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BONDE: Linus Christensson 

på  Möllegården
GÄSTKOCK: Cecilia Vikbladh

RÅVARA: Morot 



VECKANS BONDE:

Linus på Möllegårdens Morötter

Veckans råvara: Morot

Det är inte bara morötter som odlas. “Vi jobbar med en 
femårig växtföljd, så vi odlar bara morötter vart femte år på 
de olika fälten. Resten av åren är det i huvudsak spannmål 
samt palsternackor, men det är morötterna vi fokuserar på. 
Varje år skördar vi ungefär 7 000 ton morötter, och ungefär 
hälften av det säljer vi färdigpackat i påsar till de olika butiks- 
kedjorna i landet. Resten säljs i lösvikt till restauranger,  
butiker och skolkök” säger Linus. “Vi jobbar också på olika 
sätt för att få en långsiktigt och hållbar verksamhet. Dels 
lagrar vi en del av morötterna för att kunna sälja under 
vintern, men en del står också kvar ute på fälten. Då täcker 

vi dem med halm för att kunna skörda även vintertid och 
ända fram till maj månad. Om det är mycket snö kan det 

ibland kännas lite konstigt att först ploga innan man 
kan skörda, men det brukar gå bra” berättar Linus.

Läs mer om Linus och     
moroten på vår hemsida. 

Skånska råvaror med internationella smaker
Den här veckan har vi Cecilia Vikbladh som gästkock i Mylla-köket, och hon 
bjuder på internationella smaker till våra lokala råvaror. Och det är ju så, att äta 
lokalt behöver inte bara vara husmanskost. Med internationella smaksättningar 
blir det nytt och spännande ändå, och med kryddblandningar med kanel och 
kardemumma smygstartar vi med julens dofter. 
Vi tar er också med på besök på Möllegårdens morötter, som levererar våra 
morötter. Linus, som är tredje generationen på gården, visar sig vara mycket 
intresserad av hur verksamheten kan utvecklas med 
ogräsrobotar och annat. Spännande läsning!
Hoppas det ska smaka! 
Maria, Sofia och Rickard på Mylla Mat

Morot är verkligen en riktig grönsakshjälte! Det 
finns få grönsaker som har så sunda egenskaper 
som just denna knapriga godsak. Det är kanske 
något som som är resultatet av att den inte är vild-
växande utan något som vi människor förädlat. 
Läs mer om morot på vår hemsida.



Välkommen in i Myllas kök Cecilia! Berätta   
för oss om din matfilosofi och om   
begreppet Veggivore.

Jag letade länge efter ett ord eller uttryck som 
enkelt sammanfattar mitt sätt att leva. Jag är en 
typisk “helst-vegetarisk-men-gärna-lite-fisk-och-
kyckling-och-kanske-lite-ekologiskt-kött-eller-
vilt-person”. När jag läste ordet “veggivore” i 
New york times förstod jag att jag hade hittat 
det. Veggivore står för en respektfull inställning 
till maten vi äter och till oss själva. Veggi-delen 
av ordet förstår de flesta, “vore” kommer från 
det latinska ordet vorare som betyder ungefär 
“vi som älskar att äta”. Men den ursprungliga 
definitionen är alltså en person som inte alls är 
emot kött men som älskar vegetarisk kost. Jag 
tvingar ingen att ta ställning för eller mot kött, 
snarare vill jag hylla våra fantastiska grönsaker.  
I synnerhet de närodlade!

VECKANS GÄSTKOCK:

Cecilia Vikbladh

• Crispy chicken med sojasås och  
cashewnötter

• Trattkantarellsoppa med frasiga rullar 
• Ugnbakad sötpotatis med kikärtor och 

äppeltzatziki

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: Cecilia Vikbladh
Bor: Höllviken
Familj: Min man Torgny och två vuxna 
barn, Oliver och Vera.
Gör: Matinspiratör, produktutvecklare, 
matfotograf och författare
Instagram: lovegeggivore
Facebook: Veggivore

En veggivore är en “helst-
vegetariskt-men-gärna-lite-fisk-och-
kyckling-och-kanske-lite-ekologiskt-

kött-eller-vilt-person“.



