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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Linus är tredje generationen  

på Möllegården

RÅVARAN:  
Moroten - en knaprig 

färgbomb



Får det lov att vara lite smart pesto?
Hur mycket mat måste du slänga därhemma? Vi svenskar slänger enligt Naturvårdsverket 
95kg mat per person och år, inte bara från din kyl såklart. 

All morot har till exempel blast, men större delen av året är den lite väl grov att göra något 
kul med. Men något du kan göra som är att köpa morot i knippe och ta tillvara på blasten, 
till exempel gör en blastpesto! Receptet hittar du här nedanför, scanna QR-koden med 
kameran i din telefon för att komma rätt.

Vi vill denna vecka lyfta Linus på Möllegårdens morötter, tredje generationens lantbrukare 
på Möllegården. Enligt Linus är det bästa att ha morötterna i en plastpåse i kylen, men 
hälsar också att "min sambo testade att lägga mjuka morötter helt i blöt under natten, 
morgonen därpå var de stenhårda igen. Som nya!"

Vi hoppas du får en fin lokal vecka!  
Rickard och resten av Mylla-gänget

Fakta matsvinn www.naturvardsverket.se/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/uppdelat-efter-omrade/avfall/matsvinn

Inspiration till veckans middagar
• Rostad rotfruktssallad med dill- och solrospesto, recept 

från Louise Bondebjer
• Gravad låx på morot, recept från Malin  

och William, @malinochwilliamgrejar
• Världens enklaste morotssoppa, recept från Caroline Vass
• Pasta med klimatsmart köttfärssås
• Svamppytt med rotfrukter, pepparrotskräm, bakat ägg 

och picklad rödlök, recept från Julia Tuvesson
• Svinntipset: Pesto på morotsblast

Mer på webben:

Scanna koden med 
mobilkameran för att komma 

direkt till receptlänkarna.

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:

Linus på MöllegårdenLinus på Möllegården
När vi träffar Linus Christensson på 
Möllegårdens Morötter är det tredje 
generationen lantbrukare vid gården. 
“Farfar köpte Möllegården på 50-talet och 
började bruka de små markbitarna intill. Idag 
bedriver vi ca 600 hektar grönsaksodling 
samt traditionell växtodling på markerna runt 
löddebygden” säger Linus och berättar att de 
är en av de tio större morotsodlarna i landet. 
Det är inte bara morötter som odlas. “Vi 
jobbar med en femårig växtföljd, så vi odlar 
bara morötter vart femte år på de olika fälten. 
Resten av åren är det i huvudsak spannmål 
samt palsternackor, men det är morötterna vi 
fokuserar på. Varje år skördar vi ungefär 7 000 
ton morötter, och ungefär hälften av det säljer vi 
färdigpackat i påsar till de olika butikskedjorna 
i landet. Resten säljs i lösvikt 
till restauranger, butiker och 
skolkök” säger Linus. “Vi 
jobbar också på olika sätt 
för att få en långsiktigt och 
hållbar verksamhet. Vi är 13 
helårsanställda och behöver 
se till att ha verksamhet 
nästan året runt. Dels lagrar vi en del av 
morötterna för att kunna sälja under vintern, 
men en del står också kvar ute på fälten. Då 
täcker vi dem med halm för att kunna skörda 
även vintertid och ända fram till maj månad. 
Om det är mycket snö kan det ibland kännas 

Veckans råvara: Morot 

Det är nyttigt med morot, bland annat för att karotin som ger moroten sin färg 
hjälper oss människor att skapa a-vitamin. A-vitamin är viktigt för bland annat 

ögats funktion, men det är tyvärr en myt att det förbättrar synen om du 
redan har bra syn. Troligtvis kommer myten från att brist på A-vitamin 
kan påverka synen negativt, och att om du då äter morötter kan återställa 
synförmågan. Myten har använts i taktiska syften under andra värlskriget, 
då det brittiska flygvapnet påstod att den plötsliga ökningen i antalet 
nedskjutna tyska bombplan berodde på att deras piloter genom en 
morotsrik diet fått mycket bättre mörkerseende. Det var dock förstås 
radarn som var den riktiga orsaken. 

Läs mer om morot på myllamat.se 

lite konstigt att först ploga innan man kan 
skörda, men det brukar gå bra” berättar Linus. 
Alla morötter våra morötter och palsternackor 

tvättas, poleras och 
fotograferas i en 
sorteringsmaskin för att 
sortera bort skadade 
morötter. “Det finns alltid 
skador, det kan ha blivit 
skador av maskiner, röta 
eller skadedjur. Men de 

morötter som sorteras bort säljer vi istället som 
fodermorötter till bland annat kor och hästar, 
så de kommer också till användning” säger han 
och tittar så att allt ser bra ut när vi går förbi 
sorteringen.
Läs hela intervjun med Linus på myllamat.se

“Om det är mycket snö 
kan det ibland kännas lite 

konstigt att först ploga 
innan man kan skörda, 

men det brukar gå bra!”



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

    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist (fast)  1kg / 1kg

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gurka från Sois Växthus i Troedstorp 1st / 2st

Mangold i knippe  
från Bondekocken i Lund 200g / 300g

Morot i knippe från Möllegården 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Kycklingklubba från Ebbatorps fågel 2st / 4st

Gårdskasse, vegetarisk   

Redig Eldost  
från Furumossens Gårdsmejeri 1st / 2st

Rödbetor från Ekebo 400g / 800g

Broccoli från Åhusgrönt    -   / 2st

Kålmix i knippe från Landet oss 1st / 1st

Grå ärtor från Fagraslätt 150g / 300g

Selleri från Vegostan i Malmö 1st / 1st

Sockerärtor från Dalbo Gård 150g / 250g

Gårdskasse, vegansk   

Vita bönor från Fagraslätt 150g / 300g

Rödbetor från Ekebo 400g / 800g

Broccoli från Åhusgrönt 1st / 2st

Kålmix i knippe från Landet oss 1st / 1st

Grå ärtor från Fagraslätt 150g / 300g

Selleri från Vegostan i Malmö 1st / 1st

Sockerärtor från Dalbo Gård 150g / 250g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

Kolla in vår hemsida för instruktioner 
myllamat.se/blogs/mylla-bloggen/tillagning


