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Svensk sommar, vackrare kan det inte bli, Hökeriet ligger i en lantlig idyll.

Hökeriet värt en

V

i visste inte riktigt
vart vi var eller vart
vägen skulle ta oss,
men jag visste att en
kopp kaffe skulle sitta
fint. Därför tog jag av
vid skylten med symbolen: en kopp,
avsedd för just kaffe.
Vi, Mats och jag, rullar fram på den
lilla grusvägen och kommer fram till
en fin gård med ett gammalt hus med
skylten ”Hökeriet” på kortväggen.
Tyvärr så stod det även att öppettiderna
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är söndagar 11-16. När vi baxar runt
våra hojar för att åka vidare så kommer Lise ut och frågar om vi vill ha
kaffe. Det vill vi, trots att det inte är en
söndag.
Egen gårdsbutik
Lise sätter på kaffe och vi slår oss ner i
trädgården där hon berättar: Hon och
hennes man Anders driver Granby Gård
och de har de två senaste åren inrett
det gamla lill-huset till ett café, workshop och gårdsbutik. Det började med

att ett sightseeingföretag, Steintours,
tog kontakt med Lise. De har exklusiva
sightseeing-turer till Granbyhällen för
turister från hela världen. Granbyhällen är Sveriges största runskrift på häll
och där finns även lämningar från ett
33 meter långt vikingahus.
Steintours undrade om inte Lise
kunde ordna kaffe för gästerna som de
hade med sig, och på den vägen är det.
Nu utökat till att hon har öppet för alla
på söndagar och vid bokningar även
när det passar gästerna.

Blivande kvalitetskött, de ökar i vikt
med två kilo om dagen.

10 kvadratmeter hällristning, en sten.

Lise sköter Hökeriet, hon håller öppet
söndagar och på begäran – ring och
kolla så löser det sig säkert.

omväg
– Jag har haft mc-folk här, de kom ett
drygt 30-tal från Norrtälje och först var
jag lite nervös, men de var trevligare
och lättare att ta hand om än en busslast
med pensionärer. Så vi ser gärna fler
hojar på grusplan.
Föder upp köttdjur
Anders och Lises huvudsyssla är annars
att odla spannmål och föda upp köttdjur
– charolais, en fransk ras som ger ett
utmärkt kött som Anders hängmörar
innan det går till försäljning. Granby

Gård är med i föreningen ”Bondens
mat i Uppland” som jobbar med att visa
vilket fantastiskt matland Sverige är. I
Hökeriet kan du köpa gårdens kött, titta
på konstutställningar och dricka kaffe
i den vackra trädgården. Om du bokar
kanske du kan få grillat från gårdens
egna djur, slå en signal i god tid så går
det säkert att ordna.
Kör hit via Kårsta så får du en riktigt
fin hojtur. F
Mer info: granbygard.com, 0768-89 12 88,
bondensmatiuppland.se

Redig äppelmust och gott kaffe.
Kaffebrödet är, enligt Mats, helt
fantastiskt gott.
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