Utstillere som står i Røros sentrum
Mat fra fjern og nær:
Aursundgris
Foredlede produkter av aursundgris, frittgående 100 % renraset durocgris. Salg av varme
egenproduserte hamburgere og karbonader
Beito Ysteri AS
Lagringsoster av pasteurisert ku- og geitemelk fra lokale gårder ystet for hånd
Bergstaden Hotel
Burgerbu
Din Fiskebil
Diverse fiskeprodukter
Drågen Smokehouse AS
Røkt laks og ørret på gammelmåten. Klippfisk av høy kvalitet
Dutch Cheeseman AS
Fresh baked potato fries og nederlandske oster
Gammelgården Lysklæt
Økologiske kjøttprodukter produsert av råvarer fra egen gård. Bratwurst, skogsgrisburger,
provencepølse, bacon, landpølse og frokostpølse
Gausdal Mat AS
Honningkake og honning. Flatbrød, spekemat, sylte, frukt - og bærgele
Kremmern AS
Spekemat
Kremmern fisk AS
Fisk
Maya kompany
Økologisk oliven og fetaost. Olivenolje fra Hellas
Norsk Honning fra Nordkisa
Honning, honningkaker og håndlagde suvenirer.
Pipebrød AS
Ungarsk baketradisjon
Potetbakeren
Bakte poteter med kryddersmør, mais, dressing/rømme, bacon/skinke og ost
Mineralvann og kaffe
Rørosbua AS
Honning og utvalg av spekemat fra blant annet Valdres, Toten, Rekdal, Hemsedal og Røroskjøtt
Rørosrein as
Produkter av rein. Tørket kjøtt, tørket hjerte, spekepølse, spikkjiklubb. mm. Reinsdyrskav i pita.
Knivsliperutstyr
Smak i Lom as
Lokalmat fra fjell til fjord. Krydder, urter, te, ferskt kjøtt, kjøttkaker, karbonader, pølser,
spekepølser, alle typer ost, røkt fisk, flatbrød, lefse, mm
Stensaas Reinsdyrslakteri AS
Viltprodukter, kjøle- og frysevarer, samt skinn
Spekeboden AS
Honning, honningkake, fenalår og spekemat
Stabburmat AS
Honning og spekemat

Thai Thai Steinkjer AS
Thaimat
Torgbilen AS
Sildeglass fra Sjøkaptein Sildenskiold. Røkelaks, fiskekaker, klippfisk, tørrfisk og annet sjøsnop
Utsanee Thaimat
Thaimat
Venås engros as
Egenprodusert spekemat fra Hallingdal. Spekepølser, fenalår, skinkebiter, elgkjøtt og spekeflesk
Yggdrasil Norge
Gourmet trøndersk røykelaks. Hjemmerøkt, einerrøkt, sukkersaltet, renskåret, beinfri laksefilet,
røkt på godt gammeldags vis
Åsbergets Gårdsmejeri
Økologiske gårdsproduserte ku- og geitoster fra eget meieri
Håndverk:
Aly Maky
Håndlagde produkter fra Sør-Amerika.
Albertas mileska services world
Egenproduserte smijern. Ullprodukter, barneleker og hagedekor
Amuletten
Handstrikkede sjal, skjerf og gensere av ull. Tovede votter og sokker av ull. Votter, hansker og
luer av skinn
Astritrollet
Ullsokker, tøfler og tova sokker i vamsegarn. Strømper, votter, kjærestevotter, fisk/jakt votter,
øl-votter, luer, skjerf og ullbukser. Handstrikka gensere, vaskekluter, grytekluter, troll, vinhøner,
vinposer, påske-duker og smijern
De'Signe Botnan
Sydde hatter, kraver/skjerf og pulsvanter
Fjord Angora
Tovet angorasåler og strikket småplagg av angoraull
Får You
Handstrikkede ullklær. Gensere, luer, votter, sokker, kjoler mm
Inger Lise Engen brukskunst
Handmalte treprodukter
Jacon Sweden
Fåreskinnsprodukter. Tøfler, såler, trøyer, mm
Keps-Kungen se, Jens Håkansson AB
Caper og tradisjonelle hodeplagg laget i gammel stil. Produsert i naturmateriale som bomull, lær
og ull
Korg-Erik
Korger og treprodukter
Luss & Busserulleriet
Vadmelsklær - og produkter, pe-torsabok og dvd
Myriel Design
Smykker, hatter og hjemmestrikkede dyr og votter/luer
Rirkula
Håndverksprodukter laget i rirkulamateriale. Trekopper, trekniver, skåler mm