 Liten / Stor

Morötter från Möllegården 300g / 600g

Rödbetor från Ekebo Gård 200g / 400g

Gulbetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Polkabetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Purjolök från Bjud Vellinge 1 st / 1 st

Sötpotatis från Lilla  
Slågarps Lantbruk 2 st / 4 st

Röd spetskål från Wirahill 500g / 500g

Koriander från Kabbarps  
Trädgård 1 st / 1 st

Trattkantareller från Saxtorp  
Svamp 150g / 250g

Microgreens & sallad mix  
från Vegostan 100g / 150g

Äpplen från Gedenryds  
frukt 500g / 1kg

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Svarta bönor från  
Fagraslätt, GRAM 75g / 150g

Kycklinglårfilé från  
Ebbatorps fågel 400g / 800g

Lammkorv från  
Snapphane Chark 200g / 300g

 Liten / Stor

Morötter från Möllegården 300g / 600g

Rödbetor från Ekebo Gård 200g / 400g

Gulbetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Polkabetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Purjolök från Bjud Vellinge 1 st / 1 st

Sötpotatis från Lilla  
Slågarps Lantbruk 2 st / 4 st

Röd spetskål från Wirahill 500g / 500g

Koriander från Kabbarps  
Trädgård 1 st / 1 st

Trattkantareller från Saxtorp  
Svamp 150g / 250g

Microgreens & sallad mix  
från Vegostan 100g / 150g

Äpplen från Gedenryds  
frukt 500g / 1kg

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Svarta bönor från  
Fagraslätt, GRAM 150g / 300g

Jordärtskocka från  
Ekebo Gård 150g / 300g

Tomater från  
Hagaprodukter Sunnanå 400g / 600g

Quinoa från Fagraslätt, GRAM 75g / 150g

Yoghurtbollar med timjan  
från Nablus Mejeri 320g/320g

 Liten / Stor
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Gulbetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Polkabetor från Steglinge  
Gård 200g / 400g

Purjolök från Bjud Vellinge 1 st / 1 st

Sötpotatis från Lilla  
Slågarps Lantbruk 2 st / 4 st

Röd spetskål från Wirahill 500g / 500g

Koriander från Kabbarps  
Trädgård 1 st / 1 st

Trattkantareller från Saxtorp  
Svamp 150g / 250g

Microgreens & sallad mix  
från Vegostan 100g / 150g

Äpplen från Gedenryds  
frukt 500g / 1kg

Lökish från Almhaga 2 st / 3 st

Svarta bönor från  
Fagraslätt, GRAM 150g / 300g

Jordärtskocka från  
Ekebo Gård 150g / 300g

Tomater från  
Hagaprodukter Sunnanå 400g / 600g

Quinoa från Fagraslätt, GRAM 75g / 150g

SmartVurst från 
Snapphane Chark 200g / 400g

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 laga Cecilias rätter.

Crispy chicken med sojasås och cashewnötter  
Ägg, maizena, vitlök, flytande honung, risvinäger eller äppelcidervinäger, japansk soja, olja neutral smak, cashew- eller jordnötter.

Vegobiffar med quinoa (råvaror till denna finns endast i veg+vegan-kassarna) 
Vitlök, ströbröd eller pankoströbröd, havregryn, potatismjöl, ägg  (kan uteslutas), örtkryddor efter smak, olivolja.

Trattkantarellsoppa med frasiga rullar 
Vårrulleplattor (du hittar i asiatiska eller välsorterade matbutiker), smör,  
hönsbuljongtärning, grönsaksbuljongtärning eller fond, portvin eller vitt vin, grädde (valfri 
fetthalt eller växtbaserat alternativ).

Ugsbakad sötpotatis med bönor och äppelslaw 
Ras El Hanout (marockansk kryddblandning, köp färdig eller gör egen med vårt recept), 
spiskummin, kanel, paprikapulver, vitlöksklyftor, sirap eller honung, tjock yoghurt.

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.


