
 

 
 

Studieresa producent na ra konsument 

Tisdag 21 maj 
10:40 - Avresa Stockholm, Arlanda 

15:15 - Ankomst Lyon, St. Exupéry 

Besök i butiken 1001 Fermiers 

Vi besöker den producentdrivna butiken i Chirens som drivs av bland andra av Vincent Rozé från Ferme 

du Sainte Luce som vi besöker onsdag morgon. Butiken är stängd vid besöket med Vincent tar oss 

bakom kulisserna och berättar om hur butiken drivs, samarbetet med producenterna och kontakten 

med konsumenterna.  

http://www.1001fermes.fr/site/ 

Middag och övernattning på La Tuile aux Loups i Corps 

 

http://www.vacances-montagne-alpes.com/ 

Onsdag 22 maj 
Avfärd efter frukost 

Besök på gården La ferme du Sainte Luce 

Gården producerar ekologiskt bröd, ost och chark. Produkterna säljs via den egna gårdsbutiken, genom 

AMAP, i producentbutik (som vi besöker dagen innan), genom webbshop och på marknader. Gården 

arbetar med besöksverksamhet och Vincent Rozé som tar emot oss arbetar även med en plattform 

som möjliggör för producenter att leverera ekologiska produkter till offentlig mat. 

https://www.fermedesainteluce.com/web/ 

Lunch på gården med deras egna produkter 

Besök på gården La ferme de Montgardier i Vaulnaveys le Haut 

Ekologiskt certifierad verksamhet med bär, frukt, honung, får, grisar, förädling och charkproduktion. 

Gårdens olika vägar att nå ut till sina kunder är självplock, försäljning på gården, marknader, kollektivt 

driven producentbutik och besöksverksamhet på gården. Josée Argoud-Puy som vi träffar är också 

delaktig i en grupp av producenter som regelbundet anordnar marknader på sina gårdar, hon är även 

med och driver en producentbutik. 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/isere/vaulnaveys-le-haut/ferme/ferme-

de-montgardier/147928 

http://www.adabel.fr/-Ferme-de-Montgardier 
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Besök på Le pain des Baraques, gården och den producentdrivna gårdsbutiken La Ravoire paysanne i 

Challes les Eaux 

På gården odlas vete, råg och spelt och det finns bageri. Gilles Cicero som vi träffar är med i 6 stycken 

AMAP och han är en av 11 producenter som startat och driver den butik vi också besöker. 

Med stöd av stadens borgmästare har en grupp producenter gått ihop och startat en butik som gör det 

möjligt för många lokala producenter att sälja sina produkter direkt till konsument. Samarbetet bygger 

på tydliga principer kring värdegrund, kvalitet och arbetssätt.  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/savoie/le-noyer/ferme/le-pain-des-

baraques/441204 

http://www.laravoirepaysanne.fr/notre-magasin/ 

 

Besök vid AMAP-utlämning i utkanten av Chambéry 

Vi är med och ser när producenter och konsumenter möts vid utlämningen av produkter inom en 

AMAP-grupp. Innan utlämningen sätter igång träffar vi en av de ansvariga som berättar om hur det går 

till. 

Middag och övernattning La Ferme Auberge du Bessard utanför Allevard 

http://www.au-bessard.com/ 

Delar av gruppen bor på gården övriga på Hotel les Alpes i Allevard 4 km därifrån. 

http://lesalpesallevard.fr/index.html 

Torsdag 23 maj 
Avfärd efter gemensam frukost för hela gruppen på La Ferme Auberge du Bessard 

Besök på gården La Ferme de la Grangette 

Gården har grisar, nötdjur samt ost- och charktillverkning.  

De arbetar i organisationsformen GAEC och kommer nära sina konsumenter bland annat genom 

arrangemang och besöksverksamhet ”Visites pedagogiques” på gården samt genom att produkterna 

säljs på marknader och i den egna gårdsbutiken. 

https://www.fermedelagrangette.fr 

 

Besök hos Etienne Manzoni i Sainte Helene du lac 

Ekologisk frukt- och bärodling och förädling. På 3,3 hektar odlar Etienne Manzoni äpplen, päron, 

persika, körsbär, plommon, nötter, aprikoser, hallon, svarta vinbär, björnbär, blåbär, rabarber och 

krusbär. Försäljning och kontakt med konsumenterna sker på eko-marknader, direktförsäljning på 

gården, i 5 olika producentdrivna butiker varav en som delägare, gårdskooperativ och skördefester.  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/savoie/ste-helene-du-

lac/ferme/arboriculture-etienne-manzoni/251008 

Lunch på gården med produkter från den egna butiken 
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Besök på gården Ferme de Follon i Copponex 

Gården har mjölkkor, grisar, getter, får, kaniner och höns. En del av mjölken förädlas på gården och en 

del hos det lokala mjölkkooperativet. Gården har eget charkuteri (nöt och fläsk) och säljer chark och 

styckdetaljer i den egna gårdsbutiken och producentbutiken i Cruseilles. Ferme de Follon arbetar 

mycket med besöksverksamhet på gården, därav de övriga djuren. Gården drivs av Pascale Thomasson 

som tar emot oss. Hon är invald i jordbrukskammaren och ansvarig för Bienvenue à la ferme i Haute 

Savoie, och är på så sätt delaktig i uppstarten av den Drive Fermier vi besöker.  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/haute-savoie/copponex/ferme/la-

ferme-de-follon/80657 

Besök på producentdriven butik Terre Ferme och Drive Fermier i Cruseilles 

https://cruseilles.mondrivefermier.fr/ 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/haute-

savoie/cruseilles/magasin/magasin-de-producteurs-terre-ferme/21 

 

Middag och övernattning Auberge la ferme de Ferrières i Pringy 

www.aubergelafermedeferrieres.com 

Fredag 24 maj 
Avresa efter frukost 

Vi får med oss lunchpaket från La ferme de Ferrières  

Besök på marknaden i Annecy, Vieille Ville. ”Egentid”, vi stannar i cirka två timmar.  

https://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/1/115417-marche-de-la-vieille-ville.html 

12:00 - Ankomst till flygplatsen i Lyon, St. Exupéry (flyget går 14:05) 
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