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Veckans

Veckans:
GÄSTKOCK: Milo Kalén på  
Kaka på kaka

  BONDE: Ola på  
  Hyllehög  gård

RÅVARA: Ägg



VECKANS BONDE:
Ola på Hyllehög Gård

Veckans råvara: Ägg
Ägg är en av de mest näringsrika råvaror vi har, fullt med antioxidanter,  
järn, proteiner, mineraler och fett. Med lång hållbarhet och många  
olika sätt att tillaga det är ägg en perfekt sak att alltid ha i kylskåpet och 
fungerar både till mellanmål, frukost, lunch och middag. 
Läs mer om de fantastiska äggen på vår hemsida. 

Ola, eller snarare hans 25 800 hönor, producerar äggen 
vi säljer hos oss och vi har fått så mycket glada kom-
mentarer från våra kunder om de goda äggen. Följ med 
på besök hos Ola och hönorna och få  veta mer om vad 
som gör äggen så goda. 
“En av anledningarna är att vi jobbar hårt med att ge 
dem bra mat. De får ensilage som vi odlar själva här på 
gården, spannmål från en av granngårdarna och snäck-
skal för mineralernas skull. Sen behöver de ordentligt 
med sysselsättning också, annars börjar de gärna picka 
på varandra. Hos oss får de får gå ute mycket, och så får 
de mineralbaljor. Det är pressade kakor med mineraler 
och spannmål som de får picka i för att komma åt spann-
målet, och det håller dem sysselsatta” berättar Ola.

Läs mer om Ola och Hyllehög Gård på vår webb. 
Där finns också en film från vårt besök. 

Tomatlycka, favoritsoppa och ägg från glada höns!
Vi satte en påse tomater, ett fång morötter och en blomkål i famnen på Milo Kalén. 
Tillbaka fick vi de mest underbara måltider på bara ett fåtal ingredienser som du 
hittar recept på här i bladet. Samma sak gjorde vi med ägg - det är ju basen i flera av 
godsakerna på Milos kafé Kaka på Kaka. På vår hemsida hittar du receptet på den 
vanebildande goda äppelsockerkakan som hon bjuder oss på.
Ägg är också veckans råvara. Ola från Hyllehög gård är mannen som levererat de 
fina äggen i kassen. Läs mer om honom här nedan och på 
hemsidan.
Ni som valt vegansk kasse får prova på suverän och 
lokalt producerad tempeh gjord på lupinböna från 
Lupinta i Malmö och SmartVurst från Snapphane Chark i 
Hässleholm.
Mycket matglädje önskar vi! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Morotssoppa med riv  
• Enkel pasta med tomatsås
• Rosmarin- och citrondoftande kyck-

ling med blomkålsmos och rostade 
tomater 

Att det aldrig är försent att följa sina drömmar  
är Milo Kalén ett bevis för. Vid 50 års ålder 
bestämde hon sig för att följa hjärtat och  
resultatet är två älskade caféer i Malmö!

“Jag har alltid velat göra något eget. Skapa 
något som är mitt och göra det på mitt sätt. 
Så efter att ha jobbat i butik och galleri i  
många år, och däremellan varit mycket  
hemma med barnen, så kände jag vid 50 års 
ålder att nu var det dags!  Jag har alltid gillat 
att laga mat, baka och att få rå om människor. 
Dessutom är jag uppvuxen med en mamma 
som alltid bakade och vi hade många mysiga  
fikastunder hemma tillsammans med familj 
och vänner. Så att starta ett eget cafe blev 
min dröm. Den gick i uppfyllelse 2013 när 
jag öppnade Kaka På Kaka i Limhamn”  
berättar Milo.

“Här bakar vi allt på plats och på samma sätt 
som man gör hemma. Vi sätter stor vikt vid 
att alla som kommer till oss ska trivas och att 
de ska gilla det vi serverar.”

Läs mer om Milo på vår webb.

VECKANS GÄSTKOCK:
Milo på Kaka på Kaka

Veckans recept

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. Istället  
använder du det veganska alternativ vi skickat med samt övriga ingredienser och  
tillbehör som du föredrar, såsom växtbaserade mejeriprodukter.

