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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Följ med till  
Tolånga 17, med  
hållbarhet och omsorg 
om djuren i fokus

RÅVARAN:  
Äpple till både  
mat och bak 



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. 

Äpple och fläsk i klassisk kombination
En av de klassiskt svenska smakkombinationerna är äpple och fläskkött, och med veckans 
kasse kan du njuta av traditionell husmanskost. Fläskköttet kommer från Tolånga 17 och 
deras utegrisar av rasen Duroc. Hur ofta hör man egentligen talas om att olika raser har 
olika egenskaper på köttet? Inte så ofta, och det var ju heller inte länge sedan det bara 
fanns fast och mjölig potatis i butikerna. I veckans intervju med våra bönder får du lära dig 
varför Ann och Tomas på Tolånga 17 har valt att jobba med Duroc-grisar i sin verksamhet. 

Bland veckans recepttips finns Äppelstekt karré i krämig sås, och det är Marcus Nilsson 
(även känd som Kocken på åkern) som står för inspirationen. Är fläsk inte din grej? Inga 
problem, byt ut fläsket till portabello från Saxtorp eller halloumost från Malmö istället! 

Äpplena i kassen passar också utmärkt till det pajrecept som Cecilia Vikbladh bjuder på. I 
receptet står det rödbetor, men gulbetorna i kassen fungerar precis lika bra och tillsammans 
med ingefära och vallmofrön blir det en spännande twist på  
äppelpaj!

Vi vill också passa på och tacka för alla glada mail vi får med 
hejarop och förslag på förbättringar, det uppskattas verkligen!

Vi önskar er en smakrik vecka! 
Maria & Rickard

• Äppelstekt karré i krämig sås, från  
Marcus “Kocken på åkern” Nilsson

• Halloumipytt med örtsmör och senapskräm med äpple,  
från Julia Tuvesson

• Ugnsbakad rotselleri med schalottenlökssmör, från Maria Dahlqvist
• Quinoa och halloumburgare, från Nablus Mejeri
• Äppel- och rödbetspaj med ingefära och vallmofrön,  

från Cecilia Vikbladh

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: Äpple
Det svenska äpplet är en av våra mest älskade frukter, och den största delen av den 
svenska produktionen finns just här i Skåne. Totalt i Sverige odlas ca 23 500 ton 
äpplen varje år, men vi konsumerar långt mycket mer än så. Här på Mylla säljer vi 
förstås bara svenska äpplen!

Att äpplen är riktigt nyttiga, det känner nog alla till. Äpplen innehåller 
flavonoider, rikligt med C-vitamin och kalium och pektin som är bra för magen 
och tarmarna. Mycket av näringsämnena (och smaken) sitter i skalet, så ät dina 
äpplen med skalet kvar!

Men det finns mycket mer att berätta! Både om äpplenas långa historia, trender 
inom äppeldrycker och så förstås hur man bäst använder äpplena i köket!  

Läs mer om äpplen på myllamat.se 

Strax utanför Sjöbo ligger Tolånga 17. Där har Tomas och 
Ann tillsammans med sonen Anders en gård med både 
djurhållning, fin gårdsbutik och populär restaurang. 
Både kor och grisar går ute året runt, och hela familjen 
brinner verkligen för både kvalitet och hållbarhet.

“För oss är helheten jätteviktig” berättar Tomas när vi träffas 
på gården. “Genom att jobba med hela kedjan kan vi vara 
säkra på att våra djur har det bra och att vi kan leverera det 
bästa möjliga köttet, och utan att ha en negativ påverkan 
på klimat och miljö i vår verksamhet. Tvärtom!” säger han 
och pratar engagerat om olika aspekter som påverkar 
verksamheten. “Ibland blir debatten sned, man måste ju 
titta på helheten. Vi köper inte in något foder alls till våra 
kor, de går ute året runt och äter gräset på våra marker. På 
så sätt så bidrar det till att binda metangas och koldioxid, 
och det bidrar också till biologisk mångfald. Vi behöver 
ju inte heller köpa in och transportera något foder. Vi är 
till och med självförsörjande på el med de solceller vi har 
härute på gården”.

Korna på gården är av rasen Angus. “För några år sedan 
var det inte så många som kände till det, men nu är 
kunskapen bättre. Det är verkligen det godaste köttet! 
Det är mört, saftigt och marmorerat. Djuren växer lite 
långsammare, men är istället mästare på att omvandla 
gräs till moget och välmarmorerat kött. Marmorering 
är insprängt fett som gör köttet mörare och saftigare. 
Dessutom fungerar fettet som smakbärare, vilket gör att 
du kan njuta av en extra god smak på Angusköttet”.

Nötproduktionen på Tolånga är KRAV-certifierad, 
men inte grisproduktionen. “Det var enklare med våra 
Angusdjur, de går ju ute året runt. För grisarna behöver 
vi köpa in annat foder och där har vi valt att bara köpa 
svenskt foder istället för ekologiskt, och då kan vi inte 
KRAV-certifiera dem. Men för oss är det svenska viktigt, 
och verksamheten är godkänd enligt IP Sigill” berättar 
Tomas och berättar att även grisarna går ute året runt. 

“Våra grisar är av rasen Duroc, antingen rena eller 
blandningar. De har motsvarande Angus-kvalitet på 
köttet, det smakar mer och är mer marmorerat”.

Det helhetsperspektiv som både Tomas, Ann och Anders 
har på verksamhet är imponerande och borgar verkligen 
för att de produkter som kommer från gården håller 
högsta kvalitet.

Läs hela intervjun med Tomas, Ann och Anders på 
myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Ann, Anders och Tomas på Tolånga 17Ann, Anders och Tomas på Tolånga 17



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

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

Blandade morötter från 
Möllegårdens Morötter 600 g / 1 kg

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Rotselleri från Virahill 400 g / 800 g

Äpple Rubinstar från Gedenryds Frukt  750 g / 1,5 kg

Microgreensmix från Vegostan 50 g / 100 g

Gulbetor från  
Lindegårdens Handelsträdgård 200 g / 400 g

Kastanjechampinjoner från 
Saxtorp Svamp 200 g / 300 g

Kruksallat 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   

Fläskkotlett utan ben - Duroc från  
Tolånga 17 300 g / - 

Fläskkarré - Duroc från Tolånga 17 - / 600 g

Halloumost från Nablus Mejeri 250 g / 250 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Halloumost från Nablus Mejeri 250 g / 250 g

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Portabello från Saxtorp 200 g / 300 g

Gårdskasse, vegansk   

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Portabello från Saxtorp 200 g / 300 g

Quinoa från Fagraslätt  150 g / 300 g


