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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Johan och Mikael bryter ny 
mark med fiskodling på land

RÅVARAN:  
Rödstrimma - en ny favorit till 
fisktallriken



Inspiration till veckans middagar

Matinnovation för hållbarhet
Hand upp om du också tänker att du borde äta mer fisk, men har svårt att hitta hållbara 
alternativ! Och vet du, i veckans kasse bjuder vi på just hållbar fisk. Rödstrimman kommer 
från Gårdsfisk, som har tagit sig an miljöproblemen inom fiskeindustrin genom att utveckla 
ett helt nytt system för fiskodling. I nära samarbete med lantbrukare odlas fisken på land, 
närmare bestämt i en gammal stallbyggnad utanför Kristianstad. 

Bland receptinspirationen finns två goda recept som passar bra till rödstimman, och 
själva är vi extra nyfikna på rödstrimma med rödvinssås! 

Vi börjar nu också få rapporter om de första vårtecknen från våra odlare, och redan i nästa 
veckas kasse kommer vårens första ramslök finnas med! Denna delikatess är efterlängtad, 
och ett tydligt tecken på att säsongen med primörer väntar 
runt hörnet. 

Till sist vill vi tacka er alla för alla uppmuntrande ord! Det är 
fantastiskt att jobba med detta och mötas av era hejarop - 
stort tack!

 
Med det önskar vi er en riktigt god och härlig vecka! 
Maria & Rickard

• Rödstrimma med rödvinssås, från Gårdsfisk
• Världens enklaste morotssoppa, från Caroline Vass
• Rotfruktssallad med dill och solrospesto, från Louise Bondebjer
• Rödstrimma med färskpasta och umamisås, från Gårdsfisk
• Belugagulash, från Maria Dahlquist

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!

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. 



Veckans råvara: Rödstrimma

Text: Maria Richardsson. Foto: Gårdsfisk och Maria Richardsson

På landsbygden en bit utanför Kristianstad ligger något 
så ovanligt som en fiskodling mitt uppe på land. Här 
ligger hjärtat i Gårdsfisk, ett bolag som vill förändra hur 
vi ser på fiskodling i grunden. Med Gårdsfisk skapas 
en helt ny modell för hållbart fiske, och visionen är att 
producera världens mest hållbara fisk.

Den första idén till Gårdsfisk uppstod redan 2009 
när Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles 
träffades. “Det var ett projekt på universitetet som 
handlade om att odla både fisk och grödor i städer, och 
som första projekt tittade vi på att bygga en odling på 
Sorgenfri i Malmö. Men ju mer vi räknade på det, desto 
tydligare blev det att det var svårt att skala upp” säger 
Johan och förklarar att de då insåg att de behövde flytta 
ut odlingen till lantbruket, där man har nytta av all näring 
som fiskarna skapar.

Johan hade tidigare jobbat inom fiskeindustrin och sett 
hur miljön påverkades och har läst marinbiologi, medan 
Mikael läste till civilingenjör och har ett brinnande 
intresse för att skapa tekniska lösningar inom vatten 
och energi. “När jag jobbade i Norge så fick jag insyn i 
de många problem som finns inom fiskbranschen idag. 
Fiskbestånden fiskas så hårt att det snart kommer vara 
svårt att kunna hitta fisk som fungerar som matfisk och 
i Asien har de stora problem med fiskodling, inte minst 
med användning av antibiotika och hormoner” berättar 
Johan. Ett annat problem är att konventionell fiskodling 
kräver mycket marina resurser. “Till 1 kilo lax går det 
åt ungefär 3 kilo foderfisk. Våra fiskar kan leva på ett 
helt vegetabiliskt foder och redan i år hoppas vi på att 
kunna utfodra dem med ett helvegetariskt foder vilket 
innebär att inte är beroende av de marina resurserna 
och fiskbestånden kan få återhämta sig.  I dagsläget går 
det åt 0,33kg foder fisk för att föda upp 1kg Rödstrimma,  
vi producerar alltså tre gånger mer fisk än vi tar upp ur 
haven. Förutom det får vi näring som räcker till 10 kg 
grödor och det är nyckeln i vårt system, att vi kan få ut 
näringen på åkrarna istället för att det sköljs ut i havet och 
bidrar till övergödning”.

2013 tog Gårdsfisk form, och Johan och Mikael köpte 
Greta-gården. “Vi köpte gården från Greta Bingåker, 
som bott här i större delen av sitt liv. Förr var det en 
gård med både djur och odling av grödor, men den 
hade inte brukats på över 30 år och var ganska eftersatt. 
Många tyckte vi var helt galna, men vi köpte gården och 
har renoverat den till nuvarande skick” säger Johan och 
berättar att det har varit många utmaningar längs vägen. 
“Det har till exempel inte funnits något regelverk för 
fiskodling på land, den sker ju normalt till havs eller i sjöar. 
De regler kring djurhållning som finns är inte anpassade 
för fisk, men tillsammans med myndigheterna har vi hittat 
lösningar och skapat nya regelverk för fiskodling på land”.

Läs intervjun och se filmen från Gårdsfisk på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Johan och Mikael på GårdsfiskJohan och Mikael på Gårdsfisk

Rödstrimma är kanske inte ett namn du känner igen, men det är faktiskt en av världens 
vanligaste matfiskar. Den finns som både Röd och Svart Rödstrimma, och det är 

samma fisk - bara med olika färg utanpå.  Rödstrimma fungerar bra i recept där 
du annars skulle använda torsk, abborre eller gös. Fisken har vitt magert kött 

med fast textur med mjuka lameller som skivar sig lätt, och en saftig filé. Fisken 
har en vacker marmorering, det är därför den kallas rödstrimma. Rödstrimma är 

med sin milda smak en fisk som passar såväl med koriander och lime som med 
pepparrot och brynt smör - eller tillsammans med rödvinssås, som i ett av veckans 

recept!

Läs mer om Rödstrimma på myllamat.se 



    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist från Orupsgården 1 kg / 1 kg

Blandade morötter från 
Möllegårdens Morötter 600 g / 1 kg

Palsternacka från 
Möllegårdens Morötter 250 g / 400 g

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Äpple - Rubinstar från Gedenryds Frukt 700 g / 1,2 kg

Småbladsmix från Ur Vår Jord 70 g / 100 g

Rödbetor från Ekebo Grönt 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   

Rödstrimma från Gårdsfisk 250 g / 500 g

Blandfärs från Tolånga 17 300 g / 500 g

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 50 g / 75 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 75 g / 100 g

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Nablusiost från Nablus Mejeri 200 g / 400 g

Grönkål från Ur Vår Jord 200 g / 300 g

Gårdskasse, vegansk   

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 75 g / 100 g

SmartWurst från Snapphane Chark 200 g / 400 g

Lupintempeh från Lupinta 200 g / 400 g

Grönkål från Ur Vår Jord 200 g / 300 g


