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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Ungtuppar och  

familjeföretagande  
på Tockafarmen

RÅVARAN:  
Potatis - stapelvara  

och älskad knöl



Inspiration till veckans middagar

Vårtecken med ramslök i kassen
Det knoppas i buskarna och vi går mot ljusare tider. Även hos våra odlare börjar det 
märkas att våren är på väg, och ett av det mest efterlängtade vårtecknet är när ramslöken 
börjar titta upp ur marken. Den här veckan bjuder vi på den allra första skörden av de 
ljuvliga bladen, och tipsar om en god ramslökspesto. 

Vi besöker också Eva och Mikael på Tockafarmens ungtupp, som är veckans bonde. I 
köttkassen hittar du förstås också kött från deras gård och det smakrika köttet fungerar 
fint att använda istället för kycklingen i de andra recepten vi tipsar om denna vecka. 
Missa inte intervjun, där du också får höra om hur deras tuppar hittade ända till 
Nobelmiddagen!

Bakom kulisserna är det som vanligt full rulle, med nya 
spännande företagssamarbeten och annat på gång. Vill 
du veta mer om hur du och dina kollegor kan få kassen 
levererad till jobbet? Hör av dig till oss!

Vi önskar dig en smaklig vårvecka! 
Rickard, Maria och resten av Mylla-gänget

• Ramslökspesto, från Maria Dahlquist
• Kycklinggryta med svamp och rostade grönsaker,  

från Caroline Vass
• Kycklingpanna med bacon och äpple, från Maria Dahlquist
• Tomater, fänkål, svartvitlök, högrev, från Frida Nilsson
• Hummusskål med rostade morötter, från Jord

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: Potatis

En bit öster om Lund, med vidunderlig utsikt över både 
Lundaslätten och Öresundsbron, ligger Tockafarmen. 
Där har Eva och Mikael jobbat med uppfödning av 
tuppar sedan 1993, då allt egentligen startade av en 
slump.

“Jag jobbade som tandsköterska och Mikael var 
betinspektör när vi köpte våra första tuppar av en granne. 
Egentligen skulle vi bara ha till oss själva och hade tänkt 
fylla frysarna med tuppkött, men så frågade några vänner 
och bekanta om de kunde köpa. Det blev så populärt att 
vi efter några år sade upp oss och satsade på tupparna 
på heltid” berättar Eva. “I början fokuserade vi på 
butiker och restauranger för att kunna öka volymerna, 
och år 2000 byggde vi ut verksamheten med vår egen 
styckningsanläggning på gården. På så sätt kan vi ta hand 
om hela kedjan med både uppfödning, styckning och 
märkning här på gården, och det känns bra”. Idag säljer 
de både rena köttdetaljer, men också produkter som 
förädlas lokalt i Lund eller på gården.

Att tuppköttet är populärt bland kockar har de fått fint 
bevis på. “Ganska tidigt när vi startade upp verksamheten 
fick vi kontakt med en grossist i Stockholm, som bland 
annat levererade råvaror till kocklandslaget. Det hade vi 
ingen aning om, men några år senare ledde det till att vi 
fick en stor beställning på tuppfilé direkt från Stadshuset. 
De skulle vara till Nobelmiddagen! Det roligaste var att 
när jag frågade kocken om varför han valt våra tuppfiléer, 
så fick jag svaret att ‘det är en fin produkt med jämn 
kvalitet’, och det värmer verkligen att höra det om sin 
produkt” säger Eva. Det här blev såklart ett erkännande 
att våra produkter var av hög kvalité, och beställningarna 
började trilla in från hela landet.

Den slumpmässiga starten har idag lett till att hela familjen 
idag kan leva på verksamheten. Även deras döttrar har 
nämligen valt att starta eget, med inspiration av tupparna. 

Läs hela intervjun på myllamat.se

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Tockafarmens UngtuppTockafarmens Ungtupp

Potatis, pärer eller pantoffler - kärt barn har många namn! Det är en av världens vikti-
gaste stapelvaror och kan varieras i oändlighet. Nykokt färskpotatis är ju en delikatess, 
potatissoppa värmer gott, ugnsstekta klyftor eller pommes frites är gott till det mesta, 

ett krämigt potatismos är ljuvligt och som chips är de svåra att låta bli. 

Potatis kommer i många varianter, och eftersom den går att spara länge med rätt 
förvaring kan den ätas med gott samvete året runt. Klicka in på vår hemsida för 
att läsa mer om hur nyttig denna älskade knöl är, varför den blev populär på 
1800-talet och hur den bäst förvaras.

Läs mer om potatis på myllamat.se 



    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist från Orupsgården  1 kg / 1 kg

Blandade morötter från Håkantorp 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 - Frida från Äppelriket Österlen  700 g / 1,2 kg

Champinjoner från Saxtorp Svamp  150g / 250g 

Ramslök från Stadsåkern stadsodling 50g / 75g

Rödbetor från Ekebo Grönt  300g / 500g

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   

Tuppfilé från Tockafarmen Ungtupp 450 g / - 

Tupplårfile med ben från  
Tockafarmen Ungtupp - / 800 g

Högrev i bit - Angus från Tolånga 17 300 g / 500 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Senapsblad från  
Ur Vår Jord stadsodling  200g / 300g

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling  75g / 150g

Gråärt från Slätte Gård 150g / 300g

Shiitake svamp från Saxtorp Svamp  100g / 150g

Vegansk “korv” från Snapphane Chark  200g / 200g

Gårdskasse, vegansk   

Spread från Maisha Deli  100g / 100g

Senapsblad från  
Ur Vår Jord stadsodling  200g / 300g

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling  75g / 150g

Gråärt från Slätte Gård  150g / 300g

Vegansk “korv” från Snapphane Chark  200g / 200g 


