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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Rikard på Saxtorp Svamp 
om framtiden för svamp

RÅVARAN:  
Mångsidiga svampar 



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. 

Spännande med svamp året runt
Det finns några råvaror som hänger med oss året runt. Potatis, lök och morötter är en 
sådan stapelvara som vi äter mycket av under alla säsonger, och svampen hör definitivt 
också dit. Den här veckan sätter vi därför fokus på svamp, och bjuder på flera sorter i 
veckans kasse. 

För svamp är ju mer än bara champinjoner, även om den fortfarande är den överlägset 
vanligaste svampen på våra middagstallrikar. Följ med till Rikard på Saxtorp Svamp och 
inspireras av hans engagemang i olika sorters svampar och hur han ser på framtiden för 
svamp. 

Apropå framtid, så var vi i förra veckan och besökte en av 
Sveriges första och största fiskodlingar på land! Om ett par 
veckor dyker nämligen fisk upp i kassen, och vi kommer 
kunna bjuda på mycket spännande kunskap kring fisk, 
hållbarhet och innovativa sätt att odla fisk.  

 
Vi önskar er en riktigt god vecka! 
Maria & Rickard

• Kycklinggryta med svamp och rostade grönsaker, från  
Caroline Vass

• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, från Maria Dahlquist
• Champinjonrisotto, från Saxtorp Svamp
• Rotfruktsgratäng med svamptopp, från Sofie Tronêt Fernberg
• Världens godaste äppelkaka, från Caroline Vass

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: Svamp

För 17 år sedan flyttade Rikard Pedersen från Stockholm 
till Landskrona. Det fanns en dröm om ett annat liv med 
mindre storstadsstress och föräldrarnas flytt till Ystad 
ett år tidigare var den sista knuffen som behövdes. 
Att svampodling skulle bli hans levebröd var inte ett 
medvetet val, utan mer en slump. 

“Vi satt som så många andra och tittade på annonser om 
hus i andra delar av Sverige, och en idé var att vi också 
behövde hitta ett jobb eller nån typ av verksamhet om 
vi skulle flytta. Jag var snickare då och hade haft mitt 
egna bolag i några år, så jag visste ju lite om vad det 
innebär att ha eget företag” berättar Rikard. De hittade 
en annons om gården i Saxtorp utanför Landskrona 
och åkte ner över helgen för att titta. Förutom ett 
större hus än radhuset söder om Stockholm följde ett 
familjeföretag med på köpet. “Vi tittade på gården i 
augusti, det var fantastiskt väder och vi kände - wow, 
vad kan gå fel!” Beslutet togs och flytten gick, men väl 
på plats så visade det sig att allt inte var riktigt som det 
såg ut på pappret med svampodlingen. “Det har varit 
tuffa år, det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag 
är van att jobba hårt, så det var bara att hugga i. Ett av 
råden jag fick från andra i branschen i början handlade 
om att det här med att odla svamp inte är ett jobb, det är 
en livsstil. Och det förstår man nu. Jag har fått liknelsen 
vid att vara mjölkbonde, korna måste tas om hand var 
dag året runt och svamparna likaså.” berättar han. 

Marknaden för svamp var helt annorlunda i 
början av 2000-talet. Det fanns visserligen en del 
färska champinjoner i butiken, men den var ofta 
importerad, förväxt och inte av speciellt bra kvalitet. 
Burkchampinjoner var ofta det vanligaste sättet att äta 
svamp. “Det fanns inte så mycket information om hur 
man odlar svamp då, så jag har fått lära mig jättemycket 
själv. Letat information och testat mig fram. Men det 
är ju lite det som är roligt också, att lära sig på vägen”. 
Bolaget har växt med lönsamhet genom åren, och idag 
har de flera anställda. “Jag är egentligen aldrig nöjd, 
jag vill inte vara kvar på samma ställe utan ser alltid 
förbättringar och nya möjligheter. Jag har ibland svårt 
att se mig som entreprenör, jag känner mig mer som 

en arbetare. Jag tänker inte så mycket och lägger upp 
strategier, jag bara gör det jag ser behövs göras” säger 
Rikard. 

Idag skördas ungefär 4,5 ton svamp per vecka i 
lokalerna på Saxtorp. Det mesta är champinjoner men 
ungefär ett ton är andra sorter, framförallt shiitake och 
ostronskivling.  “Vi odlar flera olika sorter, delvis för att 
jag tycker det är roligt och vill lära mig mer. Förutom 
champinjonerna, shiitaken och ostronskivlingen 
odlar vi bland annat Nameko, Gul Ostronskivling och 
Kungsmussling.

Läs hela intervjun med Rikard på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Rikard på Saxtorp SvampRikard på Saxtorp Svamp

Att svamp är något man skulle kunna skriva hela avhandlingar på är ingen överdrift. Som 
ett helt eget rike, vid sidan av växt- och djurriket, så finns mycket att berätta. Men vi  

fokuserar på matsvampen och konstaterar att champinjoner är populärast och att vi 
äter ca 9000 ton färsk champinjon i Sverige varje år. Frågan är dock om Portabellon 
(som ju faktist är en champinjon) räknas in i det? 

Svampen förvaras bäst kallt, men om papper eller plast i påsen är bäst visar sig inte 
vara riktigt så enkelt. Att använda en papperspåse är bra för att pappret andas, men 

nackdelen är att den suger upp fukten ur svampen. Om du istället väljer en plastpåse 
så stannar fukten kvar, men kondensen kan lätt göra svampen lite slemmig.

Läs mer om svampar (och Internets sista hemlighet) på myllamat.se 



    
 Liten / Stor

I alla kassar:   

Potatis Solist 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 700 g / 1,2 kg

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

Svamp - Gourmetmix från  
Saxtorps Svamp 250 g / 350 g

Kruksallat från Kabbarps Trädgård 1 st / 1 st 

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 250 g / 400 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   

Ovanlår med ben från Ebbatorps Fågel 400 g / - 

Halv kyckling från Ebbatorps Fågel - / 1,3 kg

Falukorv från Tolånga 300 g / 500 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Yoghurtbollar Timjan från  
Nablus Mejeri 350 g / 350 g 

Små linser från Fagraslätt 150 g / 300 g

Svarta bönor från Fagraslätt 150 g / 300 g

Polkabetor från Steglingegård 300 g / 500 g

Gårdskasse, vegansk   

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 200 g

Små linser från Fagraslätt 150 g / 300 g

Svarta bönor från Fagraslätt 150 g / 300 g

Polkabetor från Steglingegård 300 g / 500 g 

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

Följ länken via qr-koden. 


