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Veckans

Veckans:
GÄSTKOCK: Louise Bondebjer
BONDE: Göran på Vegostan
RÅVARA: Mangold



VECKANS BONDE:
Vegostan

Veckans råvara: Mangold
Mangold är en riktig supergrönsak, full av näringsämnen  
och dessutom en av de mest lättodlade grönsakerna.  
Faktiskt fungerar det bra inomhus också för den som råkar 
bo på femte våningen mitt i stan!

På ett fält strax utanför Malmö besöker vi Göran, som 
driver stadsodlingsföretaget Vegostan. Med bakgrund 
som ingenjör och stort intresse för IT, sadlade han om 
för några år sen och utbildade sig inom agroekologi på 
Sveriges Lantbruksuniversitet. “Vi behöver ställa om 
många av våra system, och då är stadsodling en av alla 
lösningar som kommer behövas” säger Göran. 
Hans verksamhet är fortfarande i startgroparna. “Det är 
andra året jag är igång nu, och det är första säsongen 
på marken här i Vintrie. I år har fokus helt och hållet legat 
på att bygga upp verksamheten här, med de byggnader 
och installationer som behövs, och att hitta de punkter 
där det går att optimera systemet” säger han. “Det är ju 
en långsiktig satsning, men jag känner mig riktigt nöjd 
och är glad att jag tog det här steget”. 

Läs mer om Göran och Vegostan på vår webb.

Nya godsaker från naturens eget skafferi!
I veckans kasse hittar du allt från trattkantareller och äpplen till rödbetor, 
blomkål och dill. Det är som ljuv musik i öronen för vår gästkock, 
matkreatören Louise Bondebjer. Hon bjuder på guldkorn och klokskap 
från sin värld av mat och måltider, men inte minst några riktigt goda och 
höstiga recept från sin bok Naturens Skafferi.
Ute på åkern träffar vi Göran på Vegostan. 
Mangolden i kassen kommer direkt från honom. 
Perfekt om du vill laga Louises goda rotfruktssallad 
med dill och solrospesto.
En härligt enkel, god och lokal matvecka önskar 
vi er alla!
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Krämig kantarellpasta med  
salsa verde  

• Rostad rotfruktssallad med dill-  
och solrospesto

• Blomkål- & äppelsoppa med  
citronolja & örttopping

När Louise fick frågan om hon ville göra en 
kokbok tillsammans med fotograf Tine Guth 
Linse så var det en dröm som gick i upp- 
fyllelse. Vad den skulle handla om var lätt att 
komma fram till.

“Svenska råvaror från naturen omkring oss 
ligger mig varmt och hjärtat, och att arbeta  
med säsongsmogna råvaror. Då har man  
mycket vunnet i smak, färg och form. Det 
skulle också vara enkla recept och ett fint  
utbud av lagat, bakat, saftat, syltat med en 
Naturens råvara som grund” berättar Louise.

Har du lyckan att bli bjuden på frukost 
eller jobbmöte en förmiddag hemma hos  
Louise Bondebjer kan du räkna med en 
klassisk “Louise-setting”. Den kan bestå av 
ett mysigt uppdukat köksbord med någon 
hemkokt sylt, en god ost och ett nybakt bröd 
till kaffet eller teet. Och ett par nyplockade 
snittbuketter från den egna trädgården 
förstås!

Läs mer om Louise på vår webb.

VECKANS GÄSTKOCK:
Louise Bondebjer

Veckans recept

Veckans råvara: Mangold Så anpassar du recepten till alla!
För 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. Istället  
använder du det veganska alternativ vi skickat med samt övriga ingredienser och  
tillbehör som du föredrar, såsom växtbaserade mejeriprodukter.

Namn: Louise Bondebjer
Bor: Strax söder om Malmö i byn 
Skumparp
Familj: Man och 4 barn
Gör: Egenföretagare med hemmet 
som kontor. Sysselsätter mig med  
diverse inom området mat och måltid, 
såsom receptframtagning/styling och 
rent-a-chef-uppdrag. Kan snart även  
titulera mig kokboksförfattare x 2 när 
nya boken kommer i 
början av nästa år!
Instagram: 
@louisebylisapalandet
Blogg: 
justwannahavefun.se

Så här års är rotfrukterna  
mina favoriter. Ljuvliga att rosta, råriva 
till rösti, att göra mos och soppor på och 

även smaksätta bröd med.



