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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Möt Marie på  

Toftebo Kalkon

RÅVARAN:  
Kalkon 



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. 

Mustigt med rotsaker inför sportlovet
Det blåser hårt och låt oss hoppas att det är vinterns sista pust vi har upplevt nu. Vi 
längtar till vårsäsongen och allt vad den innebär med både härligare väder och - kanske 
framförallt - härliga primörer från våra odlare. Just nu hör vi dock att det finns en oro hos 
dem. Grödorna har börjat ta fart av den milda vintern, så en köldknäpp nu skulle innebära 
en stor risk att skörden skadas. Låt oss hoppas på att det milda vädret håller i sig i både 
februari och mars. 

Nästa vecka är sportlovsvecka, och vad passar bättre då än mustiga rotfruktsgrytor och 
varma soppor att ta med ut på utflykt? Perfekt i säsong och i kassen finns gott om lokala 
rotsaker som passar fint.  

Bakom kulisserna jobbar vi också med att utveckla bolaget, och det händer spännande 
saker just nu. Vi tittar på nya och större lokaler, träffar 
spännande människor som vi hoppas få jobba med och 
diskuterar samarbete och utlämningsställe på nya och bra 
platser. Full fart med andra ord, och vi är glada att du är med 
på resan tillsammans med oss!

 
Vi önskar er en smakrik vecka! 
Maria & Rickard

• Kalkonbröst med currybulgur och fetacreme, från Maria Dahlquist
• Rostad rotfruktssallad med dill- och solrospesto, från Louise 

Bondebjer
• Belugagulash, från Maria Dahlquist
• Polkabetssallad med yoghurtbollar, från Nablus Mejeri
• Palsternackssoppa med blomkål och baconcrisp, från Maria 

Dahlquist
• Vego-revbensspjäll av lupintempeh, från Lupinta

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: Kalkon
Kalkonkött är inte lika vanligt i Sverige som t ex kyckling, men fler 
och fler börjar nu få upp ögonen för detta klimatsmarta livsmedel. 
Att helsteka en kalkon i ugnen till jul eller andra storhelger är ett 
festligt sätt att bjuda på mat till många. 
Läs mer om det klimatsmarta och näringsrika köttet och hur du tillagar det på 
bästa sätt på myllamat.se 

Mitt på Söderslätt ligger Toftebo Kalkon, ett 
familjeföretag på en gård som nu drivs av tredje och 
fjärde generationen. När jag en regnig lördag i början på 
november besöker gården och gårdsbutiken är det deras 
stora respekt för kalkonerna och därmed köttkvaliteten 
som gör det starkaste intrycket.

Men vi börjar från början. Marie Hoolmé är uppvuxen 
på gården och idag drivs verksamheten av sonen 
Johan. “Jag driver vår gårdsbutik, och har hjälp av vår 
dotter Johanna här, och så är det Johan som är ansvarig 
för både kalkonuppfödningen och odlingen på våra 
marker” berättar hon. “Vi började med kalkoner 2001, 
det var Johan som ville prova medan han gick sista året 
i gymnasiet. Vi startade med 300 kalkoner, och sedan 
har det utvecklats stadigt till att vi nu är en av de större 
kalkonproducenterna i Sverige. 

Byggnaden som idag är gårdsbutik var från början en 
arbetarbostad. “Vi renoverade huset som idag är en 
välbesökt gårdsbutik, och jag började jobba heltid i 
familjeföretaget med att driva butiken. Det är verkligen 
underbart att få jobba tillsammans i familjen, att få sälja 
en närproducerad produkt och att få ge kunden råd om 
hur maten kan tillagas till vardag eller fest” säger hon 
och ler.

I butiken säljs, förutom köttet, olika typer av 
charkuteriprodukter på kalkon. Toftebo Kalkon 
samarbetar med ett charkuteri i Lund där de tillsammans 
tar fram olika korvar och rökta produkter. “Det är viktigt 
med att hålla det lokalt tycker vi, och med en bra relation 
kan vi skapa produkter med riktigt bra kvalitet. Vi är 
noga med det, det måste vara bästa kvalitet hela vägen.”

De köper sina kycklingar från ett kläckeri, och de 
kommer till gården när de är alldeles nykläckta. “När 
de kommer så släpper vi ut dem i ett varmt startstall. 
Temperaturen sänks sedan gradvis tills de kan släppas 
ut till de andra stallen” berättar Marie. De har fri tillgång 
till både vatten och mat, och ordentligt med strö. “Vår 
transport till slakteriet är endast 30 minuter, och de korta 
transporterna gör också att vi kan leverera en produkt 

som är väldigt färsk. Det köttet som ni har i Myllas 
gårdskassar till exempel, det är slaktat fredagen innan ni 
levererar ut till kund. Det är färskare än vad man normalt 
hittar i butik!” säger Marie.

Att kvaliteten kommer i första rummet, både i omsorgen 
om djuren och för den färdiga produkten, står helt klart 
när man pratar med Marie. “Köper man kött som är 
producerat i Sverige idag har man inget att vara orolig 
för” säger hon. 

Läs hela intervjun med Marie på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Marie på Toftebo KalkonMarie på Toftebo Kalkon



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

Potatis - Bintje (mjölig) 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

Microgreensmix från Vegostan  50 g / 75 g

Äpple från Gedenryds Frukt  700g / 1,2 kg

Rödbetor från Steglinge Gård  300 g / 500 g

Kålrot från P-O Santesson Förslöv 400 g / 800 g

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 200 g / 300 g

Champinjoner från Saxtorp svamp  150 g / 250 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  
komma direkt till veckans sida.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kalkonfilé från Toftebo Kalkon 300 g / 500 g

Varmrökt sidfläsk från Tolånga17 150 g / 250 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Svamp Gourmetmix från  
Saxtorp Svamp 250 g / 400 g

Eldost från Furumossens gårdsmejeri 200 g / 400 g

Gulbetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Polkabetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Grön delikatesslins från Havgård 100 g / 200 g

Gårdskasse, vegansk   

Svamp Gourmetmix från  
Saxtorp Svamp 250 g / 400 g

Tempeh på Lupinböna från Lupinta 200 g / 400 g

Gulbetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Polkabetor från Steglinge Gård 300 g / 500 g

Grön delikatesslins från Havgård 100 g / 200 g

Tillagning av gröna linser?
Du hittar instruktioner på myllamat.se! 

Följ länken via qr-koden. 


