
Mat på
Vikbolandet



Halvön Vikbolandet öster om Norrköping 
gränsar i norr till Bråviken och i söder till 
Slätbaken. Det finns de som kallar Vikbo-
landet för Östergötlands Österlen. Här
hittar du öppna landskap, bördig åkrar, 
skogar med vilda djur, svamp och bär. Här 
finns också kor, grisar, får, strutsar, kalkoner, 
hjortar och bisonoxar. Och en glassfabrik!

I broschyren finns förslag på besöksmål med 
mat i fokus. Håll utkik – det finns gårds-
butiker och små mysiga kaféer som ibland 
bara ger sig tillkänna med en skylt längs 
med vägen.  

Mat på Vikbolandet

www.bravikslandet.se

Östgötamat
Nu gör vi det enklare för 
Dig som vill pröva uppleva 
mattraditioner som är unika 
för Östergötland. Östgötamat är 
producenter & restaranger i 
samverkan, verksamma i  
regionen, med den ge-
mensamma ambitionen 
att föra fram östgötsk 
mat och östgötska smaker. Mat som du vet 
varifrån den kommer, hur den växt, vårdats 
och hanterats. Du hittar dem här i bro-
schyren märkta med symbolen den gröna 
gaffeln. 
Läs mer på www.ostgotamat.se.

Du hittar också lokalproducerad mat hos ICA i Östra Husby.
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Adress: Valtersten Mellangård, 
610 32 Vikbolandet
Tel: 0730-64 37 30 
Hemsida: www.valtersten.se

På Valtersten Mellangård i Östra Stenby 
odlas spannmål, speciellt svarthavre och 
äpplen. KRAV-certifierad ekologisk odling. 
Äppelmust, skrädmjöl o marmelad säljs i 
gårdsboden som är öppen efter kontakt. 
Familjens utgård Övre Kapperstad hyrs ut 
dygn och hela veckor högsäsong, den ligger 
utmed vägen mot Stegeborg.  I Valtersten 
finns även en mindre uppfödning av  
nordiska kallblodstravare.

Valtersten Mellangård4.

Tornby Gårdsbutik & Café

Adress: Styrstad Tornby Gård 1,
605 92 Norrköping
Tel: 0733-10 77 30
Hemsida: www.tornbygarsbutik.se

Tornby Gård, som ligger på precis där 
Vikbolandet börjar är en aktiv lantbruks-
gård med gårdsbutik, restaurang och café. 
Här serveras en á la carte-meny med knorr, 
hembakta bakverk och glass. På gården säljs 
också potatis, ägg och grönsaker efter sä-
song samt presentartiklar och gammeldags 
svenskt kvalitetsgodis.

1.

Adress: Bossgårdsvägen 7A, 
610 24 Vikbolandet
Tel: 0125-503 99
Hemsida: www.cafero.se

Mittemot kyrkan i Östra Husby i Frälsnings-
armens gamla semesterhem ligger Café Ro. 
I en lugn och lantlig miljö serveras här allt 
från á la carte-meny till dagens rätt. Eller 
varför inte en kopp kaffe med något gott. 
Stor trädgård med uteservering.

Café Ro2.

Adress: Bossgårdsvägen 5, 
610 24 Vikbolandet
Tel: 0703-12 12 71
Hemsida: http://violasromantiskahem.
blogspot.com

Butiken Romantiska Ting, granne med  
kyrkan i Ö Husby är fylld med lantlig  
inredning från ett 30-tal svenska och 
danska leverantörer. Butiken består utav 
fem rum i ett charmigt 1700-talshus och 
har ett 1000-tal varor att välja på. Fyra 
gånger om året har man också marknad. 
Kontakta butiksägaren Viola för öppet-
tider.

Romantiska Ting3.
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Adress: Valla Gård, 
610 31 Vikbolandet
Tel: 0734-10 03 55  
Hemsida: www.vikbovalla-gard.dinstudio.se

Från väg 209 mot Arkösund sväng vid 
skylten Gårdsmejeri. Valla Gård är en 
getfarm på en gård med gamla anor. 
På gårdens mejeri produceras krämiga 
smakrika getostar på ett hantverksmässigt 
sätt. Produktionen sker i liten skala och 
ostarna säljs i gårdsbutiken tillsammans 
med hantverk, design och skinn från gården. 
Här finns ett café och även möjlighet till 
övernattning.

