
YDRE 

 

152. Bryggerivisning med ölprovning 

Nääs säteri, bryggeriet 1, Ydre 

Tel: 0140-770130 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 13:00-16:00 

Visning, ölprovning och lunch – Nääs gårdsbryggeri. Kl 1300 - 1600. Vi börjar dagen med lunch. 

Därefter berättar vi under lättsamma former om bryggeriet och går en rundvandring . Vi avslutar 

med en ölprovning. Lunch, bryggerivisning och ölprovning kostar 490 kr/person. Anmälan till 

info@naaskott.se 

Vägbeskrivning: Vid Hestra samhälle på väg 131 mellan Tranås och Österbymo tar ni av mot Bordsjö. 

Efter 800 meter ligger bryggeriet på vänster hand vid sjön Raklången. 

 

153. En humleodlares bekännelser 

Kalvsved Södergård, Ydre 

Tel: 073-5050500 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 13:00-15:00 

Är det möjligt att det finns en god anledning till att det inte odlats humle kommersiellt i Sverige 

sedan 50-talet? Det håller Elina och Tobias i Kalvsved på att ta reda på.  Följ med ut i humlegården på 

en guidad upplevelse  i gränslandet mellan geni och galenskap samt hopp och förtvivlan. 

Vägbeskrivning: Sök på Kalvsved på google. 

 

154. Glödstek din fläskfilé 

Kalvefall, Ydre 

Tel: 0140-91133 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 16:00-19:00 

Utomhusmatlagning på eld och glöd med Olle på Kalvefalls gård, två gånger finalist i Årets 

vildmarkskock. 

Vägbeskrivning: Söder om Tranås, öster om Eksjö, väster om Kisa. 

 

155. Hantverks- och skördemarknad i Gula skolan 

Kisavägen 8, Ydre 

Tel: 070-2746018 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-15:00 

Under Östgötadagarna har vi skördemarknad med lokala matproducenter, lokalt hantverk, 

kaffeservering och konstutställning. I vår trädgård, med växthus och odlingslådor, har vi vår 

integrationsverksamhet ”Odlingsträdgård” och på övervåningen vår verksamhet ”Nåldynan”, 

hantverk för invandrarkvinnor. 

Vägbeskrivning: Från Kisa väg 134 mot Eksjö. I Österbymo finns vi på vänster sida i "Gula skolan" med 

parkering på gården. Från Tranås väg 131 till Österbymo, sväng till vänster på väg 134 mot Kisa. Vi 

finns på höger sida i "Gula skolan" med parkering på gården 

 


