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Inspiration till veckans middagar

SÅ ANPASSAR DU RECEPTEN TILL ALLA!
För att förenkla i vardagen utgår vi från samma grundrecept till alla våra maträtter. Du som väljer  
att enbart äta veganskt väljer helt enkelt bort det animaliska i recepten och ersätter med det  
veganska alternativ vi skickat med eller annat som du föredrar. Detsamma gäller även tvärtom.  
De helvegetariska recepten kan enkelt kompletteras med en köttbit eller korv om du önskar. 

Tack 2019 - välkommen 2020!
Ett nytt år ligger framför oss med oskrivna blad. Vad har du för löften, ambitioner eller 
önskningar inför det nya året? Vi lovar att fortsätta leverera lokal mat i säsong, direkt 
från bonden hem till dig. Det är både godare, mer hälsosamt och mer klimatsmart - tre 
nyårslöften i ett!
Men först har vi tittat tillbaka på året som har gått. I vår årskrönika (som du hittar tilllsammans 
med fler läsvärda länkar om du scannar QR-koden här nedanför) kan du läsa mer om vad 
som hänt, och hur vi tänker kring framtiden. Som alltid i ett nytt företag, så är det en resa 
som går i full fart. Det är en berg-och-dalbana utan dess like, med lika ofantligt höga toppar 
då man känner sig oövervinnelig som nattsvarta dalar då vi undrar vad vi har gett oss in i.
Och ni är många som vill hjälpa till, vilket vi är så oerhört glada över! Och det behövs. För 
vi två kan inte driva den här omställningen själva. Tillsammans är vi starka och kan göra 
skillnad. Hjälp oss genom att fortsätta handla hos oss och genom att berätta om oss för era 
vänner och kollegor. Hjälp oss genom att tala om för oss vad ni vill ha och inte ha, så att vi 
kan göra Mylla ännu bättre under 2020.
Tack till alla bönder, gästkockar, kunder, volontärer, vänner 
och andra kloka människor vi har stött på under året. Tack för 
att vi har fått ventilera och bolla våra tankar med er. Tack för 
att ni har peppat oss. Tack för att ni är så generösa med er 
kunskap. Tack för att ni talar om för oss att vi behövs. Tack.
Maria & Rickard

• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad rotselleri, från Sofia 
Tronêt Fernberg

• Svampbiffar med hasselbackade rotfrukter, från Julia Tuvesson
• Pasta med klimatsmart köttfärssås
• Morotssoppa med riv, från Milo på Kaka på Kaka
• Köttfärslimpa med gräddsås, från Sofia Tronêt Fernberg
• Quinoa-otto med polkabetor, från Hannah och Elin på Jord

Mer på webben:

Du hittar länkar till alla recept 
och mer att läsa på vår hemsida.  
Scanna koden med kameran  
på din mobil för att komma  
direkt till veckans sida med alla 
länkar.

Tips! Sök bland våra recept utifrån råvara för mer inspiration!



Veckans råvara: Morot
Morot är verkligen en riktig grönsakshjälte! Det finns få grönsaker som har så 

sunda egenskaper som just denna knapriga godsak. Det är kanske något som 
som är resultatet av att den inte är vildväxande utan något som vi människor 

förädlat. Moroten behöver faktiskt inte vara orange. Den kan också vara vit, 
gul, röd och lila.  

De flesta ser morot som något som borde finnas i kylskåpet den största 
delen av året. Men önskar man svenska spröda och färska morötter så 

är det juni till september som gäller. Självklart går det att få svenska 
morötter större delen av året, men då är den lagrad. 

Morötter ska förvaras svalt och helst i en påse med små hål, då kan de 
hålla sig krispiga i två till tre veckor.

Läs mer om morötter på myllamat.se 

När jag träffar Linus Christensson på Möllegårdens 
Morötter är det tredje generationen lantbrukare vid 
gården. “Farfar köpte Möllegården på 50-talet och 
började bruka de små markbitarna intill. Idag bedriver 
vi ca 600 hektar grönsaksodling samt traditionell 
växtodling på markerna runt löddebygden” säger Linus 
och berättar att de är en av de tio större morotsodlarna 
i landet. 

Det är inte bara morötter som odlas. “Vi jobbar med en 
femårig växtföljd, så vi odlar bara morötter vart femte 
år på de olika fälten. Resten av åren är det i huvudsak 
spannmål samt palsternackor, men det är morötterna 
vi fokuserar på. Varje år skördar vi ungefär 7 000 ton 
morötter, och ungefär hälften av det säljer vi färdigpackat 
i påsar till de olika butikskedjorna i landet. Resten säljs i 
lösvikt till restauranger, butiker och skolkök” säger Linus. 
“Vi jobbar också på olika sätt för att få en långsiktigt och 
hållbar verksamhet. Vi är 13 helårsanställda och behöver 
se till att ha verksamhet nästan året runt.” 

Alla morötter våra morötter och palsternackor tvättas, 
poleras och fotograferas i en sorteringsmaskin för att 
sortera bort skadade morötter. “Det finns alltid skador, 
det kan ha blivit skador av maskiner, röta eller skadedjur. 
Men de morötter som sorteras bort säljer vi istället som 
fodermorötter till bland annat kor och hästar, så de 
kommer också till användning” säger han och tittar så att 
allt ser bra ut när vi går förbi sorteringen.

En morot är förstås inte bara en morot. På Möllegården 
odlar man varje år 10-15 olika sorter. Dels finns det 
morötter i olika färger, men även bland de orange odlar 
de olika sorter som har olika egenskaper. “Det är ju kul 
med de färgade, men det är fortfarande en försvinnande 
liten del av vår odling”. 

Odlingen på Möllegården är inte ekologisk, men ett annat 
sätt att jobba för hållbarheten är att minska besprutningen 
på olika sätt. “Det blir inte hållbart att odla morötter utan 
att jobba mot ogräset, det blir alldeles för dålig skörd. 
Men vi vill såklart inte bespruta mer än nödvändigt! I 
år har vi testat en robot för ogräsbekämpning. Den har 

gått runt på fälten och när den genom bildanalys hittat 
ogräs så har den sprutat pelargonsyra på bladen så att 
växten inte kunnat fortsätta växa. Dels så har det minskat 
besprutningen med 95%, och pelargonsyra är ju också 
helt naturligt” säger Linus och fortsätter berätta att detta 
är ett ett testprojekt tillsammans med ett norskt bolag 
som utvecklar roboten, och så fort den kommer ut på 
marknaden ska de bli först ut med att börja använda den. 

Läs hela intervjun med Linus på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Linus på Möllegårdens Linus på Möllegårdens moröttermorötter



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

Potatis, KRAV från Orupsgården 1 kg / 1 kg

Plocksallat från  
Kabbarps Trädgård 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo Gård 200 g / 300 g

Morot gul från Möllegården 300 g / 500 g

Morot lila från Möllegården 300 g / 500 g

Morot orange från Möllegården 300 g / 500 g

Palsternacka från Möllegården 300 g / 500 g

Persiljerot från Skags gård 250 g / 400 g

Polkabetor från Steglinge gård 250 g / 500 g

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp svamp 200 g / 300 g

Äpple - Ingrid Marie från  
Gedenryds frukt 500 g / 1 kg

Rotselleri från Virahill  400 g / 800 g

Vi vill gärna bli bättre! Har du några frågor 
eller kommentarer? Hör av dig till oss!

hej@myllamat.se
facebook.com/myllamat
instagram.com/myllamat.se

Som alltid hittar du mer att läsa, filmer 
och tips på vår hemsida. Scanna koden 
med kameran på din mobil för att kom-
ma direkt till veckans sida.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 250 g / 500  g

Kyckling - Lårfilé från  
Ebbatorps Fågel 300 g / 600 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Portabello från Saxtorp svamp 200 g / 200 g

Gulbetor från Steglinge gård 250 g / 500 g

Rosa lök från Almhaga 1 st / 2 st 

Redig Grillost från  
Furumossens Gårdsmejeri 200 g / 400 g

Quinoa från Fagraslätt 75 g / 150 g 

Gårdskasse, vegansk   

Portabello från Saxtorp svamp 200 g / 200 g

Gulbetor från Steglinge gård 250 g / 500 g

Rosa lök från Almhaga 1 st / 2 st 

Gråärt från Fagraslätt 100 g / 200 g

Quinoa från Fagraslätt 75 g / 150 g

Vreta Gulärt från Stora Bjälösa 200 g / 400 g


