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Veckans:
GÄSTKOCK: Marcus Ryberg 

BONDE: Marie på Toftebo Kalkon
RÅVARA: Kalkon 



VECKANS BONDE:

Marie på Toftebo Kalkon

Veckans råvara: Kalkon
Kalkonkött är inte lika vanligt i Sverige som t ex kyckling, men fler och fler börjar nu få upp ögonen 
för detta klimatsmarta livsmedel. Att helsteka en kalkon i ugnen till jul eller andra storhelger är ett 
festligt sätt att bjuda på mat till många. 
Läs mer om det klimatsmarta och näringsrika köttet och hur du tillagar det på bästa sätt på vår 
hemsida. 

Mitt på Söderslätt ligger Toftebo Kalkon, ett familjeföretag på 
en gård som nu drivs av tredje och fjärde generationen. När 
jag en regnig lördag i början på november besöker gården 
och gårdsbutiken är det deras stora respekt för kalkonerna 
och därmed köttkvaliteten som gör det starkaste intrycket.

Men vi börjar från början. Marie Hoolmé är uppvuxen på 
gården och idag drivs verksamheten av sonen Johan. “Jag 
driver vår gårdsbutik, och har hjälp av vår dotter Johanna 
här, och så är det Johan som är ansvarig för både kalkonupp- 
födningen och odlingen på våra marker” berättar hon. “Vi  
började med kalkoner 2001, det var Johan som ville prova 
medan han gick sista året i gymnasiet. Vi startade med 300 
kalkoner, och sedan har det utvecklats stadigt till att vi nu är en 
av de större kalkonproducenterna i Sverige. 

Deras stora respekt för djuren, korta transporter och nära  
relationer med sina samarbetspartners märks verkligen i de 
fantastiska produkterna de levererar. 

Läs mer om Marie och kalkonerna på vår hemsida. 

Njut av jordnära matlagning med morötter och pumpa!
Ännu en vecka och ännu fler nya stjärnor från den skånska myllan står på kö för 
att få presentera sig för er. Marcus Ryberg, alias Bondekocken, valde att börja odla 
själv för att komma ännu närmare råvaran. Inte nog med att han har skapat de tre 
recepten åt oss, han har även odlat fram såväl pumpor som rättika och peppriga små 
gröna blad. Magiskt gott alltsammans kan vi intyga! 
Vi riktar också strålkastaren mot kalkonen, denna smakrika 
fågel som ju faktiskt föds upp inte långt från Malmö. Vi 
hälsar på hos Marie på Toftebo Kalkon, som är veckans 
bonde och lär oss mer om nyttigheterna i kalkonkött.
Mycket matglädje önskar vi! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Kalkonfilé (alt halloum eller tempeh) med potatis-
sallad, grönkålschips och rättika

• Pumpaspagetti med svamp och  
delikatesslinser

• Lamm i dillsås (veg: Rotfrukter och 
bondbönor i dillsås)

Med rötterna i köket har Marcus de tre sen-
aste åren varit souschef på Bloom in the park i 
Malmö. Nyligen tog han steget ut i myllan med 
sin egen odling i Värpinge utanför Lund. 

Hur kommer det sig att du började med egen od-
ling?

Som kock har det alltid varit viktigt för mig att 
använda mig av bra och närproducerade råvaror 
och det var därför jag började odla själv. Därför 
känns det också extra roligt att kunna sälja bra 
råvaror till andra kockar. Det är häftigt att se vilk-
en bredd och variation det finns i olika grödor 
när jag odlar dem själv. 

Hur gick dina tankar när du satte ihop recepten 
till veckans Mylla-kasse?

Jag tänkte ut efter råvarukorgen att det skulle fin-
nas både klassiska, lite nya och spännande men 
framförallt goda recept. Dillkött är verkligen en 
personlig favorit men jag tycker den har glömts 
bort lite. Pasta med pumpa, svamp och linser är 
en rätt jag själv äter ofta hemma när jag vill att 
matlagningen ska gå fort men också smaka gott. 

