
 

Välkommen till Nygrans 
gårdsbutik! 

 
 
 
 
 
 

 
Du hittar Nygrans lilla gårdsbutik enbart 2 km från Nävekvarn på vägen mot Kvarsebo. Rakt på 
Utflyktsvägen mellan Södertälje och Norrköping - väl värd en utflykt! 
 
Här finns bland annat goda ägg från glada höns som går på grönbete hela sommaren, marmelader 
tillverkade på gårdens frukt och bär och ekologiskt socker, havssalt från Atlanten smaksatt med 
gårdens eller skogens råvaror. Även produkter från granngårdar finns att köpa här – vad sägs om 
mumsig ekologisk glass från Sänkdalen, sörmländsk honung eller fläderdryck från Lasätter gård? I 
säsong finns även grönsaker och bär i butiken. 
 
Butiken har öppet tisdag-söndag kl 12-16 i juni, juli och augusti, stängt på måndagar.  Vår och höst 
är det öppet lördag-söndag kl 12-16. 
 
Varmt välkommen, oavsett om du cyklar hit, vandrar på Sörmlandsleden eller kommer med bil! 
 



Nygrans goda grönbetesägg kommer från 
höns som mår bra  
På Nygran går hönsen ute på grönbete hela långa sommaren. 
Tidigt på våren och senare på hösten är de även ute i trädgården 
och hjälper till med att rensa ogräs och äta upp ovälkomna små 
gäster såsom sniglar. Förutom gräs och småkryp får hönsen lokalt 
odlat spannmål och lite ekologiskt kraftfoder. 
 
Det här naturliga livet ger glada, friska höns som värper mycket 
goda ägg med guldgula gulor. Smakar du dem en gång kommer du 
garanterat tillbaka ! 
 
 

 

Äkta havssalt från 
Atlanten med smaker 
från Nygrans skog 
och trädgård 
 Jag erbjuder äkta havssalt från 
Batz-sur-Mer, en liten by vid 
Atlantkusten i Frankrike, som jag 
hämtar på plats direkt hos 
producenterna Delphine och Pascal 
Donini. Havssaltet tillverkas av 
Atlanten, solen och vinden. Det är 

helt naturligt och har inte genomgått någon som helst form av kemisk behandling eller tvättning. 
Pascal och Delphine krattar upp saltet för hand enligt en tusenårig lång tradition i så kallade salt 
marsh. Havssaltet från Batz-sur-Mer är inte lika salt som industriellt salt: det är mjukare för 
gommen och rikare i smaken. Eftersom havsvattnet avdunstas långsamt innehåller havssaltet inte 
bara salt utan även magnesium, kalcium och kalium. 
 
Jag har använt det här goda och nyttiga saltet till all matlagning i flera år nu och skulle inte kunna 
vara utan. Det passar suveränt till allt från kokta grönsaker, grillat kött eller fisk, grytor, bak av 
surdegsbröd och saltning av färskost. Och det är ett måste till ungstekt potatis! 
 

Grovt havssalt från Batz-sur-Mer 
naturellt – passar till allt!   
   
med chili från Nygrans trädgård   
gott till pizza, het pastasås, ratatouille. 
 
med libbsticka från Nygrans trädgård  
bra till fisk, potatis, grönsaker. 
 
med trattkantareller från sörmländska skogar 
erfekt till ris, äggrätter, soppa, vilt. 



Marmelad och sylt med 
frukt och bär odlade och 
kokta utan kemikalier 
Marmelad och sylt gjord på gårdens frukt 
och bär 
samt ekologiskt socker - bara naturliga 
ingredienser ! 
 
Jordgubbssylt : med solmogna jordgubbar av 
den extra söta, smakrika sorten Senga 
Sengana. De stora och små barnens favorit 
till pannkakskalaset! 

 
Sylt med jordgubb och aronia : godissylten nummer ett, passar som ett smäk till vaniljglass, 
pannkakor eller rispudding. Med extra mycket nyttigheter från superbären aronia !  
 
Plommonmarmelad : klassisk marmelad med en rund smak som passar till de allra flesta ostar på 
ostbrickan. Här med Nygrans röda, härligt syrliga körsbärsplommon. 
 
Rabarbermarmelad : lika god på smörad toast som till lite smakrikare ostar, prova den gärna till en 
lagrad Gruyère eller en blåmögelost t.ex. Sörmlands Ädel från Jürss mejeri. 
 
Vinbärsmarmelad : lite röda vinbär för syrlighetens skull tillsammans med solmogna svarta vinbär 
ger en fullständig smakexplosion i munnen. Det absolut bästa valet till kött- och vilträtter, men lika 
uppskattad till en skiva surdegsbröd med smör. 
 
Marmelad med plommon och aronia : en marmelad med intensiv smak som går fint ihop med en 
krämig Camenbert eller Brie. Även mycket god till afternoon tea med varma scones. 
 
Marmelad med havtorn, äpple och plommon : ännu ett 
superbär med ett säregen, lite syrligare smak till den här 
mycket goda marmeladen som passar till det mesta på 
ostbrickan. 
 
Pumpamarmelad med apelsin och Cointreau : säsongens 
nyhet, en riktig klassiker med rötter i England, här med en 
liten fransk touch av apelsinlikören Cointreau. Gjord på 
Nygrans goda och nyttiga matpumpa Rouge Vif d’Etampes. 
 
Nygrans vilda pumpachutney : en liten burk med mycket 
smak som förgyllar dina maträtter , gott till både grillat och 
gryta, eller som apéritif på en bit tunnbrödchips. En 
blandning av tama smaker från permakulturträdgården 
(pumpa, äpple, rödlök och chili) och vilda smaker från skogen 
(enbär, berberis och porsfrön), kokade i äppelcidervinäger 
och honung. 

 



Bär och grönsaker 
Under säsong hittar du bär och grönsaker i gårdsbutiken, alla odlade utan gifter  i 
permakulturträdgården. 
 
Nygrans fantastiskt goda jordgubbar av sorterna Senga Sengana och Faith : från slutet av juni till 
slutet av juli. 
Svarta, röda och vita vinbär : från mitten av juli till slutet av augusti. 
Gurka, zucchini, tomater, grönkål, mangold mm efter tillgång : augusti-september. 
Matpumpa : slutet av september-början av oktober. 
 
Observera att det mesta av grönsaksskörden går i regel direkt till mina grönsaksprenumeranter, 
därför blir det ett mycket begränsat utbud i butiken.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag säljer även några av mina grannars och vänners produkter : 
Honung från Vinterhyttan (mellan Tuna och Bränn-Ekeby), biodlare Iréne Elfgren Karlsson. Iréne 
föder även upp nötdjur av rasen Charolais enbart på gräs, hösilage och havre från den egna gården : 
ta gärna kontakt med henne om du är intresserad av att boka en köttlåda. 
 
Honung från Jönåker, biodlare Bengt och Agneta Skott i Nävekvarn. 
 
Fläderblomsaft och fläderblomdryck från Lasätter gård. 
 
Ekologisk glass från Sänkdalens gård på andra sidan Bråviken, med ekologisk mjölk och grädde från 
de egna korna. 
 
Biscotti med bär och choklad tillverkade av Fru Jennys Hantverk och Skafferi i Nynäshamn. 


