utstillere i røros sentrum
BRUKT/ANTIKK

Polo) Alt i alpakkaullmaterialer

produkter av Aursundgris, frittgående 100%
renraset Duroc griser. Salg av BBQ sauser

Britt Evelin Thoresen Antikk og brukt,
håndarbeid, husflid, sydd, strikket, heklet.
Knapper, bånd matter. Vaffel på pinne, kaffe,
kakao og solbærtoddy. Småmøbler, gamle ski
og kjelker.

Tast Marknadsprodukter
Ullklær fra Nordlys of Norway
Thor Herman Ruud Strikkede, tovede votter,
hansker, sokker, skjerf og luer for voksne og
barn, skinnhansker og votter

AWO Varehandel Drops og sjokolade fra
Dropsfabrikken. Marsipan og trøffel fra
EikerVekst. Marsipanbrød, bananmarsipan,
jordbærmarsipan, trøfler

Odd Kjell Nybroen Kjørefrakker, ferdaskrin,
kobberkjeler, div. snurrepiperier.

Tradisjon Søm og Handverk
Egenproduserte luer, votter, halser, skjerf,
gensere i Islandsk ull.

Beito ysteri AS Lagringsoster av
pasteurisert ku- og geitemelk fra lokale
gårder ystet for hånd

Ullnorge Ullprodukter, skinnprodukter,
saueskinnstøfler, votter, sitteputer, luer

Bjarnar Reitan Ferske smultringer

Wenche Wahl Paulsen
Brukt/ antikk/ håndarbeid
DEMONSTRASJONER
Bo Kastell demoprodukter Bor og verktøy
Svensk försäljning SFB Børster for
hund- katt- og hesteeiere. Magic brush og
vinterjakker.
GAVEARTIKLER OG ANNET

Vilcapoma Alpakka ulltrøyer til både til barn,
menn og kvinner. Ponchos, luer i alpakka

Gammelgården Lysklæt Økologiske pølser
og burgere, bacon fra egne frilandsgriser

Utsanee Thaimat
Vårruller, smultringer og spyd

Gardskjøkkenet Egenprodusert ørret av
ymse slag. Einrøkt god gammeldags ørret,
cognacmarinert gravet ørret, varmrøkt
krydderørret, sennepsaus som tilbehør

Venås Engros as Spekemat, pølser og
fenalår frå Hallingdal

Gausdal Mat AS
Spekemat, honning, honningkake

Yggdrasil Sukkersaltet, renskåret og beinfri
laksefilet, einer-røkt på "godt gammeldags
vis" Lynghonning fra egne kuber

KUNST/HÅNDVERK
Art for life Kunstglass

Katari Godteri, luer, lakris, smokker

Fiola Design Eget design av klær: tunika,
skjorter, topper, bukser i 100% bomull.
Gryteunderlag, tovete tøfler og emaljerte
smykker

Popolvuh import Håndverk fra Guatemala,
Peru, Nepal og norske souvenirer. Klær, sokker
Rock Pop Rock pop varer og lakris
Service World Albertas Mileska
Håndlagde metallprodukter, saueskinn,
naturlige håndlagde ullprodukter, smykker
HUS/HYTTE
IPP AS Stekepanner, rengjøringsartikler
Jernia Røros Jernia-produkter

Fjord Angora Tova, spunnet og strikket av
angoraull (såler, luer, halser, pulsvarmere o.l.)
Får You Håndstrikkede ullklær: sokker, votter,
trøyer, vester, kofter, halsduker og kjoler.
Lammeskinnsluer
Herre treng du Vaffelbrett, pizzabrett,
kvæfjordkakkebrett, primstaver, ølkasser,
brødfjøler mm.
Inger Lise Engen Brukskunst Malte treting.
Decopage på glass, lykter og tre
Luss & Busserulleriet
Vadmelsklær/produkter

Scandoor Trøndelag AS Kjøkkenfornyelse

Merethes systue Klær anno 1900 (vadmel/
ullcape, vester, bukser og dameklær) luer med
tekster, t-skjorter og barneklær

