
Vecka 39/2019
Nr 1

Veckans

Veckans:
KOCK: Marcus “Kocken 
på åkern” Nilsson

RÅVARA: Morot 

BONDE: Stadsodlaren 
Alex Harrysson på  
Ur vår jord



VECKANS BONDE:

Ur Vår Jord

Veckans råvara: Morot
Morot är verkligen en riktig grönsakshjälte! Det finns få grönsaker 
som har så sunda egenskaper som just denna knapriga godsak. 
Djupdyk i huruvida det är en frukt eller grönsak, nyttigheter och hur 
man förvarar morötter på bästa sätt på vår hemsida.

Ur Vår Jord drivs av Alex och Clara (tillsammans med 
hunden Taco), och på deras stadsodling strax utanför 
Malmö och på gården i Tomelilla odlar de grönsaker 
helt utifrån ekologiska och biodynamiska principer. 
“I många kommersiella odlingar finns inte tillräckligt med 
näring i jorden för att grönsakerna ska kunna ta upp det, 
det är för dyrt för många bönder och de får för lite betalt 
för grönsakerna för att det ska vara värt det för dem. Det 
vi som småskaliga odlare gör är att vi lägger massor med 
tid på att bygga upp jorden, att tillsätta olika typer av ma-
terial som kompost, bokashi, maskar, kaffeskal, stenmjöl 
och så vidare, så att grönsakerna får bästa förutsättningar 
att bli så näringsrika som möjligt. Dessutom smakar de 
mer då!” säger Alex och berättar om sin farfar, en gam-
mal ekologisk bonde som brukar prata om hur grönsak-
erna smakade förr.

Läs mer om Alex, Clara och hur de tänker kring odling på 
vår webb.

Välkommen till oss!
Du håller nu i den allra första utgåvan av Veckans Mylla. Så roligt att du 
också vill förenkla din vardag, äta god mat och stötta lokala bönder! 
Varje vecka får du träffa en gästkock och en bonde. Du får tre inspirerande 
recept att använda till råvarorna som finns i kassen. Vi sätter också ljuset 
på olika råvaror i säsong. Några har du full koll på, 
andra kanske är nya för dig. Oavsett så hoppas vi 
att det ska inspirera dig till en enklare, godare och 
mer lokal vardag. 
Vi hoppas att det ska smaka! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Kumminkål och stekt nobelkorv med 
senap och potatis

• Morotssoppa med morotsblastpesto 
och stekta gråärter

• Äppelstekt karré i krämig sås

Marcus är kocken som gick från köket till  
åkern. “Jag utbildade mig i Köpenhamn 
2010-2014. Därefter var jag kockelev på 
olika ställen där. Det var alla möjliga kök 
- franskt, danskt, någon köttbar. Men mitt 
intresse för riktigt bra gastronomi utveck-
lades när jag jobbade på Katrinetorp, på 
Kleins mat. Där fick jag fria händer att gå ut 
i trädgården och ta vad jag ville ha! Det var 
också där insikten kom - att det är råvaran 
som är stjärnan, inte kocken! Alltså har du 
bara bra råvaror behöver du inte göra jätte-
mycket vid spisen. “

“Så, för ett år sen tog jag beslutet att bli  
stadsodlare. Sedan i maj har jag levererat 
grönsaker till flera restauranger och kaféer 
runtom i Malmö, som Mineral, Jord, Mat- och 
chokladstudion, Saiko, Namu och Julie.”

Läs mer om Marcus och få hans bästa hack 
för att förenkla vardagen i köket på vår webb.

VECKANS GÄSTKOCK:

Marcus “Kocken på åkern” Nilsson

Veckans recept

Så anpassar du recepten till alla!
För enkelhetens skull utgår vi från samma grundrecept till alla våra maträtter. Du som 
väljer att enbart äta veganskt väljer helt enkelt bort det animaliska i recepten. Istället  
använder du det veganska alternativ vi skickat med samt övriga ingredienser och  
tillbehör som du föredrar, såsom växtbaserade mejeriprodukter.

Namn: Marcus Nilsson
Instagram: @kocken_akern
Bor: St Knut i Malmö
Gör: Stadsodlare och skolkock
Familj: Sambo Sonja, barnen Rakel 5år 
och Vanja 3,5år

“Har man väl fått smak 
för grönsaker utan gifter så är det 

svårt att gå tillbaka.”



 Liten / Stor

Vitkål från Bjud 300 gr / 600 gr

Potatis från Orupsgården 1 kg / 2 kg

Persilja från Kabbarp 1 st / 1 st

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Vitlök från Snårestad 1 st / 1 st

Morötter med blast från  
Kocken på Åkern 250 gr / 500 gr

Kålrabbi från Vegostan 1 st / 2 st

Äpplen från Gedenryds Frukt 250 gr / 500 gr

Tomater från MoE 250 gr / 500 gr

Gurka från Nydala 1st / 1 st

Småblad från Vegostan 100 gr / 150 gr

Morötter från Möllegården 1 kg / 1 kg

Vaxbönor från Dalbo Gård 100 gr / 200 gr

Kastanjechampinjon  
från Saxtorp - / 250 gr

Röd lök från Växa - / 1 st

Nobelkorv från  
Tockafarmaren 320 gr / 320 gr

Fläskkarré från Tolånga 250 gr / 500 gr

Gråärtor från Nordisk 
Råvara / GRAM 150 gr / 300 gr
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Ostronskivling från Saxtorp 150 gr / 300 gr

SmartVurst från Snapphane   
Chark 200 gr / 200 gr
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Veckans gårdskasse

Vi vill gärna bli bättre! Har du några frågor eller 
kommentarer? Var något som det inte skulle i  
kassen? Hör av dig till oss!

hej@myllamat.se
facebook.com/myllamat
instagram.com/myllamat.se

Mer online:

Som alltid hittar du mer att läsa, 
filmer och tips på vår hemsida. 
Scanna koden för att komma  
direkt till veckans sida.

Gårdskasse Kött Gårdskasse Vegetarisk Gårdskasse Vegansk