Siljans linnedukar AB
Vevde linduker, løpere og brikker. Produktene veves i eget veveri i Leksand-Sverige. Vi vever i
klassisk daldrall-mønster
Stirling Station
Egen skinnkolleksjon
Såler og fritidsartikler
Såler, sokker, ullvanter og luer
Tellus Hjelpen
Strikk og husflid
Tone Kristiansen
Hjemmelaget tre-produkter. Primstaver, vaffelbrett, pizzabrett, frokostbrett, brett til steik,
eplekakebrett, spikkefjøl, brødfjøl, skohorn, snapsholder, vinglass, kvæfjordbrett og andre
treprodukter. Strikkede Pulsvanter
Torild Finsrud Velure
Tova hatter og sjal
Tradisjon søm og håndverk
Varme hodeplagg, halser, votter og pannebånd
Trebua
Egenproduserte treprodukter
Treleker no
Treleker og ullprodukter
Ullnorge
Ullprodukter, saueskinn og luer som forestiller dyr
Wiberg of Sweden
Fåreskinnstøfler, vanter, luer, sitteunderlag og skinn
Skinn:
Karesuando Fritidsprodukter AB
Skinnprodukter. Vesker, lommebøker, belter og reins-feller
Kees produkt/Kari Eisala
Skinn- og pelsprodukter
Kirsti Drewsen
Ullvarer, skinn og skinnvarer
Madsen Design AS
Sau- og reinskinn, skinn- og ulltøfler, pels- og skinn luer, lammeskinnsvester, jakker, votter,
hansker og selskinns- sko
Skinnfelldrekin
Egenproduserte skinnfellprodukter. Store feller og sitteunderlag. Pulsvarmere, luer, votter, puter,
toskinnsfeller mm

Smykker:
Henry Benarik
Egenproduserte sølvsmykker m/ stein og gulldekor. Samlermineraler
Brix Produkter
Smykker
Demonstrasjoner:
Bo kastell demoprodukter
Borrer. Demonstrasjon av verktøy
Samisk:
Komsa ved Ole Pentha
Kniver, reinsdyrskinn, saueskinn, strikkagensere, luer, votter, Tøfler, pyntegjenstander. Spekemat
fra Stensaasen
Samekniver Kautokeino
Samekniver, reinskinn, skinnluer, saueskinn og andre samiske ting
Samejakki DA
Samiske produkter
Sami souvenir & duodji
Samiske produkter
Bakevarer/snacka/søtsaker:
A&M Svensson försäljning AB
Naturgodterier
Finsrud Salg & Service
Smultringer kaffe og kaka
Godt og Hjemmelaget AS
Tynnlefser, krinalefse, mandelpotetlefse, troll-lefse og mørlefse
Handelskompagniet Svend Løvstad
Brente mandler
Jose Bernal
Godteri
Konfekten Produkter as
Konfekt, sjokolade og delikatesser innen søtsaker
Marit Ohren
Lefser, flatbrød, knekkebrød og brukthandel
Sirupstynnkakebakeriet
Sirupstynnkaker, kaffe, te, saft, varm suppe, var mmedisterkake. Karameller, lefse og eplekake
Skandak
Amerikanske smultringer, brente mandler og belgiske vafler
Smulutringhuset Skien
Smultringer og honning fra Skien.
Sognefjord Sjokolade AS
Håndlaget konfekt med lokale ingredienser.
Steinars engros
Lakris, brente mandler, popcorn, sukkerspinn, baconcrisp, kjærlighet og div. annet godteri
THS Engros AS
Brente mandler

