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Sattmarkissa kesä tuoksuu
ja maistuu
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eilun puolen tunnin ajomatkan päässä Turusta sijaitsee idyllinen Sattmark, jossa kesä
näkyy, tuoksuu ja maistuu.
Vihreän pihapiirin keskellä seisoo 1700-luvulta peräisin oleva Sattmarkin tupa, jossa
tarjoillaan itse leivottuja leivonnaisia, tuorejauhettua kahvia ja tämän kesän uutuutena
omia, lisäaineettomia limonadeja. Ne ovat jo osoittautuneet erittäin suosituiksi, toteaa kahvilavastaava Anna Kallio.
- Lähiruoka ja puhtaus ovat meille tärkeitä. Limonadit valmistetaan lähitilan marjoista, kakkujen
marjat poimimme lähipuskasta ja kalaa savustamme päivittäin, Kallio kertoo.
Puodista löytää tuotteita luonnon kosmetiikasta leluihin. Sattmarkin ekologisuus koskee myös
majoitusta – yöpyä voi ekomökeissä luonnon helmassa. Rannassa on pienvenesatama veneilijöille
1.7.2011 lähtien yhteysalus m/s Autere pysähtyy myös Sattmarkissa. Reitti kulkee Kaarinasta ja Paraisilta, Seilin kautta Nauvoon. m/s Autere liikennöi reitillä 14.8. asti.

I Sattmark doftar och smakar det sommar

SATTMARK
Missä sijaitsee:
Sattmark 1, Parainen, 33 km Turusta.
Aukioloajat:
1.- 23.6. klo 12 - 19. ja 25.6- 7.8. klo 10 - 20.
Ruoka, juoma:
lounaaksi savulohta ja perunasalaattia, kahvia,
leivonnaisia, lähituotettuja vihanneksia, marjoja,
savustettua kalaa.
Huomaa myös tämä:
eri pituiset vaellusreitit ja Lenholman luontopolku lintutorneineen, lapsille Robinson-polku.
www.sattmark.fi

En dryg halvtimmes körväg från Åbo finns Sattmark, där sommaren syns, doftar och smakar.
Mitt i grönskan står kaffestugan från 1700-talet, där man serverar hembakade bakverk,
färskmalet kaffe och sommarens nyhet, egen limonad utan tillsatsämnen. Den har redan visat
sig vara populär, säger kaféansvariga Anna Kallio.
- Lokala, rena matprodukter är viktiga för oss. Limonaden tillverkas av bär från en granngård,
bären till tårtorna plockar vi i egna buskar och varje dag röker vi fisk, säger Kallio.
I boden hittar man produkter från naturkosmetik till leksaker. Det ekologiska tänkandet
gäller också inkvarteringen – här kan man övernatta i ekostugor i naturen. På stranden finns
en småbåtshamn.
Från och med 1.7. trafikerar m/s Autere via Sattmark, rutten går från Pargas och S:t Karins via
Själö till Nagu. Rutten körs till 14.8.