Staas Bygg AS Cubastolen, pute og bord

Myriel Design Hatter/luer og smykker

Nova Hus/Arctic Finland House Grillhytter

KLÆR/TEKSTIL
Amuletten Strikkede og tovede votter,
sokker, luer, sjal, skjerf av ull. Hansker av
skinn. Poncho i ull og silke
Asante Crafts Fairtrade-kurver fra Ghana,
foredlede flanellskjorter, ullfleeceprodukter,
tøfler, votter, sitteputer, pelsluer, vanter,
hansker, babytøfler av saueskinn. Ullpledd,
tovede tøfler og ullsokker i angoraull.
Edvardson Sweden AB Vadmelsklær,
vadmelsvotter, lærprodukter, lærremmer.
Original vadmelsskjorte
EHR Trading
Alpakka-ullsokker, luer, saueskinn
Himalayan Wool ab
Egendesignede ullklær i mohairgarn
Keps-Kungen AB
Kepser, sixpence og luer av eget design
Kjellstens Agenturer AB Bomullsokker,
ullsokker, støttestrømper, ekstra løse
reisesokker, bambussokker, votter og luer
Lille Røffe Klær fra egen butikk
Linn Stav Vannavstøtende cape foret med
ull (Kjerkgata 29)
Natur Alpakka Meråker AS Alpakkaskinnprodukt, alpakka-sokker, tilbehør, jakker,
gensere, tøfler, bamser, undertøy, mm.
Nimai Håvard Hammer Egenproduserte
ullprodukter av høy kvalitet
Stickfabriken Luer og halser. (Beanie and

Trygstad Bakeri og Konditori AS
Honningkake, sirupskake, pjalt og bakervarer
fra egen produksjon
Tynnkakebaker'n Mormors Sirupstynnkake,
Rørostynnkake, Mjølketynnkake, Kaffe,
Solbærtoddy

De'Signe Botnan
Sydde hatter og luer i stort utvalg.

Mirandas Import Ungdomsklær, barneklær,
vesker, skjerf, belter, godteri, ballonger, norsk
eget produsert tradisjonstrikk: sokker, luer,
votter, sjal, Mariusgenser m.m

Torghandel AS Laks og ørret, (røykt,
varmrøykt og gravet) Lefser og smultringer

Finsrud Salg & Service Nystekte
smultringer, kaffe og kakao

Fashion & New
Gaveartikler, bilder og ullsaker
Korg-Erik Korger

Tore Lien Nystekte smultringer

Drågen Smokehouse AS Einerrøkt laks og
ørret på gamlemåten. Klippfisk av høg kvalitet

Disma as Russiske ullprodukter, tredukker
håndlaget, skinn, skinnhansker, luer,
håndlagde glassfigurer

Barong Limited Alpakkaull fra Peru,
håndlagde amerikanske Native Indian
handycraf of Malerier

THS Engros AS Brente mandler

Villmarka Røros Klær fra egen butikk

Astritrollet Småstrikk: luer, skjerf, halser,
votter (Selbu, ølvotter, kjærestevotter, fisk/
jegervotter, tova votter), pulsvanter, sokker
(raggsokker, tova sokker med/uten såle,
stjernesokker, lange sokker/strømper),
tøfler, leggvarmere. Kluter, håndklær,
vinhøne, vinpose, grytekluter. Strikk: jakker,
gensere, ullbukser. Tova troll, diverse troll i
naturmateriale, litt smijern, dukkeklær

Atelier Fjellpryd AS Keramikk-kopper med
gløgg, retro, puter og duker

Stensaas Reinsdyrslakteri AS Nystekte
viltburgere og souvas-toast. Utvalgte
spekematprodukter, fryse- og kjølevarer,
reinsdyrskinn

Ninakåpe v/Seeberg Puter i saueskinn og
stoff. Norsk sau, skinnfeller med trykk i ulike
farger. Pulsvanter i skinn og stoff i farger med
og uten trykk. Saueskinnskinnvotter i ulike
farger med og uten trykk og i ulike mønster.
Vottene pyntet med forskjellig skinn på
kantene. Strikkekåper i klare farger av norsk
ullgarn som er tovet.
Norwegian Craftwork Strikk og husflid av
meget høy kvalitet (gamle norske mønster)
Potteriet Røros AS Lokalprodusert
keramikk: krus med varm gløgg fra Solheim
Pensjonat (Røros) og andre gaveideer i
keramikk. Mormors bakeboller. Gaveideer med
saltskål og norsk fingersalt fra Polarsirkelen.
Norskprodusert gradestokk på Røros-dialekt
Rirkula
Husflid, trevarer, turkopper, skåler mm.
Siljans Linnedukar AB Vevda linneduker,
løpare, brikker. Vevd i halvlin (50% lin och
50% bomull) i egen fabrikk i Leksand, Sverige.
Tradisjonelle daldräll-mönster från Dalarna
Skiferprodukter Design & Produksjon AS
Nisjeprodukter i børstet Ottaskifer