Tore Lien
Produksjon og salg av nystekte smultringer
Trygstad Bakeri og Konditori as
Pjalt, honningkake, sirupskaker, julekaker, berlinerboller, løper, pizzarundstykker, pølse m/brød,
bakervarer. mm
Tynnkakebakeren
Sirupstynkake, rømmetynnkake og Rørostynnkake.
Waffle Factory as
Nystekte belgiske vafler og Sjokoladefontene
Brukthandel:
Britt Evelin Thoresen Antikk og Brukt
Vaffel på pinne, kaffe, saft, strikkeplagg, div. gamle klær, duker, ski, staver og kjelker. Antikk og
brukt porselen. Kakebokser mm.
Odd Kjell Nybroen
Gamle kjørefrakker, ferdaskrin, dombjellekranser, bjeller, mm
Os-prosjektet i Apotekergården
Husflid og håndverk. Strikking. Sølv og tinnvarer. Kniver, kranser, ullvarer, tuskhandel, nevagraut,
vafler og kaffe
Skraphandlerbua
Ullsåler, saueskinn, åklær, luer, votter, bøker, tekstiler mm
Wenche Wahl Paulsen
Brukt og retro
Klær/annen tekstil:
Asante Crafts
Flanellskjorter, ull-fleeceprodukter som tøfler, votter og sitteunderlag. Kurver, pelsluer, vanter,
hansker, babytøfler og vester av saueskinnspels. Ullpledd av rein Ullsokker av angora, kashmir,
alpakka og saueull
Bayco MC AS
Ullgensere, skinnhansker, votter og luer
EHR Trading
Alpakka sokker, barneluer og votter
Fashion & New
Ulltøfler, luer og gave artikler
Fiola Design
Egendesignede tunika og herreskjorter
Grethes sport og fritid
Klær i ull og skinn. Musikk.
Himalayan Wool AB/ Hammarby hemkokta
Egendesignede ullprodukter
Lima-Import Johnny Castro
Håndstrikkede ullprodukter
Luis Otavalo
Diverse tekstil
Natur Alpakka Meråker
Alpakkaull og skinnprodukter. Jakker, gensere, votter, tøfler, tepper og bamser

Rolfs Jakt og Fritid
Produkter fra Nordlys of Norway.
Nye Røffe AS
Tekstiler, klær og tilbehør fra vår butikk Lille Røffe
Rørosrypan AS
Tekstiler
Stig Howsmo Agenturer
Ullpledd med hest og sauemotiver, skinnbelter, lommebøker, fairtradekurver, garlicgrater og
forede sherpaskjorter
Tast marknadsprodukter
Ullklær
Thor Herman Ruud
Votter, sokker, hansker, luer, skjerf og gensere av ull
Vilcapoma
Alpakkaull
Yndestad IT og ullplagg no
Ullplagg.
www popolvuh no
Diverse klær, vesker og ullprodukter fra Nepal, Guatemala og Ecuador
Sport/fritid/helse:
Display AS
Fritidsklær
G-sport
Sportsutstyr
RBK Shop AS
Salg av supporterutstyr
Sport1 Røros AS
Sportsutstyr og fritidsklær
Villmarka Røros
Fritidsklær
Hus/hytte:
Arctic Finlandhouse AS
Grillhytter
IPP AS
Stekepanner, kasseroller med tilbehør. Rengjøringsmiddel for kjøkken. Is-lykter og dekorasjon
Jernia Røros
Varer fra jerniabutikken
Skiferprodukter Design & Produksjon AS
Nisjeprodukter i børstet Otta skifer
Staas bygg as
Gyngestoler til utendørs bruk med tilbehør. Heløkologisk bjørkeved. Cubastolen, rundbord,
putebord, putebenk, mjølkerampe og klokketårn
Scandoor kjøkkenfornyelse Norge AS
Salg av kjøkkenfornyelse fra egen vogn
Sollia Drift

Boblebadstand og mobildeksler.
WH. Produksjon Webjørn Hammersbøen
Gjerdeutstilling og demosalg av tennstål
Gaveartikler/annet:
AB Emmerson
Egne cd
Barong limited
Alpakka ull fra Peru, amerikansk handverk og smykker
Derivata Medicus AB
Naturgodteri
Disma
Russiske suvenirer. Handlagede dukker, never og ull produkter, handlaget glassfigurer, skinn- og
skinn produkter
Marina Tomilova
Russiske suvenirer i glass og never, ullvotter og sokker
Nor Gøy Fun
Lakris, godteri og leker.
Mirandas Import
Hjemmelagde kjoler og ullprodukter. Vesker, luer, skjerf, belter, smykker, godteri og ballonger
Rock Pop
Rock/pop varer og ballonger
Soloppgangen Helse & Miljø as
Gaveartikler, kaffe, te, drops
Taste of Norway
Egenutviklede matprodukter i eksklusiv emballasje.
Toill Lamfadel
Ballonger, smykker, leker, belter, lakris, kjærlighet på pinne

