Dagstur til Gjetbergsvollen på Rørosvidda
.
Bussen kjører direkte til Støren hvor vi får servert
kaffe og wienerbrød på Størens Bageri. Turen går så
videre til Røros hvor det blir et opphold på ca 2 timer.
Ca. kl. 14:15 kjører bussen til Gjetbergsvollen, en
nedlagt seter på Rørosvidda mellom Røros og
Brekken. http://www.gjetbergsvollen.no/
Ved ankomst Gjetbergsvollen vil Gunveig fortelle om
Gjetbergsvollen fra gamle dager og fram til idag.
I 1997 startet Gunveig Harsjøen opp med
restaurant på setra som hører gården til.
Starten var forsiktig, men responsen fra
gjestene var overveldende. Stadig økende
besøk resulterte i stadige utbygginger, den
foreløpige siste i 2008. Da sto ny stor
spiseavdeling samt nytt, funksjonelt
kjøkken klart. Nå er det over 200
sitteplasser, fordelt på forskjellige rom,
avdelinger og etasjer.

I det gamle seterfjøset fra 1700-tallet står fortsatt de
opprinnelige "bolkene" bås-skillene.
I Vognbua og Vedskjælet kan man sitte adskilt fra andre
gjester, mens i Storsalen kan nitti gjester sitte sammen.

Gamle gårdsredskaper pryder veggene, og sammen med
vevde åkle og hekla gardiner utgjør dette en del av den helt
spesielle stemningen som råder på Gjetbergsvollen.
I 2007 mottok Gjetbergsvollen Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for SørTrøndelag.
Men en annen årsak til at gjestene kommer hit,
er maten!

Gjetbergets matbord er en bugnende buffet
bestående av mange forskjellige hovedretter,
desserter, kaffe og kaker. Maten er hjemmelaget,
og smaker også slik! Mange av rettene er basert
på gamle tradisjonelle oppskrifter fra
Rørosregionen, slik som surpølse, kjøttrull, flesk

og kjøttrullsuppe, og rømmegrøt og fisk, samt spekemat, skjørost og rømme, og
mølske.
Her finner du også stekt fjellfisk i rømmesaus,
kokt fisk, stekt laks, røkalaks og gravlaks, i
tillegg til mange andre hovedretter som kjøttkake
og koteletter, karbonader og kjøttpudding, ribbe
og grovpølse. Og selfølgelig masse tilbehør,
som grønnsaker og salater.
Dessertbordet byr også på smaksfulle
opplevelser, og inneholder blant annet riskrem,
fruktcoctail, karamellpudding og Dronning
Maud's dessert, i tillegg til sviskegrøt, gele og
sjokoladepudding.
Kaffe og kaker hører også med, og til maten kan man kjøpe seg hembrygga-øl eller
brus, øl og vin.
Etter at gruppen har spist og kost seg, og fått fortellinger om setra, starter vi på
returen som går via fjellet over til Tydal og Selbu, med kaffestopp i Selbu.
Retur tilbake til Verdal.