Adress: Mauritsbergsvägen 5, 
610 31 Vikbolandet
Tel: 0125-501 00  
Hemsida: www.mauritzberg.se

Slottet som har hotell, restaurang och golf-
bana ligger på en klippa vid Bråviken. Här 
serveras kulinariska rätter komponerade av 
traktens råvaror och smakligt sammansatt 
i flerrättersmenyer.  I golfbanans klubbhus 
ligger Ebba Grips Bistro som är öppen från 
maj till slutet av oktober. 

Valla Gård

Mauritzbergs Slott

6.

5.

Adress: Visätter Gård, 610 29 Vikbolandet
Tel: 0125-100 85, 0730-47 47 06
Hemsida: www.visatter.nu

Sväng in på den lilla grusvägen mot Visätter 
Kalkongård. Framme vid gården möter 
familjen Hildebrandt, 2013 års vinnare av 
”Sveriges skönaste gårdar”, och en massa 
kacklande kalkoner upp. I visningsstallet 
visar man stolt upp sin produktion av de 
mycket underhållande fåglarna. Ett besök 
hos alpackorna är också givet! I gårds- 
butiken kan man köpa betonghantverk och 
andra produkter från Vikbolandet och så 
självklart kalkon i alla dess former. Gården 
har även stugor för övernattning.

Visätter Kalkongård7.

Adress: Vånga, Häradshammar, 
610 29 Vikbolandet
Tel: 0125-100 29
Hemsida: www.vikbolandsstruts.se

Färden fortsätter på den ringlande vägen till
Vånga gård i Häradshammar och snart dyker 
ovanlig vägskylt upp: en varningstriangel 
med en struts på! Där vid vägs ände bor och 
verkar familjen Anneli och Niclas Nordqvist 
med barn, bland  strutsar och andra djur. 
Gården har eget slakteri och i gårdsbutiken 
finns bl.a. det egna strutsköttet, nötkött, 
hantverk och strutssalva. Dessutom finns 
produkter från andra gårdar på Vikbolandet.

Vikbolands Struts8.
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Adress: Jonsberg Ormsätter, 
610 26 Vikbolandet
Tel: Rickard 0707-99 80 00, Malin 0707-99 80 12  
Hemsida: www.ormsatter.se

Mitt emot avfarten från väg 209 till 
Jonsbergs kyrka, går vägen in till höger mot 
gården Ormsätter som ägs av familjen 
Hellström. Nu har landskapet förändrats 
från att vara slättlandskap i väster till skogs-
landskap. Innan gården syns hjorthägnet 
med de 250 hjortarna. Om man har tur kan 
man se några djur, de är skygga och har en 
stor yta att röra sig på och lever hela sitt liv i 
hägnet. På gården finns slakteriet och gårds-
butiken med hjort, älg, rådjur samt honung 
från gårdens egna bin. Den mångsysslande 
familjen har även stugor för övernattning.

Ormsätter Gård11.

Sänkdalens Gård

Adress: Sänkdalens Gård, 
610 28 Vikbolandet
Tel: 0125-320 20 
Hemsida: www.sankdalensgard.se

Från väg 209 mot Arkösund sväng av mot
Sänkdalen, där familjen Gunnarsson i tre 
generationer bor. Gården brukas ekologiskt 
och har gjort det sedan 1970-talet då 
farfar Per-Gunnar var en av pionjärerna. 
Idag är hela gårdens produktion KRAV-
certifierad. Här finns idag mjölkproduktion, 
köttproduktion och växtodling. Nu förädlas 
en del av det gården producerar direkt till dig 
som konsument. Sortimentet består av glass, 
mjölk och kallpressad rapsolja. Besökare 
välkomnas att titta på glassfabriken, hälsa på 
djuren och handla glass, mjölk och rapsolja i 
gårdsbutiken med självbetjäning.

10.

