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www.gardsutsalg.wix.com/gardsutsalg

Egg, poteter, grønnsaker  
og gardsmatprodukter

Kvalitet til en god pris
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KORTREISTE GODSAKER
Å SE OG ODDVA R H A R DRE V E T GA RDSUTS A LG I  N ÆRMERE 25 Å R

Skjæveland gardsutsalg er en gardsbutikk i Sandnes i 
Rogaland som selger alt i fra egg, poteter, grønnsaker, 
frukt og diverse gardsmatprodukter. Her er maten 
kortreist og produksjonen på mange av varene foregår 
på gården. Dette er produkter som egg, poteter, lefser og 
flere grønnsakssorter. De produktene det ikke er kapasitet 
nok til å produsere selv, blir kjøpt inn fra utlandet eller 
aller helst fra lokale leverandører. 

Det er også et eget bakeri på gården. Her bakes det 
ferske lefser omtrent hver dag, Skjævelands egne kaker 
og kransekaker er svært populære, dessuten lages det 
forskjellige typer syltetøy og marmelader, som sylta 
gresskar, fikenmarmelade og gresskarmarmelade.

Grunnleggerne Åse og Oddvar Skjæveland overtok den 
gamle gården etter Oddvars farfar i 1990. Den gang var 
låven kun blitt brukt til dyrehold. I 1995 sluttet de begge i 
sine tidligere jobber for å satse fullt på gården og dermed 
etablerte de et enkeltmannsforetak. På denne tiden solgte 
de kun egenprodusert mat som grønnsaker, egg og poteter 
og butikken var selvbetjent. Men i 2000 bygde de om den 
gamle låven til et nytt bygg for bedriften. Butikken ble 
etterhvert betjent og de fikk inn mer utvalg av gardsmat 
fra lokale produsenter. Den dag i dag har butikken blitt 
utvidet to ganger, utvalget har blitt større og de er blitt 
Norges største gardsutsalg.

Ta kontakt på telefon, eller ta turen innom for en hyggelig 
handel og god kvalitet på gardsmatprodukter.

Jærveien 352, 4322 Sandnes Tlf. 406 22 922 www.gardsutsalg.wix.com/gardsutsalg

Mange av de egenproduserte grønnsakene er 
lagringsdyktige, og er derfor å finne i butikken 
hele året, mens andre er sesongbaserte. Rabarbrasaft fra Köhlner paviljongen.
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Olivenolje med tilsatte smaker. Litt av grønnsakssortementet på høsten/vinteren.

På gårdens bakeri lager de ferske lefser omtrent  
hver dag. Du kan få kjøpt smurte lefser med  
meierismør og sukker/melis. 

Butikken selger et bredt utvalg av safter og syltetøy. 
På bildet ser du syltetøy fra Hervig.

Potetene av sorten Kerrs pink (melen) og Asterix 
(kokefast) er egenproduserte varer. Butikken imp- 
orterer også den franske gourmetpoteten Amadine.

Skjæveland eier 7500 høns som bor i miljøinnredning og lever av 
100% vegetabilsk fôr. Butikken selger både brune og hvite egg, og de 
er aldri mer enn ett døgn gamle.
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Frafjord Gardsutsalg

Frafjordgarden 100, 4335 Dirdal / Tlf 909 78 911 / pergf@hesbynett.no

NATURLIG & HJEMMELAGETNATURLIG & HJEMMELAGET
Vi holder til i Frafjord i Gjesdal kommune og produ-
serer mange forskjellige typer bær og frukt for salg. 
Samtidig videreforedler vi alle sorter til saft og sylte-
tøy. Vi benytter kun naturlig pektin som tilsetnings-
stoff , intet annet. Kom innom for et smaksrikt tilbud!

Nytorget 2, Egersund            51 49 06 71

Adresse: 4052 Røyneberg
Telefon: 51 71 90 50
www.spesialgrossisten.no

Potetkaker - Lapper - Jærkaker 
Komler - Egg/Rekesalat

M A L M I N  &  O R R E  K J Ø T T  A S

51 48 40 01

www.tantepose.no

Deilige Silkedrops og   
Sjokoladedragerte Mandler.   

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no

ADR: Jærveien 352, 4322 Sandnes
TLF: 406 22 922
Nett: gardsutsalg.wix.com/gardsutsalg

Åpningstider: Hverdager  kl. 09:00–20:00
 Lørdag  kl. 10:00–18:00
 Søndag  kl. 11:00–19:00


