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VECKANS BONDE:

Axel och Erik på Lilla Slågerups Lantbruk

Veckans råvara: Sötpotatis
Den sötpotatis vi hittar i butiken är ju ofta importerad huvudsakligen  

från Sydamerika, USA och Kanada. Trots namnet är den inte direkt släkt 
med potatis utan planteras med sticklingar eller rotade sticklingar istället  

för som knölar. Sötpotatisens goda smak och höga halter av vitaminerna A och C  
samt karotenoider och antioxidanter gör den till en ny favorit på matbordet. 

Läs mer om sötpotatis på vår hemsida. 

Axel Isaksson och Erik Persson Berg har växt upp tillsam-
mans, först som grannar och sedan som rumskompisar på 
lantbruksgymnasiet. Nu jobbar de tillsammans, både som 
anställda i ett större lantbruksföretag och i sitt gemensam-
ma bolag Lilla Slågarps Lantbruk. Deras första satsning är att 
odla sötpotatis i Sverige, som en av de allra första odlarna, 
och deras premiärskörd är nu klar.

När jag träffar Axel imponeras jag av det driv och den före-
tagsamhet som lyser igenom när vi pratar om deras verksam-
het. “Vi har alltid vetat att vi ville driva eget bolag, och vi vill 
bygga något som är större än bara vi två. En av rådgivarna 
som vår arbetsgivare jobbar med berättade om ett projekt 
där man provar att odla sötpotatis i Sverige, och då ville vi 
gärna vara med” berättar Axel. “Det är ju också roligare att 
jobba med en gröda som vi är relativt ensamma om”.

Läs mer om Axel, Erik och sötpotatisen på vår hemsida. 

Kaneldoft, svamptopp och fredagsmys!
Lite grann i smyg känner vi på julens goda dofter och smaker i köket den här veckan. 
Sofia som är matkreatör och en i gänget här på Mylla har satt ihop veckans inspiration 
i form av tre recept med närodlat i huvudrollen. I dessa inomhustider kan stunderna i 
köket gärna få bli längre och mysigare, särskilt när man är flera som fixar och hjälps 
åt med maten. Så låt morotsgrytan med kanelstång lugnt puttra på spisen medan 
du förbereder fredagens goda plockmat i form av smårätter à la taco - men med nya 
spännande råvaror och smaker från myllan! Men morotsgrytan då? Ja den blir ännu 
godare dagen efter. Häpp - så var maten klar till nästa dag också!
Sötpotatis är vid det här laget ingen nyhet för oss 
svenska konsumenter. Men att ni skulle få se den i Myllas 
gårdskasse var kanske inte helt väntat. Vi är iallafall stolta 
över att kunna erbjuda skånsk sötpotatis - som en av de 
första i Sverige faktiskt!
Mycket matglädje önskar vi! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat



• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad  
rotselleri

• Rotfruktsgratäng med svamptopp
• Fredagsmys på Myllas vis

Vi har vår alldeles egna Mylla-kock som guidar  
oss bland gästkockar, matlagningstips och  
råvaror. Med lång bakgrund inom mat på olika 
sätt är det dags för Sofia att bjuda på inspiration 
med skånska råvaror. 

Sofia, berätta mer om din bakgrund och kärlek till 
mat!

Mat, recept, smaker måltider och - inte minst - att 
äta har intresserat mig så länge jag kan minnas. 
I lågstadiet brukade jag tänka ut olika kombi-
nationer av ingredienser och skriva ner för att 
sedan testa. Resultaten varierade (haha!) men 
nyfikenheten gav mersmak. Jag hade de få barn-
kokböcker som fanns på marknaden då. Jag plö-
jde dem och blev ännu mer fast i matens under-
bara värld.

På senare år har jag jobbat som matredaktör på 
Hemmets Veckotidning, drivit mitt eget företag 
Skrivomatbyrån och hjälpt tidningar med recept, 
intervjuer och artiklar för bland andra ViktVäktar-
na och tidningen Restaurangvärlden. Och nu har 
jag landat hos Mylla som en i teamet vilket känns 
enormt roligt och meningsfullt.

Läs mer om Sofia på vår hemsida.

VECKANS GÄSTKOCK:

Sofia Tronêt Fernberg

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: Sofia Tronêt Fernberg
På nätet: Insta: @skrivomatbyran
Bor: Limhamn
Familj: Gift med Fredrik, mamma till Viktor 
8 och David 6, bonusmamma till Anton 19
Gör: Receptutvecklare och kockansvarig 
på Mylla Mat

Det ska finnas mening med all mat jag stoppar i mig. Och 
med det menar jag att hälsobringande och klimatsmart inte 

får utesluta god smak och vackert upplagt.



