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Veckans

Veckans:
KOCK: Elin och Hannah 
på Jord

RÅVARA: Jordärtskocka 

BONDE: Mia och Håkan 
på Lackalänga PLB



VECKANS BONDE:

Lackalänga

Veckans råvara: Jordärtskocka
Jordärskockan är rik på kostfiber, men innehåller ganska låga 
nivåer av andra näringsämnen. Men god är den, och kan ätas 
både rå, ugnsbakad och som soppa eller mos. Dessutom är 
den släkt med solrosen! Läs mer om jordärtskockan på vår 
hemsida. 

I Furulund, strax utanför Lund, ligger Lackalänga PLB 
som drivs av Mia och Håkan. På gården odlar de bland 
annat potatis, jordärtskockor (som du har i din kasse den 
här veckan) och majs, och på grannens hästgård hämtar 
de gödsel till marken. 
Håkan växte upp på en gård i nordöstra Skåne där fokus  
låg på produktion av smågrisar, nötkött och skog. 
“2011 tog jag och min fru Mia över prästlönebostället i  
Lackalänga och började odla rotfrukter och grönsaker  
enligt långsiktigt hållbara och etiska principer. Vi  
använder traktor med några enkla maskiner för de  
tyngsta momenten men mycket görs för hand” berättar  
Håkan. Och man förstår verkligen att det är en livsstil 
för hela familjen. “Förutom att bygga upp en effektiv, 
småskalig produktion vill vi skapa en sund miljö för bar-
nen där de får prova både tråkiga arbetsmoment och att 
hjälpa kunderna.”

Läs mer om Håkan, Mia och deras gård på vår webb.

Oktober - jordens grönaste fest!
Den här veckan har vi fått titta in bakom kulisserna på Jord i Malmö, ett 
kafé och butikskoncept som bjuder på modern, smakrik och växtbaserad 
mat. Låt dig inspireras av Hannahs och Elins härliga rätter.
Är det din första kasse från oss hälsar vi dig extra varmt välkommen 
till Myllas värld. Enkelt, lokalt och gott är våra 
slagord. Och finns det något vi kan göra ännu 
enklare och bättre så hör gärna av dig och 
berätta!
Vi hoppas att det ska smaka! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Jordärtskockssoppa med svartkåls-
chips & kastanjechampinjoner 

• Hummusskål med senapsrostade 
morötter

• Quinoa-otto med polkabetor &  
örtmarinerad tempeh 

“Vi hade länge delat framtidsdrömmar 
och idéer med varandra, speciellt Hannah 
hade en långlivad dröm om att öppna eget 
kafé. När vi fick höra talas om att lokalen på  
Falsterbogatan (som dessutom ligger mitt i 
mellan våra hem på St:knut och vid Folkets 
park) så kunde vi inte låta bli att höra av oss 
för att få veta mer! Efter att vi bestämt oss 
för att köra, gick allt väldigt fort.”

Elin och Hannah vill att Jord ska kännas som 
ett stort vardagsrum där alla är välkomna 
att umgås, och det har de verkligen lyckats 
med. “Vi har försökt skapa en harmonisk  
miljö med jordnära färgval och mycket  
växter, där vi hoppas folk kan ladda upp med 
inspiration. Vi serverar frukost och det gör vi 
hela dagen! Vi vill övertyga folket om att det 
går att äta gröt ända in på kvällen och att det 
kan vara en fantastisk måltid!”

Läs mer om Elin och Hannah, och vilka favorit- 
grönsaker de har just nu på vår webb.

VECKANS GÄSTKOCK:

Elin och Hannah på Jord

Veckans recept

Så anpassar du recepten till alla!
För enkelhetens skull utgår vi från samma grundrecept till alla våra maträtter. Du som 
väljer att enbart äta veganskt väljer helt enkelt bort det animaliska i recepten. Istället  
använder du det veganska alternativ vi skickat med samt övriga ingredienser och  
tillbehör som du föredrar, såsom växtbaserade mejeriprodukter.

Namn: Hannah Ingelsten och Elin Ohre
Instagram: @jordmalmo
Bor: S:t Knut / Folkets Park
Gör: Driver Jord - frukost, fik & butik, på 
Falsterbogatan 1 i Malmö
Öppettider: tis-fred kl 8-16, 
lör & sön kl 10-17.

Under päronsäsongen  
ska en verkligen passa på att äta 

frukost för ugnsbakat päron är  
fantastiskt på gröten.



 Liten / Stor

Potatis från Orupsgården 1 kg / 2 kg

Polkabetor från Dalbo Gård 450 gr / 900 gr

Timjan från Kabbarp 1 st / 1 st

Jordärtskocka från Lackalänga 250 gr / 500 gr

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Svartkål från Ur Vår Jord 100 gr / 200 gr

Småblad mix från Vegostan 100 gr / 200 gr

Lila morötter från  
Möllegården 1 kg / 2 kg

Orange morötter från  
Möllegården 1 kg / 1 kg

Salladslök från Dalbo Gård 125 gr / 125 gr

Päron från Vitaby 400 gr / 800 gr

Kastanjechampinjon från  
Saxtorp 150 gr / 300 gr

Körsbärstomater mix från  
MoE Tomat 300 gr / 600 gr

Vitlök från Snårestad 1 st / 1 st

Microgreens från Vegostan  - / 100 gr

Basilika från Kabbarp - / 1 st

Kyckling lårfilé från  
Ebbatorps fågel 350 gr / 700 gr

Viltkorv från Borgeby Vilt 500 gr / 500 gr

Vreta Gulärt från Stora  
Bjälösa / GRAM 150 gr / 300 gr

 Liten / Stor

Potatis från Orupsgården 1 kg / 2 kg

Polkabetor från Dalbo 450 gr / 900 gr

Timjan från Kabbarp 1 st / 1 st

Jordärtskocka från Lackalänga 400 gr / 600 gr

Gul lök från Växa 3 st / 4 st

Röd lök från Växa 2 st / 3 st
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Basilika från Kabbarp - / 1 st

Tempeh från Lupinta 200 gr / 400 gr

Quinoa från Nordisk Råvara  
/ GRAM 100 gr / 200 gr

Vreta Gulärt från Stora  
Bjälösa / GRAM 150 gr / 300 gr
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Vreta Gulärt från Stora  
Bjälösa / GRAM 150 gr / 300 gr

Vi vill gärna bli bättre! Har du några frågor eller 
kommentarer? Var något som det inte skulle i  
kassen? Hör av dig till oss!

hej@myllamat.se
facebook.com/myllamat
instagram.com/myllamat.se

Mer online:

Som alltid hittar du mer att läsa, 
filmer och tips på vår hemsida. 
Scanna koden för att komma  
direkt till veckans sida.

Gårdskasse Kött Gårdskasse Vegetarisk Gårdskasse Vegansk

Handla hem!
Detta kan vara bra att handla hem om du vill följa Elin och Hannahs recept till 
punkt och pricka. Men kom ihåg - det är aldrig några större problem om du 
saknar någon ingrediens. Det mesta går att lösa med det du redan har hemma.

• Vitt vin eller matlagningsvin ( alt 1 msk vitvinsvinäger + 1 dl vatten)
• Citroner (äppelcidervinäger kan ersätta för att få det syrligt)
• Havregrädde, vispgrädde, sojagrädde eller annan valfri gräddig produkt
• Kryddor: tahini (sesampasta) och spiskummin

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.


