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VECKANS BONDE:

Rikard på Saxtorp Svamp

Veckans råvara: Svamp
Att svamp är något man skulle kunna skriva hela avhandlingar på är ingen överdrift. Som 

ett helt eget rike, vid sidan av växt- och djurriket, så finns mycket att berätta. Men vi  
fokuserar på matsvampen och konstaterar att champinjoner är populärast och att vi 

äter ca 9000 ton färsk champinjon i Sverige varje år. Frågan är dock om Portabellon 
(som ju faktist är en champinjon) räknas in i det? Mer om svampar (och  Internets sista  
hemlighet) hittar du på vår hemsida. 

Långa pendlingsavstånd, storstadsstress och ett evigt  
vardagspusslande närde en dröm om ett annat liv när  
Rikard och AnnMarie bodde i Stockholm i början av  
2000-talet. En dag pockade en annons om ett skånskt  
familjeföretag som var till salu på uppmärksamhet. En  
svampodling, kunde det vara framtiden? “På vinst och  
förlust  en vacker sommarmorgon åkte vi ner till Saxtorp 
Svamp en mil söder om Landskrona. Det blev kärlek vid  
första ögonkastet”.

Livet på landet började bra. Faktum är att Saxtorp Svamp  
lyckades bli certifierade av Svenskt Sigill efter bara två år 
som ett av Sveriges första svampföretag. “Så här ett antal år  
senare är det tydligt att intresset för goda råvaror av högsta 
kvalitet och utan kemisk bekämpning ständigt ökar. Efterfrågan  
på färska svamp växer bokstavligen så att det knakar och de 
senaste åren har vi kunna expandera företaget” säger Rikard 
och berättar att de nu plockar och levererar ca 2500 kg färsk 
svamp varje vecka.

Läs mer om Rikard och svamparna på vår hemsida. 

Käka grönt och lär dig mer om svamp!
När det kommer till närodlat och grönt i säsong har Julia Tuvesson, alias Tuvessonskan, 
inga barriärer i köket. Det får du smakprov på denna vecka när hon bjuder på tre 
härliga recept från sin nya inspirerande bok “Käka grönt”. Bland annat blir det 
svampbiffar med gräddsås och hasselbackspotatis. En husmansklassiker på grönt 
vis helt enkelt.
Och på tal om svamp så är det med stolthet vi presenterar 
veckans producent: Saxtorp Svamp. De står - inte helt 
otippat - även för veckans råvara. Läs mer om Saxtorp och 
deras välsmakande superstjärnor från svampriket längre 
ner och även på vår hemsida.
Mycket matglädje önskar vi! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Svampbiffar med hasselbackade 
rotfrukter, pressgurka och gräddsås

• Prästostbiffar med rostad potatis-
sallad och kaprisdipp

• Rostad vitkål med brynt hassel-
nötssmör, belugalinser, getyoghurt 
och grönkålssallad 

Julia är från början etnolog med inriktning på 
digital kommunikation och sociala medier. 
Men under mammaledigheten startade hon 
Instagramkontot @tuvessonskan och resten är  
historia. Med över 45 000 följare inspirerar hon 
dagligen till god, enkel och grön vardagsmat,  
och hennes stora kärlek till matstaden Malmö 
lyser alltid igenom. 

Vad har du för filosofi kring mat och recept?

Recepten jag skapar är helt enkelt de rätter som 
jag själv lagar till min familj. Enkla och snabblaga-
de recept. Maten ska i första hand vara god och 
utgå från det bästa som säsongen har att erbju-
da. Och som gärna inte lämnar ett berg av disk 
efter sig!

Vilket är ditt bästa tips kring matlagning? 

Mitt bästa och enklaste tips är att inte krångla till 
det i onödan. Lita på dina egna smaklökar och 
våga tricksa själv. Och kom ihåg, allt blir gott 
med lite brynt smör eller en god sås till!

Läs mer om Julia på vår hemsida.

VECKANS GÄSTKOCK:

Julia Tuvesson

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: Julia Sörensen Tuvesson
På nätet: @tuvessonskan och 
bloggar på tuvessonskan.se
Böcker: “Plåtmat” och “Käka 
Grönt!”
Bor: Malmö
Familj: Man Calle och två barn på 
5,5 och 4 år. 
Gör: Driver Tuvessonskan, skriver 
kokböcker och 
frilansar som 
digital strateg

När man använder sig av bra och 
smakrika råvaror går det att laga super-

god middag på nolltid. 



 Liten / Stor

Potatis Fast från Orupsgården 1 kg / 2 kg

Grönkål från Ted Ivarsson  
Grönt 100 g / 200 g

Rosa lök från Almhaga 1 st / 2 st

Lila morötter från Möllegården 250 g / 500 g

Vita morötter från Möllegården 250 g / 500 g

Betor - blandade från Kullagrönt och 
Lindegården handelsträgård 400 g / 800 g

Champinjoner från Saxtorp 200 g / 400 g

Jordärtskocka från Lackalänga 150 g / 300 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st 

Microgreens/småblad från  
Vegostan 75 g / 150 g

Gurka från Nydala 1 st / 1 st

Tomatmix från MoE Tomat 200 g / 400 g

Vitkål från TG Grönsaker 500 g / 1 kg

Rotselleri från Wirahill 250 g / 500 g

Ägg från Hyllehög Gård 6 st / 6 st

Nötfärs från Tolånga 250 g / 500 g

Gödtuppkorv från Borgeby 500 g / 500 g

Gröna linser från Hulte,  
Gotland / GRAM 75 g / 150 g

Quinoa från Fagraslätt,  
Kristianstad / GRAM 75 g / 150 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 Julias recept!

• Svampbiffar med hasselbackade rotfrukter: vitlök, timjan, japansk soja, 2 dl solros-
frön och/eller hasselnötter, 3 dl riven cheddarost, skånsk senap, 1½ dl ströbröd, 2½ 
dl havregrädde el vanlig, ca 65 g smör, 1 tsk svartvinbärsgelé eller lingonsylt, torkad 
timjan, ½ grönsaksbuljongtärning, 3 msk chiafrön (endast veganska kassen)

• Prästostbiffar: 3 dl riven prästost, 2 dl crème fraiche, 2 msk kapris, 2 msk chiafrön 
(endast veganska kassen)

• Rostad vitkål: rapsolja, 150 g smör, 1 dl hasselnötter, 2 citroner, 2 dl fet yoghurt  
(gärna getyoghurt!)

  Ändring i råvarulistan
I veckans recept ingår dill som färsk ört, men pga problem i odlingen kan vi tyvärr inte  

leverera dill denna vecka. Från Kabbarp, som odlar våra örter, har vi fått veta att de har fått 
ett angrepp av skadedjur på dillen. “Det är ju så med ekologisk odling, även om vi använder  
biologisk bekämpning så kan det tyvärr bli angrepp ibland, och det påverkar våra skördar”. 

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.


