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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Möt Yvonne, prisbelönt 

mathantverkare från 
Tomelilla 

RÅVARAN:  
Palsternacka  
på nya sätt! 



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. 

Rotsaker på nya sätt
Att äta i säsong medför vissa perioder större utmaningar än andra. Den här tiden på 
året hör till en sådan period, men med större kreativitet i köket så är det en utvecklande 
utmaning! Den här veckan sätter vi lite extra fokus på palsternackan, en av våra mest 
älskade rotsaker. Visste du att det till exempel går utmärkt att använda palsternacka när 
du bakar? Se där - ett nytt sätt att äta i säsong!
Vi jobbar ju inte bara med våra duktiga bönder, utan också en grupp av fantastiska 
mathantverkare som levererar underbara delikatesser. En av dem är Yvonne på Concoct 
i Tomelilla, som är på omslaget denna vecka. Hon är otroligt duktig på smaker och har 
vunnit flera priser för produkterna. Hennes kex, knäcke och marmelader var populära inför 
jul och finns också bland våra kompletteringsprodukter i butiken.
Bakom kulisserna kan vi också berätta att vi jobbar på att kunna erbjuda fler utlämningsställen 
i Lund och Malmö framöver, och då vi fått många frågor om det så utvecklar vi också 
sortimentet som du kan komplettera din gårdskasse med. Full fart framåt med andra ord. 
Och om du vill att ännu fler ska få tillgång till lokal mat i säsong 
- glöm inte att tipsa vänner, kollegor och andra bekanta!
 
Vi önskar er en smakrik vecka!
Maria & Rickard

• Palsternackssoppa med baconkrisp, från Maria Dahlqvist
• Rostad rotfruktssallad med dill- och solrospesto, från Louise 

Bondebjer
• Örtkyckling, brysselkål och belugalinser, från Susanna Bill
• Rotfruktsgratäng med svamptopp, från Sofia Tronêt Fernberg
• Pasta med svamp, från Saxtorp Svamp
• Palsternack- och äpplemuffins, från Gunnarshögs gård

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: Palsternacka
En av vinterns rotfruktsfavoriter är palsternacka. Med sin milda, söta 
och karakteristiska smak är den populär att ugnsrosta tillsammans med 

andra rotsaker, men den är också god både i ett mos, en gryta, som 
råkost i en sallad eller som soppa. Dessutom gör den söta smaken att 
den passar fint i bakning!

Palsternacka har en lång historia och odlades redan i antikens Grekland. Den är 
beskriven i Sverige på 1500-talet, men tros ha odlats långt tidigare. Under medeltid 

och renässansen var den mycket populär i Sverige och vissa anser att den en gång i 
tiden var minst lika viktig som potatisen. Idag finns den både som vild och odlad, men det 

är förstås den odlade vi hittar i butikerna och här hos oss på Mylla.

Palsternackan förvaras bäst i kylen, gärna i en plastpåse med hål eller under en fuktig handduk 
så håller den längst.

Läs mer om palsternacka på myllamat.se 

I en 200 kvm stor lokal mitt i Tomelilla huserar Yvonne 
med sina två bolag Concoct Fabrique “Kokeriet” och 
Concoct “Bageriet AB” Här producerar hon tillsammans 
med sina tre anställda marmelad, knäcke och andra 
godsaker med spännande smaker och helt baserad 
på lokala råvaror och helt utan tillsatser. Vad sägs till 
exempel om en marmelad på nypon, päron, lakrits och 
vit rom, eller ett ölknäcke med raps och kummin?

Hon har jobbat med sina marmelader sedan 2014, men 
för att få hela bilden behöver vi backa bandet ännu mer. 
“Mina föräldrar drev ett hotell, så jag har alltid hängt 
mycket i köket, smakat på saker och testat olika saker. När 
jag sedan började jobba så valde jag en annan väg och 
började jobba på på Miller grafik, vilket sedan ledde mig 
in i reklambranschen” berättar Yvonne. “När jag började så 
var det väldigt mycket ett hantverk, men ju mer datorerna 
tog över desto mer kände jag att jag inte passade in 
där längre. Jag är väldigt mycket en hantverksperson!”. 
Istället började hon läsa till bagare och konditor i 
Göteborg, och hamnade sedan på välkända Olof Viktors. 
Efter en sjukskrivningsperiod kände hon att det var dags 
att satsa på sitt eget istället. “Och nu har jag stor nytta 
av att jag tidigare jobbat inom reklambranschen, i allt 
från förpackningsdesign till försäljning. Och jag älskar att 
sälja” säger hon med ett stort leende.

“Jag har alltid velat gå min egen väg, och testa de idéer 
jag har. Och jag har så mycket idéer kring smaker och hur 
man kan utveckla detta! Smakerna kan jag liksom känna 
i munnen, och ofta räcker det med att prova ett recept 
en gång för att se att det fungerar”, säger Yvonne. Att det 
är ett riktigt hantverk förstår jag när hon visar mig runt i 
kokeriet. Varje sats är på bara runt 3 kilo bär eller frukt, 
och recept och koktider måste hela tiden anpassas efter 
luftfuktighet i lokalen eller vilka sorter av olika bär som 
levereras. “Hantverket och de lokala råvarorna är det 
viktiga för mig, och jag säger hellre nej till en kund än att 
börja tumma på kvaliteten för att hålla nere priserna”.

Att jobba tillsammans med andra företag är en annan 
viktig del i Yvonnes företagsresa. “Det utmanar mig, 

att utveckla produkter tillsammans med andra, för de 
tänker kring smak på ett annat sätt än vad jag gör och 
tillsammans kan vi skapa något som är unikt, och med en 
unik twist”. När vi pratar om både produkterna, smakerna 
och företagandet så förstår jag att det är helheten som 
gör Concoct unikt. Att hon dessutom blivit prisbelönt 
för både sitt företagande och sina produkter är bara 
ytterligare ett bevis på att hon gör ett fantastiskt jobb och 
förtjänar att vara stolt.

Läs hela intervjun med Yvonne på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Yvonne på ConcoctYvonne på Concoct



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

Potatis - Melody (Fast)  
från Orupsgården 1 kg / 1 kg

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

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 250 g / 400 g

Rödbetor från Ekebo 300 g / 500 g

Kålrot från Steglinge Gård 400 g / 800 g

Äpple från Gedenryds Frukt 500 g / 1 kg

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 50 g / 100 g

Champinjoner från Saxtorp svamp 150 g / 250 g 

Bladpersilja 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   

Kyckling, bröstfilé från Ebbatorps Fågel 400 g / -

Halv kyckling från Ebbatorps Fågel - / 1,2 kg

Varmrökt sidfläsk från Tolånga17 150 g / 250 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Svamp Gourmetmix  
från Saxtorp Svamp 250 g / 400 g

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Gulbetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Polkabetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Gårdskasse, vegansk   

Svamp Gourmetmix  
från Saxtorp Svamp 250 g / 400 g

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Gulbetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Polkabetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g


