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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Familjen på Tolånga 17

RÅVARAN:  
Ramslök - vårtecknet som 

älskas av kockarna



Inspiration till veckans middagar

Värna det lokala i tuffa tider
Nyhetsflödena fylls av krisrubriker, och det är både lätt och naturligt att bli orolig över 
vad som händer i vårt samhälle. Är den stora krisen här nu, och kommer det bli svårt att få 
tag på mat? Efter att ha pratat med våra bönder och producenter kan vi lugna er på den 
punkten - vi kommer fortsätta leverera lokala råvaror i säsong varje vecka!

Om något visar den uppkomna situationen vikten av att ha en bra och lokal 
livsmedelsproduktion. Utan den blir vi sårbara, och det är viktigt att vi stöttar våra lokala 
bönder så att de kan fortsätta med sitt fina arbete att producera maten till oss. Och glöm 
inte heller alla de mindre butiker, caféer och restauranger har snabbt fått det riktigt tufft 
nu när många håller sig hemma. Gå ut och ta en kaffe eller köp med dig mat från den 
lokala restaurangen om du inte vill äta på plats. Vi behöver hjälpa varandra just nu, och 
om det är något som gläder mig i den här situationen är hur 
många så snabbt pratar om just det - omtanke om andra, att vi 
hjälps åt och gör det bästa av situationen. Så kanske, kanske kan 
det finnas en silverkant på även det här molnet.

Men allt handlar inte om Corona för oss just nu. Bland 
annat förbereder vi för påsk, med både presentkassar och 
specialsortiment! Vi återkommer om det...

Ta hand om er och varandra! 
Rickard, Maria och resten av Mylla-gänget

• Baconburgare med rödkål- och äppleslaw och friterade potatisskal, 
från Christian Liljeblad

• Morotssoppa med stekta gråärter, från Marcus “Kocken på åkern” 
Nilsson

• Kycklingpanna med bacon och äpple, från Maria Dahlquist
• Rostad rotfruktssallad med dill- och solrospesto, från  

Louise Bondebjer
• Ramslökspesto, 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: Ramslök

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Ann, Anders och Tomas på Tolånga 17Ann, Anders och Tomas på Tolånga 17

Ramslöken är en av de första primörerna som tittar upp ur jorden på våren. Redan i mars 
börjar de första rapporterna om ramslök dyka upp här i Skåne. Den är populär hos många 

kockar och smakar som en blandning av gräslök och vitlök. 

Ramslöken växer vilt från Skåne upp till Uppland, oftast i lövskog och trivs bäst i 
kalkhaltig, fuktig och mullrik jord. Den blommar med vackra, vita och stjärnformade  

blommor, men det är bladen på ramslöken som oftast används i matlagningen, 
men senare på säsongen kan fröställningarna som bildas efter blomningen  
användas för inläggning. Ramslökens arom sitter i växtsaften, så ett bra tips är att 
mixa eller finhacka bladen. Bladen är känsliga för värme, så tillsätt ramslöken så 
sent som möjligt i tillagningen.

Läs mer om ramslök på myllamat.se 

Strax utanför Sjöbo ligger Tolånga 17. Där har Tomas och 
Ann tillsammans med sonen Anders en gård med både 
djurhållning, fin gårdsbutik och populär restaurang. 
Både kor och grisar går ute året runt, och hela familjen 
brinner verkligen för både kvalitet och hållbarhet.

“För oss är helheten jätteviktig” berättar Tomas när vi träffas 
på gården. “Genom att jobba med hela kedjan kan vi vara 
säkra på att våra djur har det bra och att vi kan leverera det 
bästa möjliga köttet, och utan att ha en negativ påverkan 
på klimat och miljö i vår verksamhet. Tvärtom!” säger han 
och pratar engagerat om olika aspekter som påverkar 
verksamheten. “Ibland blir debatten sned, man måste ju 
titta på helheten. Vi köper inte in något foder alls till våra 
kor, de går ute året runt och äter gräset på våra marker. På 
så sätt så bidrar det till att binda metangas och koldioxid, 
och det bidrar också till biologisk mångfald. Vi behöver 
ju inte heller köpa in och transportera något foder. Vi är 
till och med självförsörjande på el med de solceller vi har 
härute på gården”.

Korna på gården är av rasen Angus. “För några år sedan 
var det inte så många som kände till det, men nu är 
kunskapen bättre. Det är verkligen det godaste köttet! 
Det är mört, saftigt och marmorerat. Djuren växer lite 
långsammare, men är istället mästare på att omvandla 
gräs till moget och välmarmorerat kött. Marmorering 
är insprängt fett som gör köttet mörare och saftigare. 
Dessutom fungerar fettet som smakbärare, vilket gör att 
du kan njuta av en extra god smak på Angusköttet”.

Nötproduktionen på Tolånga är KRAV-certifierad, 
men inte grisproduktionen. “Det var enklare med våra 
Angusdjur, de går ju ute året runt. För grisarna behöver 
vi köpa in annat foder och där har vi valt att bara köpa 
svenskt foder istället för ekologiskt, och då kan vi inte 
KRAV-certifiera dem. Men för oss är det svenska viktigt, 
och verksamheten är godkänd enligt IP Sigill” berättar 
Tomas och berättar att även grisarna går ute året runt. 

“Våra grisar är av rasen Duroc, antingen rena eller 
blandningar. De har motsvarande Angus-kvalitet på 
köttet, det smakar mer och är mer marmorerat”.

Det helhetsperspektiv som både Tomas, Ann och Anders 
har på verksamhet är imponerande och borgar verkligen 
för att de produkter som kommer från gården håller 
högsta kvalitet.

Läs hela intervjun med Tomas, Ann och Anders på 
myllamat.se



    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Bintje - mjölig, från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Blandade morötter från Håkanstorp 600 g / 1 kg

Palsternacka från Håkanstorp 250 g / 400 g

Gul lök från Växa Vellinge 2 st / 3 st

Röd lök från Växa Vellinge 1 st / 2 st

Svamp - Gourmetmix från  
Saxtorp Svamp 250 g / 350 g

Ramslök från Stadsåkern 50 g / 70 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   

Angus hamburgare 150g från  
Tolånga 17 300 g / 600 g 

Kyckling - Wokbitar från Ebbatorp 400 g / 600 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Tempeh på Lupinböna från Lupinta 200 g / 400 g 

Basilika från Kabbarps Trädgård 1st / 1st

Gråärt från Slätte Gård 150 g / 300 g

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 75 g / 100 g

Gårdskasse, vegansk   

Tempeh på Lupinböna från Lupinta 200 g / 400 g 

Basilika från Kabbarps Trädgård 1st / 1st

Gråärt från Slätte Gård 150 g / 300 g

Microgreensmix från  
Vegostan stadsodling 75 g / 100 g


