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Veckans:
GÄSTKOCK: Frida  
Nilsson på MJ’S

BONDE: Matts och Eva 
på MoE Tomat 

RÅVARA: Tomat 



VECKANS BONDE:
Matts och Eva på MoE Tomat

Veckans råvara: Tomat
Tomater är en av våra mest varierade grönsaker och världen över odlas över 7500 varianter 

av tomat. Våra odlare Matts och Eva odlar bara 16 sorter, men det blir en underbar 
mix av det också! Tomater är rika på c-vitamin och supernyttiga antioxidanten 

lykopen, som också bidrar till den röda färgen. Faktum är att om du hettar upp 
tomaten och tillsätter fett så blir det enklare att ta upp lykopenet. Perfekt med 
ugnsrostade tomater alltså! Mer om tomater på vår hemsida. 

I Furulund står växthusen där Eva och Matts har odlat tomater  
sedan 1989. De är en av de mindre professionella tomat- 
odlarna, och passionen lyser igenom när jag pratar med Eva. 
“Det är så roligt med tomater! Det finns så många sorter att  
prova att odla, och det går att styra odlingen så mycket med 
hur vi sköter om dem” säger hon och lägger till att det inte är 
ett jobb för dem - det handlar om en livsstil.

De driver odlingen på ett så hållbart sätt som möjligt. Ohyra  
och sjukdomar är ofrånkomligt i alla odlingar, men här jobbar  
de bara med helt naturliga behandlingsmetoder när det  
behövs. “Eftersom vi jobbar i relativt liten skala så är vi ju hela 
tiden ute och ser hur plantorna mår. Att vi dessutom hand-
plockar alla tomater och levererar i närområdet gör att de  
alltid är färska och hanterade med omsorg” berättar Eva. 

Och godaste sättet att äta en tomat? “Solvarm direkt från 
plantan såklart” skrattar Eva, men tipsar även om att ugnsbaka 
körsbärstomaten Tastery. 

Läs mer om Matts och Eva på vår hemsida. 

”Smaka upp, dela ner, plocka över och pickla”
Den här veckan tar vi på oss kockrockarna och går in i finrestaurangköket tillsammans 
med Frida Nilsson på MJs i Malmö. Med inspiration från åkrarna och odlarna som vi 
jobbar med så gick Frida “all in” och tog våra lågt växande skånska höstgrödor till 
helt nya höjder!
Smaka upp, dela ner, plocka över och pickla. Det ska vi ägna oss åt den här veckan! 
I synnerhet när vi följer Frida Nilssons anvisningar i de goda recepten. För det är 
inte bara fantastiska smaker hon bjuder på, hon lär oss en 
radda användbara ord i köket och några smarta knep vid 
spisen.
Innehållet i Myllas gårdskasse kan du använda precis som 
du vill. Skapa nya egna rätter, laga gamla trotjänare eller 
ta ut svängarna till något nytt, spännande - och kanske 
utmanande - med hjälp av våra gästkockar. 
Mycket matglädje önskar vi! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Ångad bok choi
• Rostad morot & majrova med  

viltkorv (eller SmartVurst)
• Tomater, fänkål, svartvitlök, högrev

I restaurangköket på MJ’S i Malmö är det kock-
drottningen Frida Nilsson som står bakom  
kastrullerna. Med flera fina utmärkelser visar 
hon att det går utmärkt att sätta fokus på grön-
saker och att fokusera på att skapa en familjär 
stämning även på hotellrestauranger. 

“Jag har sedan tidiga år alltid varit intresserad 
av att följa med vad som händer i köket hemma. 
Framför allt när min farmor lagade mat, skånsk 
husmanskost när det är som bäst! När jag var 
tretton fick jag möjlighet att få en liten inblick 
i ett restaurangkök på en sommarkrog i Vejby-
strand där jag är uppväxt. Efter det fanns det in-
gen återvändo!” berättar Frida när vi frågar om 
hur det kom sig att hon blev kock. 

Hur gick dina tankar när du utvecklade recepten 
till veckans kasse?

“Jag tog fram recepten på samma sätt som jag 
oftast gör, dvs utgår ifrån grönsaken och sedan 
sätter jag den smakbild jag tycker matchar och 
lyfter fram råvarorna.”

Läs mer om Frida på vår webb. Där får du också 
lära dig hennes kock-lingo - så att du kan låta som 
en stjärnkock i köket!

VECKANS GÄSTKOCK:
Frida Nilsson på MJ’s

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: Frida Nilsson
Gör: Kökschef på MJ’s Hotel, Bar &  
Restaurant i Malmö
Utmärkelser: Årets Kvinnliga Kock 2019, 
Rising Star 2019 enligt White Guide m fl
Instagram: @frida.nilsson_chef

DET KAN TYCKAS vid första anblick vara 
många och utmanande moment i Fridas 
recept, men var för sig är de inte särskilt 
svåra att klara av. Och när du väl förberett  
allt som ska vara på  
tallriken så är det bara 
att lägga upp på varma  
tallrikar. Läs mer om 
hur Frida själv jobbar  
fram sina rätter i  
intervjun på vår hem-
sida.

Jag utgår ifrån grönsaken och 
sedan sätter jag den smakbild jag tycker 

lyfter fram råvarorna.



 Liten / Stor

Potatis Amandine från   
Lackalänga PLB 500 g / 1 kg

Morötter gul från  
Möllegårdens Morötter 300 g / 500 g

Palsternacka från  
Möllegårdens Morötter 200 g / 300 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st 

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Rosmarin från Kabbarp 1 st / 1 st

Sallad & Microgreen mix från   
Vegostan 75 g / 150 g

Stora tomater från MoE   
Tomater 400 g / 600 g

Små tomater mix från MoE  200 g / 300 g

Portabello från Saxtorps  150 g / 300 g 
Svamp

Purpurkål från Landet oss 100 g / 150 g

Pak choi från Ur Vår Jord 100 g / 200 g

Jordärtskocka från  
Lackalänga PLB 150 g / 300 g

Majrova från Ur Vår Jord 100 g / 200 g

Betor (gul/röd/polka) från  
Dalbo Gård 400 g / 800 g

Plocksallat Salanova Grön 
från Kabbarps Trädgård 1 st / 1 st

Vitkål från Dalbo Gård 500 g / 1 kg

Gurka från Nydala  1 st / 1 st

Vitlök från Snårestads vitlök - / 1 st

Viltkorv från Borgeby  
Fågel & Vilt 250 g / 500 g

Högrev i bit - Angus från  
Tolånga 17 250 g / 500 g
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SmartVurst från Snapphane 
Chark 200 g / 400 g

Lupinböna från Körslätts Gård  150 g / 300 g
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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 Fridas recept!

• Ångad bok choi: 1 king solo vitlök (lite större vitlök utan klyftor), 1 citron, 200 g (ca 
5 skivor) rågbröd (t ex danskt), sechuanpeppar (kan ersättas av chiliflakes, men med 
försiktighet då de är lite starkare), ljus soja, ättika 24%, strösocker, olivolja, flingsalt. 
pistaschnötter, 150 g Blå kornblomst (grönmögelost)

• Rostad morot & majrova med viltkorv: 1½ dl vispgrädde, 2 dl morotsjuice, 1 apelsin, 
olivolja, 65 g smör.

• Tomater, fänkål & högrev: grovsalt, flingsalt, 2 king solo-vitlök, ljus soja, sesamolja, 
olivolja, citron, fänkål.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.


