlar vi numera en 
mängd salladssorter, en hel del rotfrukter, örter och massa goda bönor och 
ärtor av olika slag. I vårt grönsaksland växer även gurka, zucchinis och pum-
por. Det finns också plats för en hel del vackra blommor som både är vackra , 
doftar gott och dessutom är ätbara. In i vårt grönsaksland är alla våra gäster 
välkomna för att använda sina sinnen genom att känna , dofta, smaka, titta 
och höra hur det växer. Välkommen in!  

”HÄR”-PRODUCERADE RÅVAROR PÅ SKEVIKS GÅRD 

På Skeviks Gård bedriver vi djurhållning och avel för svenska lantrasdjur med  
höns och grisar, som förser oss med eget kött till vår restaurang. Vi har också en 
egen stor grönsaksodling, en hel del fruktträd och egna bin. Maten vi erbjuder 
kommer så långt det är möjligt från vår egen gård eller lokalproducerade råvaror 
som man finner antingen bland våra grannar på Värmdö eller runt om i skärgår-
den eller Sverige.  

Lindrödesvin är våra grisar som bökar och stökar och charmar alla våra gäs-
ter. Under vintern bor de i vårt grönsaksland där de preparerar jorden så den 
blir bördig och fin för odling. Rasen är Sveriges enda oförädlade lantras av 
svin. Den är inte lika snabbväxande som de grisar som utnyttjas i dagens 
storproduktion, men har många andra förtjänster som främst uppskattas av 
självhushållare. Kroppsformen är lite rundare än de långa moderna raserna. 
Trynet är rakt. Öronen är medelstora och ofta lite vinklade framåt som sol-
skydd. Färgen varierar, men är alltid svartfläckig med gråvit eller brunröd 
grundfärg. Linderödssvinet är härdigt och trivs bäst om det ges möjlighet att 
vara ute och böka i skog och mark. 

Bina på gården hos oss ger oss utsökt egen honung. Nyttig, söt och smakrik. 
Men bina gör såklart en massa nytta för växtkraften i vårt grönsaksland och 
bland våra fruktträd. Tillsammans blir allt till en enda stor samarbetande 
helhet. 

Hedemorahönsen ger oss goda och härproducerade ägg. Rasen är medel-
stor till storleken och finns i en mängd olika färgvarianter i svart, vitt, blått 
och vild/vete. Också färgen på kam, näbb och ben varierar, ofta med inslag 
av svart eller blått. Fjäderdräkten är mycket tät och dunig; förmodligen en 
anpassning till det nordliga klimat de levt i. Låren är så väl befjädrade, att det 
ser ut som om de har stora duniga byxor på sig. Hedemorahöns är ofta 
lugna och orädda. De har god ruvförmåga  och de tar väl hand om sina 
kycklingar. En icke ruvande höna lägger omkring 150 ägg per år, och äggen 
väger 50 - 55 gram och skalfärgen är ljust brunaktig.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantras

