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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. 

Utmaningen med att äta i säsong
Året är fortfarande alldeles nytt och vi smider planer för det kommande året. Ett av våra 
löften för året är 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! Och den 
här tiden på året är det en spännande utmaning...
Just nu är vi i en mellansäsong när det kommer till grönsaker. Både den svenska svartkålen, 
grönkålen och blomkålen är slut hos producenterna för säsongen och vi väntar på att det 
gröna ska titta upp. Det finns däremot gott om härliga rotsaker, vi hämtar färska örter från 
Kabbarps trädgård och från Vegostan får vi färska microgreens. Utöver det finns såklart 
också bönor, linser, kött, ostar och såklart ägg! Så nog finns det gott om råvaror att jobba 
med även nu, även om det kanske kräver lite mer kreativitet vid middagsgrytorna. 
2020 kommer vi ägna åt att göra Mylla ännu bättre.  Vi får varje vecka höra att ni är många 
som tycker att vi behövs och 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 2019. Nu gör 
vi tillsammans 2020 till den lokala matens år!
Maria & Rickard

• Ångad Bok Choi med ägg och svamp, från Frida Nilsson
• Svamppytt med rotfrukter och bakat ägg, från Julia Tuvesson
• Hummusskål med ugnsrostade morötter, från Hannah och  

Elin på Jord
• Svampröra med gräslök, från Saxtorp Svamp
• Krämig omelett med yoghurtbollar, från Sofia Tronêt Fernberg
• Tomater, fänkål, svartvitlök och högrev, från Frida Nilsson

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: Ägg
Ägg är en av de mest näringsrika råvaror vi har, fullt med antioxidanter, järn, 

proteiner, mineraler och fett. Med lång hållbarhet och många olika sätt att 
tillaga det är ägg en perfekt sak att alltid ha i kylskåpet och fungerar både till 
mellanmål, frukost, lunch och middag. 

Vi hämtar våra ägg från Ola på Hyllehög, och de är KRAV-märkta. Det 
innebär bland annat att hela varken konstgödsel eller bekämpningsmedel får 
användas på gården, och att hönsen går fritt och har tillgång till gräsbevuxna 
gårdar att kunna gå ute i när vädret tillåter.  

Visste du att äggen kan vara svåra att skala när de är som färskast? På Myllas 
ägg kan du alltid se när de är värpta (ofta bara några dagar innan du får dem i 

kassen), så om de är svårskalade kan du vänta lite med att äta dem. 

Läs mer om ägg på myllamat.se 

Det är en solig dag i påskveckan när jag åker till Höllviken 
för att träffa Ola på Hyllehög gård. Ola, eller snarare 
hans 25 800 hönor, producerar äggen vi säljer hos oss 
och efter att vi har fått så mycket glada kommentarer 
från våra kunder om de goda äggen ville jag veta mer 
om vad som gör de så goda. 

“En av anledningarna är att vi jobbar hårt med att ge dem 
bra mat. De får ensilage som vi odlar själva här på gården, 
spannmål från en av granngårdarna och snäckskal för 
mineralernas skull. Sen behöver de ordentligt med 
sysselsättning också, annars börjar de gärna picka på 
varandra. Hos oss får de får gå ute mycket, och så får de 
mineralbaljor. Det är pressade kakor med mineraler och 
spannmål som de får picka i för att komma åt spannmålet, 
och det håller dem sysselsatta. Nu har de precis börjat 
gå ut för säsongen, och många tycker att det är lite kallt 
fortfarande men du ser att de börjar gå längre och längre 
från stallet här” berättar Ola och visar utegården där 
hönorna går. “De här är ganska gamla, de är 69 veckor, 
men du ser att de fortfarande mår bra och har kvar sina 
fina stjärtfjädrar. Det brukar annars vara det första tecknet 
på att de inte mår riktigt bra, att de tappar stjärtfjädrarna.” 
Hönorna är också väldigt skygga, och håller sig på 
avstånd när jag står och pratar med Ola. “De har stenkoll 
på mig, jag kan röra mig nära dem men så fort någon 
annan kommer så håller de sig på avstånd” säger han 
medan ett par hönor springer förbi oss i full fart. 

För att hönorna ska trivas ännu bättre har Ola och hans 
familj planterat Salix i utegårdarna. De trivs inne bland 
träden och grästuvorna, där det är lite skugga och mer 
vindskyddat, men de går helt fritt. “Vi har ju stängsel och 
grindar, men jag har insett att det är mer jobb med att 
försöka hålla dem instängda så de får gå helt fritt. När det 
blir mörkt på kvällarna går de ändå in i stallarna igen, så 
det brukar gå bra. Däremot är det ju en ständig kamp mot 
räven, som ju förstås tycker att detta är rena paradiset” 
berättar Ola. 

Olas släkt har funnits på Hyllehögs gård sedan 1648, 
och sedan 2008 finns 3 stallar med totalt 25 800 höns. 

Verksamheten drivs idag av Ola, hans fru Jennie och två 
deltidsanställda, och under perioder behöver de också 
extra hjälp. En av nyheterna för året är att de har byggt 
en anledning med solceller för att ytterligare minska sin 
klimatpåverkan. “Vi producerar faktiskt redan nu mer el än 
vad vi gör av med, så det känns jätteroligt” säger Ola och 
berättar att det finns planer på att utöka solcellsparken för 
att kunna producera ännu mer klimatsmart el. 

Läs hela intervjun med Ola på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Ola på Hyllehög GårdOla på Hyllehög Gård



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

Potatis - Solist från Orupsgården 1 kg / 1 kg

Orange morötter från  
Möllegårdens Morötter 300 g / 600 g

Färgade morötter från  
Möllegårdens Morötter 300 g / 600 g

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Kålrot från Mårtensson Fröslöv 400 g / 800 g

Äpple, Rubinstar från Gedenryds Frukt 500 g / 1 kg

Gulbetor från  
Lindegrens Handelsträdgård 300 g / 600 g

Polkabetor från  
Lindegrens Handelsträdgård 300 g / 600 g

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 250 g / 400 g

Basilika från Kabbarps trädgård 1 st / 1 st

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   

Högrev i bit - Angus från Tolånga 17 300 g / 500 g

Kyckling - Lårfilé från Ebbatorps fågel 300 g / 500 g

Ägg från Hyllehög gård 6 st / 6 st

Microgreensmix från Vegostan 50 g / 50 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 150 g / 300 g

Yoghurtbolllar, timjan från  
Nablus Mejeri 320 g / 320 g

Microgreensmix från Vegostan 100 g / 150 g

Schalottenlök från Almhaga 1 st / 2 st

Ägg från Hyllehög gård 6 st / 6 st

Gårdskasse, vegansk   

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 150 g / 300 g

Lupintempeh från Lupinta 200 g / 400 g

Microgreensmix från Vegostan 100 g / 150 g

Schalottenlök från Almhaga 1 st / 2 st