 Liten / Stor

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Morot Lila från Möllegården 200 g / 300 g

Morot Orange från 
Möllegården 200 g / 300 g

Morot Gul från Möllegården 200 g / 300 g

Kastanjechampinjon från  
Saxtorp Svamp 200 g / 400 g

Jordärtskocka från Ekebo Gård  150 g / 300 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Rotselleri från Wirahill 300 g / 600 g

Äpple från Gedenryds frukt 500 g / 1 kg

Grönkål från Gessie 200 g / 400 g

Rödbetor från Ekebo Gård 100 g / 200 g

Gulbetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Polkabetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Sötpotatis från Lilla Slågarps  
Lantbruk 1 st / 2 st

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Kruksallat Batavia från  
Kabbarps Trädgård  1 st / 1 st

Nötfärs från Tolånga 250 g / 500 g

Kyckling Ovanlår från  
Ebbatorps fågel 450 g / 900 g

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

Gråärtor från Nordisk 
Råvara / GRAM 100 g / 200 g

 Liten / Stor

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Morot Lila från Möllegården 200 g / 300 g

Morot Orange från 
Möllegården 200 g / 300 g

Morot Gul från Möllegården 200 g / 300 g

Kastanjechampinjon från  
Saxtorp Svamp 200 g / 400 g

Jordärtskocka från Ekebo Gård  150 g / 300 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Rotselleri från Wirahill 300 g / 600 g

Äpple från Gedenryds frukt 500 g / 1 kg

Grönkål från Gessie 200 g / 400 g

Rödbetor från Ekebo Gård 100 g / 200 g

Gulbetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Polkabetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Sötpotatis från Lilla Slågarps  
Lantbruk 1 st / 2 st

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Kruksallat Batavia från  
Kabbarps Trädgård  1 st / 1 st

Microgreens från Vegostan 75 g / 150 g

Kålrabbi från Pojmarks gård 1 st / 2 st 

Grillost från Furumossens  
mejeri 1 st / 2 st

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

Gråärtor från Nordisk 
Råvara / GRAM 100 g / 200 g

 Liten / Stor

Potatis - Melody från  
Orupsgården 1 kg / 1 kg

Morot Lila från Möllegården 200 g / 300 g

Morot Orange från 
Möllegården 200 g / 300 g

Morot Gul från Möllegården 200 g / 300 g

Kastanjechampinjon från  
Saxtorp Svamp 200 g / 400 g

Jordärtskocka från Ekebo Gård  150 g / 300 g

Palsternacka från Möllegården 150 g / 300 g

Rotselleri från Wirahill 300 g / 600 g

Äpple från Gedenryds frukt 500 g / 1 kg

Grönkål från Gessie 200 g / 400 g

Rödbetor från Ekebo Gård 100 g / 200 g

Gulbetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Polkabetor från Steglinge Gård 100 g / 200 g

Sötpotatis från Lilla Slågarps  
Lantbruk 1 st / 2 st

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Röd lök från Växa 1 st / 2 st

Gul lök från Växa 2 st / 3 st

Kruksallat Batavia från  
Kabbarps Trädgård  1 st / 1 st

Microgreens från Vegostan 75 g / 150 g

Kålrabbi från Pojmarks gård 1 st / 2 st 

Tempeh från Lupinta 1 st / 2 st

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

Gråärtor från Nordisk 
Råvara / GRAM 100 g / 200 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 Sofias recept:

• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad rotselleri: 1 vitlöksklyfta, neutral olja, 
krossade tomater, 1 kanelstång, sambal oelek eller chiliflingor, 1 lime eller citron, 
50 g smör, 2 dl fet yoghurt eller crème fraiche, sesamfrön eller andra frön

• Rotfruktsgratäng med svamptopp: 3 dl vispgrädde (alt växtbaserat alternativ), 3 
dl standardmjölk (alt växtbaserat alternativ), 2 tsk persillade (eller t ex örtagårs-
dkrydda), 150 g riven västerbottensost (eller annan smakrik ost, alt växtbaserat 
alternativ), smör eller olja till stekning

• Fredagsmys på Myllas vis: olivolja, vinäger, 1 lime, 1 vitlöksklyfta, chiliflingor eller 
sambal oelek, tomatpuré, soja, favoritkryddblandning, crème fraiche el gräddfil, 
ev 8 små tortillabröd

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.


