
 

 

Matgleder på Jæren 

Søya Gard, Jærgarden Kvalbein, Wiig Gartneri og Erga 

Gardsutsalg 

    

Mat er kultur, kjærlighet, glede, nytelse og kos, og på denne turen tar vi for oss litt av 
«matfatet» på Jæren og får smaksprøver på hva de har å tilby.  

Avreise fra Sola kl.09.00. Vi kjører først til Søya Gard hvor presentasjon, omvisning og 

smaksprøver venter.  

I trivelege lokaler byr vi på deilig, gyllen honning fra egen gard. 
Ellers finner du ei rekke spennande gardsmatprodukt som krydder, sirup fra bær, 
fårepølser og Søya snabb fra gårdens sauer, lefser, saft og syltetøy, flatbrød, m.m. 

Kaffe og te. Vi kan sterkt anbefale vår egen blanding, Fjellkaffe. 
Godt utvalg i produkter fra Jernaldersau, som pinnekjøtt, fenalår, lettsalta lammelår, 

fårepølse og saueskinn. Garn fra egne sauer som blir vaska og spunne i Norge 

 

 
Vi kjører så over til Jæren og Kvalbein Gård. I den gamle låven fra 1700-tallet, med skipsplank 

og metertjukke gråsteinsmurer finner du de unike og stemningsfulle selskapslokalene til 

Jærgarden Kvalbein. Deres kjøkken har opparbeidet seg et solid rykte for god og 

velsmakende mat.  Etter middag med dessert og kaffe samt presentasjon setter vi oss i  

bussen og fortsetter turen..  



 

 
Vi fortsetter til Wiig Gartneri for et lite besøk. Wiig Gartneri har gartneri og 

grønnsakproduksjon på Orre i Klepp kommune.   

Veksthusanleggets størrelse er på ca. 50.000 m2 og er i dag Norges nest største. Bedriftens 

hovedmålsetting er å være en foregangsbedrift innenfor nye kulturer og nisjer av grønnsaker 

i veksthus. Vekstforholdene på Jæren er blant de beste i Norden og Wiig Gartneri legger ned 

store ressurser for å dyrke fram den beste smaken og kvaliteten.  

  

Dagens siste besøk er på Erga gardsutsalg på Orre. Her venter ettermiddagskaffe med noe 

attåt samt besøk i butikken med alle typer gårdsvarer fra grønnsaker, kjøtt, lefser m.m. 

  

På alle stedene vi stopper blir det, foruten smaksprøver, anledning til å kjøpe av de lokale 

produkter, og vi får informasjon og historien bak foretaket. Turen går så til Sola med 

hjemkomst ca. kl.16.30.   

 

              

  

  
  

  


