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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Tolånga 17 - familjen med kvalitet 

och hållbarhet i fokus

RÅVARAN:  
Kålrabbi - mild och krispig



Inspiration till veckans middagar

Skördetider hos våra odlare
Ute på fälten börjar tröskorna dyka upp, och med högsommaren så kommer också  
skördetid. Vi har nu ännu fler grönsaker och bär tillgängliga i vårt tillvalssortiment, och 
i kassarna hittas allt från solmogna tomater till krispig kålrabbi. Just kålrabbin kan du 
också läsa mer om på vår hemsida. Visste du till exempel att det har varit en basråvara 
hos oss i Sverige ända sedan 1700-talet?

Sommar är också högtid för grillkvällar, och om man vill ha kött på grillen så ska man välja 
naturbeteskött. Det är både bra för klimatet och den biologiska 
mångfalden. På Mylla hämtar vi vårt kött från Tolånga 17 utanför 
Sjöbo, och där går både grisar och kor utomhus. Denna vecka 
bjuder vi med dig till Ann, Tomas och Anders som driver Tolånga 
17. De berättar bland annat om hur de tar hand om matsvinn och 
producerar sin egen el. Riktigt hållbart, med andra ord!

Med det önskar vi er en riktigt härlig sommarvecka! 
Rickard, Maria och resten av Mylla-gänget

• Hummusskål med rostade morötter, från Jord
• Broccoli- och quinoasallad med Nablusi och srirachamajonnäs, från 

Nablus Mejeri
• Äppelstekt karré med picklad kålrabbi, från Marcus Nilsson
• Vacker broccolipizza, från Maria Dahlquist
• Rostade inlagda tomater, från Maria Dahlquist
• Svinntips: pesto på morotsblast

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: Kålrabbi 

Under sommarmånaderna äntrar den milda, krispiga kålrabbin många 
kök från den skånska myllan och hänger sedan kvar en bit in på hösten. 
Den är perfekt i sallad, men även god i soppor eller i sällskap av några 
goda klickar smör i stekpanna eller ugn.

Denna fina stamknöl har en mild och lite söt smak, och en härligt 
krispig konsistens som påminner lite om en rädisa. Därmed passar 
den utmärkt rå och skivad eller strimlad i sallader, förslagsvis i en 
god vinägrett.
Läs mer om kålrabbi på myllamat.se 

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

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

Färskpotatis - tvättad från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Knippelök gul från Åhusgrönt 1 st / 2 st

Tomatmix från MoE Tomat 500 g / 800 g

Gurka från Sois Växthus i Troedstorp 1 st / 2 st

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

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Chorizo från Tolånga 17 4-pack / 6-pack

Oxfärs från Tolånga 17 400 g / 600 g

Selleri från  
Vegostan stadsodling i Malmö 1 st / 1 st

Gårdskasse, vegetarisk   

Mangold i knippe från  
Bondekocken i Lund 300 g / 500 g

Broccoli från Åhusgrönt 500 g / 1 kg

Buskbönor från Bondekocken i Lund 300 g / 400 g

Redig Eldost från 
Furumossens Gårdsmejeri 1 st / 2 st

Kålrabbi från Vegostan  1 st / 1 st

Morot i knippe från Möllegården 1 st / 1st

Gårdskasse, vegansk   

Mangold i knippe från 
Bondekocken i Lund 300 g / 500 g

Broccoli från Åhusgrönt 500 g / 1 kg

Buskbönor från Bondekocken i Lund 300 g / 400 g

Gröna linser från Havgård, Klippan 200 g / 350 g

Kålrabbi från Vegostan  1 st / 1 st

Morot i knippe från Möllegården 1 st / 1 st

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.