Namn: Milo Kalén
Bor: På Ön utanför Malmö
Familj: Gift med Johan som är fotograf 
men också briljant på att baka surdegs-
bröd samt döttrarna Joanna och Clara. 
Gör: Driver Kaka på Kaka sedan 2013. 
Numera finns vi både på Tegnérgatan 
25A i Limhamn och på Regementsga-
tan 29 i Slottsstaden.
Öppettider: 
Limhamn: Tis-fre 9-16, lör 10-15, 
Slottis: Tis-fre 9-17, lör-sön 10-16
Instagram: 
@kakapakaka.malmo
Bok: Dagens fika 
(Kakao förlag 2016) 
Finns att köpa på 
båda kaféerna.

Våga. Smaka. Var inte rädd för att 
misslyckas!



 Liten / Stor

Potatis - King Edward från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Orange morötter från  
Möllegården 400 g / 600 g

Gula morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Lila morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Palsternacka från Möllegården 200 g / 400 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Körsbärstomater mix från  
MoE Tomat 400 g / 800 g

Stora tomater från MoE Tomat 300 g / 500 g

Äpplen - Sara från Staffan  
Gedenryd i Österslöv 800 g / 800 g

Sallad & microgreen mix  
från Vegostan 50 g / 100 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp 200 g / 300 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Gurka från Nydala 1 st / 1 st

Purjolök från Bjud 1 st / 1 st

Basilika från Kabbarp 1 st / 1 st

Pak choi från Ur Vår Jord 125 g / 250 g

Ovanlår / Halv kyckling 
från Ebbatorps fågel 400 g / 1,8 kg

Sidfläsk från Tolånga 17 150 g / 300 g

Ägg från Hyllehög Gård 6 st / 6 st

 Liten / Stor

Potatis - King Edward från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Orange morötter från  
Möllegården 400 g / 600 g

Gula morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Lila morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Palsternacka från Möllegården 250 g / 400 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Körsbärstomater mix från  
MoE Tomat 400 g / 800 g

Stora tomater från MoE Tomat 300 g / 500 g

Äpplen - Sara från Staffan  
Gedenryd i Österslöv 800 g / 800 g

Sallad & microgreen mix  
från Vegostan 75 g / 150 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp 200 g / 300 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Gurka från Nydala 1 st / 1 st

Purjolök från Bjud 1 st / 1 st

Basilika från Kabbarp 1 st / 1 st

Bok Choi från Vegostan 150 g / 250 g

Kålrabbi från Vegostan 1 st

Koriander från Ur vår jord - / 30 g

Ägg från Hyllehög Gård 6 st / 6 st

Tempeh från Lupinta 200 g / 400 g

 Liten / Stor

Potatis - King Edward från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Orange morötter från  
Möllegården 400 g / 600 g

Gula morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Lila morötter från  
Möllegården 300 g / 600 g

Palsternacka från Möllegården 250 g / 500 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Körsbärstomater mix från  
MoE Tomat 400 g / 800 g

Stora tomater från MoE Tomat 400 g / 600 g

Äpplen - Sara från Staffan  
Gedenryd i Österslöv 800 g / 800 g

Sallad & microgreen mix  
från Vegostan 75 g / 150 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp 200 g / 300 g

Blomkål från Bjud 1 st / 1 st

Gurka från Nydala 1 st / 1 st

Purjolök från Bjud 1 st / 1 st

Basilika från Kabbarp 1 st / 1 st

Bok Choi från Vegostan 150 g / 250 g

Kålrabbi från Vegostan 1 st

Koriander från Ur vår jord - / 30 g

SmartVurst från Snapphane  
Chark 200 g / 200 g

Tempeh från Lupinta 200 g / 400 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!
Det här behöver du ha hemma om du vill följa Milos recept!

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

• Soppa: 3 dl crème fraiche (+1 dl till äppelkakan, bonusreceptet på hem-
sidan) eller motsvarande växtbaserat alternativ, gott bröd

• Pasta: vitlök, olivolja, din favoritpasta, smör, mozzarella eller naturell tofu
• Blomkålsmos med kyckling eller tempeh: citron, rosmarin (torkad går bra), 

olivolja, smör, mjölk (ko- eller växtbaserad), smakrik ost - exempelvis  
parmesan eller prästost