Adress: Häradshammars Bygdegård, 
610 24 Vikbolandet
Tel: 0125-507 45
Hemsida: www.zarahleander.se

I Häradshammars bygdegård finns Zarah 
Leandermuseet. Zarah bodde stora delar av 
sitt liv på gården Lönö som ligger i Härads-
hammars socken och ligger begravd 
tillsammans med sin make Arne Hulphers 
vid kyrkan. Det lilla museet, som är det enda 
Zarah Leandermuseet i Sverige, innehåller 
samlade minnen av den omskrivna och 
omtalade divan och stjärnan Zarah, som 
foton, skivor, personliga saker och 
berättelser. Kaffeservering. 
För öppettider kontakta museet. 

Zarah Leandermuséet9.

Hemsida: www.upplevarkosund.se

Där vägen slutar och havet börjar ligger  
idyllen Arkösund – porten till skärgården. 
Här finns badklippor, sandstränder, gäst-
hamn, camping, restauranger och hotell 
med god mat och dryck och levande musik. 
Under sommaren anordnas viskvällar. I 
det gula huset Isola Bella på Badholmarna 
visas ut-ställningen ”Livet under ytan” som 
visar vad som finns i havet utanför. Man kan 
också gå en bryggvandring med historiskt 
perspektiv och vill man ge sig ut på havet 
kan man hyra havskajak eller åka med Skär-
gårdslinjen. För tidtabell se www.skargards-
linjen.com.

Arkösund12.
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Adress: Världens Ändevägen 3, 
610 25 Vikbolandet
Tel: 0125-200 03
Hemsida: www.arkosundshotell.se

Längst ut i Arkösund, med havet som 
granne, ligger Arkösunds Hotell, med ett 
kök som ofta skapar sina rätter med lokala 
råvaror som fisk, fågel, kött och grönsaker.
Hotellet som funnits sedan slutet av
1800-talet, har 18 bekväma rum med närhet
till den vackra Östgötaskärgården med
många möjligheter till rekreation och
upplevelser.  Under sommaren har hotellet
underhållning med liveband, trubadurer och
musikquiz

Arkösunds Hotell13.

Adress: Birkö Aspöja, 610 25 Vikbolandet
Tel: 0125-910 09 

På Aspöja strax utanför Arkösund bor och 
verkar bland andra öbor, bröderna Björn 
och Bo Aronsson. De är yrkesfiskare och 
under sommaren är deras fiskebod längst 
ut på kajen i Arkösund öppen. Gädda, gös, 
abborre, lax och andra fiskprodukter finns 
att köpa där. 

Kejsarens Fisk14.

Adress: Norrkrog 11, 610 30 Vikbolandet
Tel: 0125-510 62 
Hemsida: www.stegeborgsgarden.se

Vid färjeläget på den norra sidan av Slät-
baken, med utsikt över den gamla ruinen av 
Stegeborgs Slott från Gustav Vasas tid, ligger 
Stegeborgsgården. Gården har restaurang, 
kiosk, vandrarhem, camping, uthyrnings-
stugor och badstrand.

I restaurangen som är öppen alla dagar 
under sommaren serveras bl.a. lokal- 
producerade rätter samt vår egenlagade 
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt.

Stegeborgsgården15.

Adress: Mem, 614 92 Söderköping
Tel: 0121-270 40 
Hemsida: www.kanalmagasinet.se

I Mem ligger Göta Kanals första sluss vid 
mynningen mot Östgötaskärgården  
ligger Kanalmagasinet, som byggdes av Karl 
XIV Johan som festlokal till invigningen av 
kanalen.  Idag är här vandrarhem, café och 
restaurang med en massa olika aktiviteter. 
Under sommaren erbjuds en kvällsmenyn 
med allt från lokalodlad lax till en god 
köttbit. Många av råvarorna kommer från 
Vikbolandet. Specialitet är Baltzarburgaren 
som är gjord på dovhjort.

Kanalmagasinet i Mem16.



www.bravikslandet.se

Vill du veta mer?
Turistbyrån Upplev Norrköping
Telefon: 011-15 50 00 
E-post: turistbyran@norrkoping.se
Webb: www.bravikslandet.se

Text & projektledning
Text: Margareta Gustavsson m.fl.
Projektledning & text: Cecilia Karlsson,  
Upplev Norrköping

Omslagsfotografi
Minire Hildebrandt, Visätter Kalkongård

Tryck
Ringqvist Tryckeri 2015-06

Brochyren är ett samarbete mellan 
Upplev Norrköping AB och 
Östgötamat.