Godt og Hjemmelaget AS Tynnlefser fra
Nordland: Krinalefse, mandelpotetlefse,
mørlefse
Grillbox Nystekt bakt fries fra poteter som
kuttes på stedet
Konfekten produkter as Sjokolade, drops
lakris, kjærligheter, posegodt. Sukkerspinn,
godtesmukker, popcorn, baconsnacks,
ballonger, konfekt Sjokoladehuset
Kremmern AS Spekemat
Kystbakeren Bondelefser, krinalefser,
krotalefser, varm møsbrømlefser.
Svinehamburger, leverpostei, medisterkaker
m.m. Røkt lammelår, pinnekjøtt. Speket elg
og elgkarbonader
Lena Guttormsen (tidligare A&M Svensson
försäljning AB) Naturgodteri: Tørket frukt
og nøtter med sjokolade og yoghurtdragering.
Krydder uten E-stoffer eller andre tilsetninger
Maja Kompany Oliven, american donuts,
vaffel, candyapple
Marit Ohren Nystekte sveler. Lefser,
knekkebrød og flatbrød, brukte kaffekjeler,
auser m.m.
Pinnevaffeldama Pinnevaffel, pølsevaffel på
pinne, havrekjeks, pikekyss, kaffe, suppe, div.
kjeks og kaffebrød

Wale Factory AS
Nystekte belgiske vafler og candyapple

Åsbergets Gårdsmejeri Gode gårdsproduserte ku- og geitoster fra eget meieri.
Økologisk
MOBIL/TEKNOLOGI/MUSIKK
AB Emerson Records
Country og annen musikk på cd
OJ Hanssen Music
Egenprodusert musikk i country.
SAMISK
Komsa Spekemat, reinskinn, saueskinn,
votter, luer, kniver, gensere, jakker og
pyntegjenstander
Samejakki Da
Spekemat, skinnprodukter, kniver, strikk.
Samekniver Kautokeino Samekniver,
skinnluer, reinskinn og andre samiske
produkter
Sami souvenir & duodji Samiske produkter
SKINN
Jacon Sweden
Fåreskinnsprodukter, trøyer, tøfler, såler

Pipebød Bakevare bakt på stedet. Kaffe,
varm sjokolade.

Karesuando Fritidsprodukter AB
Skinnprodukter i hansker, lommebøker,
vesker, belter, tøfler, fåreskinn, reinskinn
samt pelsluer, strikkende votter og luer

Potetbakern AS Bakte poteter

Kees Produkt Skinn og pelsvarer

RPG AS Grillmat, kalde og varme drikker

Kirsti Drewsen
Saueskinn, ullvarer, lamper, sport og fritid.

Roots & Culture Hjemmelaget grønnsakssuppe med ville vekster som brennesle,
rødkløver og løvetann. Roots Tonic.
Hjemmelaget økologisk varm sjokolade,
hjemmelagde sjokoladebiter, varm te og
selvplukket urtete i poser. Naturlig røkelse
(Palo Santo)
Rørosbua AS Spekemat
Røroskjøtt Kjøttvarer fra egen produksjon
Rørosrein AS Reinsdyrkjøtt: tørket og røkte
produkter, kjøttrull, spekepølser, fileter, skav,
biff m.m.
Sirupstynnkakebakeriet Bite`ti AS
Sirupstynnkaker
Skrim honning Honning, sommer/lyng
honningkake. Miniatyrsparker, fuglematere,
fruktfat i tre

Madsen Design AS Saueskinn, reinskinn,
bjørneskinn, moskusskinn, tøfler i ull og skinn,
strikke-, pels-, og skinnluer, lammeskinnsjakker, vester og votter, selskinnssko
Skinnfelldrekin Egenproduserte
skinnfellarbeider, tradisjonelle enkeltskinn,
gyngestolskinn, sittelapper, pulsvarmere,
luer, fotskammel m.m.
Stirling Station Egen skinnkolleksjon
Wiberg of Sweden Egenproduserte
fåreskinnstøfler, votter, såler, sittedyner, luer
SMYKKER
Brix Produkter Håndlagede smykker
av glass. Swarovski-krystall og armbånd
håndlaget av lær. Smykker av stål

Torild Finsrud Velure Tova hatter og sjal.

Spekeboden AS
Spekemat og honning/honningkake

Vevstova Ranveig Lunestad
Håndvevde løpere, åklær, ryer, billedvev

Spekebua as Spekemat og tilhørende
produkter og varer fra vår nettbutikk

Display AS Ullprodukter, tøfler, ryggvarmer,
yogasett, genser

Stabburmat AS Spekemat. Mye egne
produkter fra Valdres og Gudbrandsdalen.

Sport 1 Røros Sport 1 sine varer

MATPRODUKT
Ali Alain Ngbocho Franske pannekaker,
raclette, tartiflette (fransk varm mat)
Aursundgris - Engesvollen gård Foredlede
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Steinars engros Lakris, popcorn,
sukkerspinn, bacon, kjærlighet og generelt
godteri.

SPORT/FRITID/HELSE

Stig Howsmo Agenturer Skinnvarer,
lommebøker, garlic grater, canadaskjorter.

