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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Stina och Thomas odlar  
vitlök på sydkusten

RÅVARAN:  
Morot - en grönsakshjälte i 
vardagen



Inspiration till veckans middagar

Tack! Tillsammans gör vi skillnad!
Det är sannerligen omtumlande tider just nu, och nyhetsflödena är fortsatt fyllda av nyheter 
kring Corona-viruset och de effekter som uppstår av smittspridningen. En av de stora 
effekterna vi ser är att det först och främst är små företag som drabbas av nya beteenden, 
och det gör ont i hjärtat att se så många som kämpar för att rädda sina livsverk. 

När många restauranger och kaféer har det tufft så drabbar det också många av våra 
producenter, som ju ofta levererar till dem. Därför är vi så oerhört glada och tacksamma 
för att se att så många har hörsammat vårt rop på hjälp. Den här veckan har vi 
rekordmånga beställningar och många nya kunder, och det betyder så oerhört mycket! 
Både för oss, men framförallt för våra producenter som kämpar så hårt just nu. Varje order 
är betydelsefull, så fortsätt handla hos oss och andra småföretagare - och tipsa vänner 
och bekanta om att göra likadant!

Och visst har vårsolen kommit med lite hopp om livet! Det 
spirar på åkrarna och i veckans kasse får du den allra första 
primörvitlöken att njuta av! Thomas och Stina tipsar också om 
hur de helst äter den. 

Välkommen till Mylla, vi hoppas att ni ska trivas tillsammans med 
oss! 
Rickard, Maria och resten av Mylla-gänget

• Kycklingpanna med bacon och äpplen, från Maria Dahlquist
• Svamppytt med rotfrukter, pepparrotskräm, bakat ägg och picklad 

rödlök, från Julia Tuvesson
• Världens enklaste morotssoppa, från Caroline Vass
• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, från Maria Dahlquist
• Plättar med kanelstekta äpplen, från Susanna Bill

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. 



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Thomas och Stina på Snårestad VitlökThomas och Stina på Snårestad Vitlök
På en höjd utanför Ystad, med vidunderlig utsikt, driver 
Thomas och Stina Snårestads vitlök sedan 10 år. “Som 
nybliven pensionär behövde jag ett projekt att pyssla 
med och då blev det vitlöksodling” berättar Thomas när 
vi hälsar på en solig dag i slutet på mars.

Paret flyttade från Stockholm till Skåne 1974, och efter 
ett par år i Malmö flyttade de till Sydkusten. “Vi har bott 
på några olika ställen häromkring, och älskar miljön! För 
ungefär 10 år sedan köpte vi den här gården. Av alla hus 
vi har bott i var detta minst och i sämst skick, men vi blev 
förälskade i utsikten” berättar Thomas. “När vi flyttade hit 
pratade jag lite med en av grannarna som är bonde och 
frågade vad man kunde odla på vår mark. ‘Du kan ju alltid 
odla vitlök’ sa han, så då började jag sätta några klyftor 
från vitlöken vi hade i köket. Det jag missade var ironin i 
hans kommentar, han hatar nämligen vitlök själv” skrattar 
Thomas. Men fröet var sått och sedan dess har de odlat 
vitlök på gården.

“Eftersom vi inte besprutar så kan du äta hela vitlöken, 
både själva löken och blasten” berättar Thomas. Skörden 
säljer han framförallt på torget i Ystad, till utvalda 
restauranger och så till Mylla förstås.

Läs hela intervjun med Thomas och Stina på myllamat.se

Ta tillvara på hela vitlöken!  
Skiva upp hela vitlöken med blast, 
fräs med olja, chiliflakes och lite  
citron, servera med en nykokt  
pasta och riv över parmesan.

Stina tipsar

Veckans råvara: Morot
Morot är verkligen en riktig grönsakshjälte! Det finns få grönsaker som har så 

sunda egenskaper som just denna knapriga godsak. Det är kanske något som 
som är resultatet av att den inte är vildväxande utan något som vi människor 

förädlat. Moroten behöver faktiskt inte vara orange. Den kan också vara vit, 
gul, röd och lila.  

De flesta ser morot som något som borde finnas i kylskåpet den största 
delen av året. Men önskar man svenska spröda och färska morötter så 

är det juni till september som gäller. Självklart går det att få svenska 
morötter större delen av året, men då är den lagrad. 

Morötter ska förvaras svalt och helst i en påse med små hål, då kan de 
hålla sig krispiga i två till tre veckor.

Läs mer om morötter på myllamat.se 



    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist KRAV - fast 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

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp 200 g / 300 g

Färsk primörvitlök från 
Snårestad vitlök 20 g / 40 g

Kruksallat från Kabbarps Trädgård 1 st / 1 st

Äpplen, olika sorter,  från  
Gedenryds Frukt 700 g / 1,2 kg

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   

Tuppköttbullar från 
Marias at Tockafarmen 300 g / 500 g

Lårfilé från Ebbatorps fågel 400 g / 600 g

Gårdskasse, vegetarisk   

Eldost från Furumossens gårdsmejeri 200 g / 400 g

Rotselleri från Virahill 400 g / 800 g

Quinoa från Fagraslätt 75 g / 125 g

Lupinbönor från Körslätts gård 100 g / 200 g

Primörmix - Skott från  
stadsodlaren Vegostan 70 g / 120 g

Små linser från Fagraslätt 100 g / 200 g

Gårdskasse, vegansk   

Tempeh på Lupinböna från Lupinta 200 g / 400 g 

Rotselleri från Virahill 400 g / 800 g

Quinoa från Fagraslätt 75 g / 125 g

Lupinbönor från Körslätts gård 100 g / 200 g

Primörmix - Skott från  
stadsodlaren Vegostan 70 g / 120 g

Små linser från Fagraslätt 100 g / 200 g