 Liten / Stor

Potatis Amandine 
från Lackalänga 500 g / 1 kg

Morötter från Möllegården 500 g / 1 kg

Palsternacka från Möllegården 400 g / 800 g

Rödbetorfrån Dalbo 400 g / 800 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st 

Bok choy från Ur Vår Jord 100 g / 200 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Romansallad från Bjud 1 st / 1 st

Vanliga tomater 
från MoE Tomater 300 g / 500 g

Tomatmix från MoE Tomater 150 g / 300 g

Gurka från Nydala 1st / 1 st

Mangold från Vegostan 100 g / 200 g

Trattkantareller från Saxtorp 250 g / 500 g

Äpple från Gedenryds Frukt 400 g / 800 g

Bladpersilja från Kabbarp 1st / 1 st

Dill från Kabbarp 1st / 1 st

Morötter vit från Möllegården - / 500 g 

Nötfärs från Tolånga 17 250 g / 500 g

Kalkon från Toftebo Kalkon 300 g / 600 g

 Liten / Stor

Potatis Amandine 
från Lackalänga 1 kg / 1,5 kg

Morötter från Möllegården 500 g / 1 kg

Palsternacka från Möllegården 600 g / 800 g

Rödbetorfrån Dalbo 600 g / 800 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st 

Bok choy från Ur Vår Jord 200 g / 300 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Romansallad från Bjud 1 st / 1 st

Vanliga tomater 
från MoE Tomater 500 g / 700 g

Tomatmix från MoE Tomater 300 g / 500 g

Gurka från Nydala 1st / 1 st

Mangold från Vegostan 200 g / 300 g

Trattkantareller från Saxtorp 250 g / 500 g

Äpple från Gedenryds Frukt 400 g / 800 g

Bladpersilja från Kabbarp 1st / 1 st

Dill från Kabbarp 1st / 1 st

Morötter vit från Möllegården 500 g / 1 kg

Gulbetor från Dalbo - / 800 g 

Halloumost från Nablus Mejeri 200 g / 200 g

Kidneybönor från Fagraslätt,  
Kristianstad/GRAM 150 g / 300 g

 Liten / Stor

Potatis Amandine 
från Lackalänga 1 kg / 1,5 kg

Morötter från Möllegården 500 g / 1 kg

Palsternacka från Möllegården 600 g / 800 g

Rödbetorfrån Dalbo 600 g / 800 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st 

Bok choy från Ur Vår Jord 200 g / 300 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Romansallad från Bjud 1 st / 1 st

Vanliga tomater 
från MoE Tomater 500 g / 700 g

Tomatmix från MoE Tomater 300 g / 500 g

Gurka från Nydala 1st / 1 st

Mangold från Vegostan 200 g / 300 g

Trattkantareller från Saxtorp 250 g / 500 g

Äpple från Gedenryds Frukt 400 g / 800 g

Bladpersilja från Kabbarp 1st / 1 st

Dill från Kabbarp 1st / 1 st

Morötter vit från Möllegården 500 g / 1 kg

Gulbetor från Dalbo - / 800 g 

Gröna linser från Havgård,  
Klippan/GRAM 150 g / 300 g

Kidneybönor från Fagraslätt,  
Kristianstad/GRAM 150 g / 300 g

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 med kameran  
på din mobil för att komma  
direkt till veckans sida.

Gårdskasse Kött Gårdskasse Vegetarisk Gårdskasse Vegansk

Handla hem!
Detta är bra att ha hemma om du vill följa alla Louises recept! 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.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

• Soppa: Grädde, god olja och ett gott bröd, gärna surdegsbröd
• Pasta: Grädde, pasta, sardeller, kapris
• Rotfruktssallad: Vitlök, citron, solroskärnor, pumpakärnor, rapsolja, prästost