Läs mer om Marcus på vår hemsida. Där berättar  
han om sina bästa svinntips och vilken pumpa 
han tycker är den godaste. 

VECKANS GÄSTKOCK:

Marcus Ryberg

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: Marcus Ryberg
Bor: I Lund med sambon Elin
Gör: Jobbar som kock på Inspira i 
Lund. Driver egen odling i Värpinge 
med försäljning via Reko-ring
Instagram: @bondekocken

Jag vill vara både bonde och kock. 
Jag tror att det är ett bra sätt att göra 

råvarorna rättvisa.



 Liten / Stor

Potatis - Asterix från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 2 kg

Pumpa Delica från  
Grudeholms gård 1,5 kg / 2,5 kg

Rättika från Bondekocken 100 g / 200 g

Bladsallat från Bondekocken 75 g / 150 g

Grönkål från Viklundagården 100 g / 200 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Lila morötter från Möllegården 200 g / 300 g

Orange morötter från  
Möllegården 200 g / 400 g

Tomater från Hagaprodukter 300 g / 600 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp Svamp 150 g / 300 g

Portabello från Saxtorp Svamp 75 g / 150 g

Rödbetor från Johan Larsson  
Gessie 300 g / 600 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 1 st

Kalkon från Toftebo Kalkon 250 g / 500 g

Lamm från Gröna Lammet 200 g / 400 g

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

 Liten / Stor

Potatis - Asterix från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 2 kg

Pumpa Delica från  
Grudeholms gård 1,5 kg / 2,5 kg

Rättika från Bondekocken 100 g / 200 g

Bladsallat från Bondekocken 75 g / 150 g

Grönkål från Viklundagården 100 g / 200 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Lila morötter från Möllegården 200 g / 300 g

Orange morötter från  
Möllegården 200 g / 400 g

Tomater från Hagaprodukter 300 g / 600 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp Svamp 150 g / 300 g

Portabello från Saxtorp Svamp 75 g / 150 g

Rödbetor från Johan Larsson  
Gessie 300 g / 600 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 1 st

Microgreens mix från Vegostan  50 g / 100 g

Tempeh från Lupinta 200 g / 400 g

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

Bondbönor från Röstorp  
Gård / GRAM 75 g / 150 g

 Liten / Stor

Potatis - Asterix från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 2 kg

Pumpa Delica från  
Grudeholms gård 1,5 kg / 2,5 kg

Rättika från Bondekocken 100 g / 200 g

Bladsallat från Bondekocken 75 g / 150 g

Grönkål från Viklundagården 100 g / 200 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Lila morötter från Möllegården 200 g / 300 g

Orange morötter från  
Möllegården 200 g / 400 g

Tomater från Hagaprodukter 300 g / 600 g

Kastanjechampinjoner från  
Saxtorp Svamp 150 g / 300 g

Portabello från Saxtorp Svamp 75 g / 150 g

Rödbetor från Johan Larsson  
Gessie 300 g / 600 g

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 1 st

Microgreens mix från Vegostan  50 g / 100 g

Tempeh från Lupinta 200 g / 400 g

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

Bondbönor från Röstorp  
Gård / GRAM 75 g / 150 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 Marcus recept:

• Kalkonfilé med potatissallad, grönkålsschips och rättika: 3 dl gräddfil, 2 dl neutral 
rapsolja, 1 äggula, dijonsenap, senap (gärna skånsk grovkornig), vitlök, honung,  
olivolja, vinäger, flingsalt

• Pumpapasta med svamp och delikatesslinser: 4 port valfri pasta, 2 dl vispgrädde, 
2 vitlöksklyftor, matfett till stekning, timjan (torkad går bra), balsamvinäger (annan 
vinäger går också bra)

• Lamm i dillsås: 2½ dl vispgrädde, ättikssprit 12%, matfett till stekning, 2 lagerblad, 
strösocker, dill

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

  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”. 


