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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. 

Matinnovation från Skåne i veckans kasse
Det bubblar i mat-Skåne och vi är så oerhört glada att kunna bjuda med er på upptäcksfärd 
bland nyheter och innovationer. I veckans kasse bjuder vi nämlingen inte bara på 
fantastiska råvaror, utan också spännande lokal matinnovation! Följ med till en äppelgård 
utanför Lund där Anna Lundberg driver Maisha Deli och utvecklar en ny typ av ost, som 
är helt vegansk.

Säsongen handlar fortfarande till stor del om rotsaker på alla de sätt, och både soppor 
olika typer av grytor passar bra såhär års. Dels är ju rotsaker bäst och mest i säsong just nu, 
men också för att de värmer gott i vårt ruggiga väder. 

Men visst finns det vårtecken. Solen har ju tittat fram vid några tillfällen den senaste veckan, 
vårlökarna tittar upp ur marken och från våra odlare får vi rapporter om att det börjar 
planteras och sås. Det bådar gott inför kommande veckor! 
Och visst kommer primörerna smaka ännu bättre nu när vi har 
fått längta efter dem ett tag...

 
Vi önskar er en vecka full av matglädje! 
Maria & Rickard

• Kycklingpanna med bacon & äpple, från Maria Dahlqvist
• Morotssoppa med riv, från Milo på Kaka på kaka
• Rotfruktsgratäng med svamptopp, från Sofia Tronêt Fernberg
• Krämig grönkålspaj med Maisha ost och rostade valnötter,  

från Maisha Deli
• Lupinbiffar med rosmarin och vitlök, från Sofia Tronêt Fernberg
• Plättar med kanelstekta äpplen, från Susanna Bill  

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: Rotselleri
En gropig yta och en rent av oformlig kontur. Det kan vara lätt att 

avskräckas av rotsellerin, men ge den en chans och låt den överraska 
dig!

Rotsellerin ska inte ätas rå i några större mängder, däremot är den 
fantastisk i allt från wok till grytor, eller som ugnsbakad hel rotselleri. 

Dessutom är det en riktig näringsbomb med bland annat fibrer, 
C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, folat, B-vitaminer (B1, B2, B3 och B6), 

fosfor, kalcium, magnesium, kalium, selen och zink. 
Läs mer om rotselleri på myllamat.se 

På en äppelgård utanför Lund ligger Maisha Delis 
lokaler, där grundaren Anna Lundström sedan våren 
2019 tillverkar sina kärleksfullt utvecklade ost- och 
smör-produkter. Bland annat en mild, krämig ost och ett 
lent smör som funkar på mackan eller till mat och bak – 
och allt är 100% växtbaserat.

– Istället för att efterlikna en särskild cheddar eller 
långlagrad ost får man tänka att det finns hur 
många olika typer av ostar som helst. Halloumi, feta, 
Västerbottenost, Parmesan, alla är ju av olika konsistens 
och smak. Och det här är en helt ny typ av ostprodukt, 
säger Anna entusiastiskt.

För Anna var osttillverkning inte nödvändigtvis en 
bransch hon såg sig i efter ett par andra karriärer i 
bagaget, bland annat med utvecklingsarbete i utlandet 
för UNICEF. Men det var kärleken som uppmuntrade 
till äventyret med Maisha Deli – kärleken till en vegansk 
partner och kärleken till ost.

– Jag åt mycket växtbaserat, men jag hade svårt för både 
smaken och konsistensen på de alternativen till ost som 
fanns, berättar hon.

Det ledde till en period av intensiv research som 
involverade allt från det befintliga utbudet av 
växtbaserade ostar till traditionell osttillverkning – och en 
hel del experiment i källaren.

– Till en början var det bara för egen del. Men jag tyckte 
det blev rätt och bättre än det som fanns ute, så jag 
började arbeta med produktutvecklingen mer seriöst 
här i Sverige.

En råvara som gjorde extra bra ifrån sig i Annas tidiga 
experiment var mandeln, som nu utgör huvudingrediens 
för samtliga av Maishas lanserade produkter: Smörigt 
Spread, Mild Ostig och Ostig Jalapeño. Mandeln är 
ekologisk och kommer från ett familjeföretag i Spanien 
som bland annat vunnit pris för hållbarhetsarbetet i sin 
mandelodling. Att hållbarhetstänket är med redan i det 
stadiet är givet för Anna.

– Hållbarhet finns med i allt jag gör. Som liten 
verksamhet har jag egentligen inte jättestora möjligheter 
med saker som förpackningar, men smörburken går 
att återanvända och osten ligger i tunn, sorterbar plast. 
Jag har även minimalt med svinn då jag i dagsläget 
producerar efter efterfrågan.

Anna är mån om att poängtera att även om hon idag 
fokuserar på att driva en effektiv produktion med 
ekologiska råvaror så långt det går, finns det mer hon 
vill göra med Maisha på den fronten allteftersom. Bland 
annat finns det planer på att börja tillverka ostar på 
andra råvaror – redan under 2020.

Läs hela intervjun med Anna på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Anna på Maisha DeliAnna på Maisha Deli



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

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

Blandade morötter från 
Möllegårdens Morötter 600 g / 1kg

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 250 g / 400 g

Rotselleri från Virahill 400 g / 800 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp Svamp 200 g / 300 g

Spread från Maisha Deli 1 st / 1 st

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Äpple från Gedenryds Frukt 750 g / 1,5 kg

Microgreensmix från Vegostan 50 g / 100 g

Gulbetor från Lindegårdens  
Handelsträdgård 300 g / 500 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  
komma direkt till veckans sida.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kyckling - Lårfilé från Ebbatorps fågel 250 g / 450 g

Blandfärs från Tolånga 17 250 g / 500 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Mild Ostig från Maisha Deli 300 g / 300 g

Lupinbönor från Körslätts gård 100 g / 200 g

Halloumost från Nablus Mejeri - / 200 g

Gårdskasse, vegansk   

Mild Ostig från Maisha Deli 300 g / 300 g

Lupinbönor från Körslätts gård 100 g / 200 g

Tempeh på lupinböna från Lupinta - / 200 g

Tillagning av lupinbönor?
Du hittar instruktioner på myllamat.se! 

Följ länken via qr-koden. 


