
TORSDAGSTRÄFFEN
 

Följ med på utflykt till  
Sänkdalens gård!

TORSDAG 16 JUNI 
Buss avgår från Kvarsebo kyrka kl. 9.15  

för att sedan åka med färjan kl. 9.30.  

Kaffe och glass kostar 35 kr på plats
Vill man handla från gårdsbutiken går det med kontanter eller swisch

Se baksidan av detta blad för att få veta mer  
om Sänkdalens gård. 

Anmälan senast den 9/6 till expeditionen tel.  011-24 12 00

VÄLKOMMEN!



Sänkdalens Gård ligger på Vikbolandet utanför Norrköping och brukas av 
Tomas och Nilla Gunnarsson med personal.

På Sänkdalens Gård har man odlat ekologiskt ända sedan 1970-talet. 
Då bestod gården av 25 hektar och har vuxit till dagens 350 hektar och 
djurbesättningen består idag av drygt 330 nötkreatur varav 
135 mjölkkor. Sänkdalens Gård är en KRAV-gård. 
Alla kalvar som föds på gården stan nar kvar under hela sitt 
liv. Djuren får ekologiskt foder och fri tillgång till ensilage 
eller hö. Allt foder som Sänkdalens djur äter odlas på gården. 
Djuren går även ute och betar under en stor del  av året 
på stora ytor. 

Som ett led i att få gården att bli helt självförsörjande på foder 
till korna började man år 2008 att pressa rapsfrö. Ur rapsen 
får man fram rapskaka och olja. Rapskakan är bra mat till korna 
och oljan tappas upp på glasflaska. Oljan har blivit mycket populär och anses av många som 
Sveriges godaste.

För att förädla en del av gårdens mjölkproduktion startade Sänkdalen år 2009 sin ekologiska 
glasstillverkning i lokaler i Norrköping. Våren 2012 invigdes den nybyggda glassfabriken som 
stod klar på Sänkdalens Gård. Här görs KRAV-certifierad, ekologisk glass enbart med naturens 
råvaror. Mjölk och grädde kommer från Sänkdalens egna kor. Den choklad och kakao vi 
använder i glassen är dessutom fairtrademärkt. Glassen finns idag i många smaker och i flera 
olika förpackningsalternativ. 

Nästa steg i utvecklingen blev att börja tappa den egna mjölken på flaska och sälja under eget 
varumärke. Under försommaren 2013 såldes de första flaskorna och försäljningen ökade 
snabbt. Nu kan många njuta av närproducerad ekologisk mellanmjölk som kommer direkt från 
Sänkdalens Gård till butiken. 

Sänkdalens Gård - G:son Lantbruk  610 28 Vikbolandet Tel. 0125-320 20  Fax 0125-320 15
info@sankdalensgard.se   www.sankdalensgard.se   Org.nr 916691-7220

Arbetet med att förnya och förbättra går ständigt vidare. 
Välkommen att prova på våra produkter så hoppas vi på ett bra samarbete!

Hälsningar från oss på Sänkdalens Gård


