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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Mikael och Karl sätter 
Sverige på dryckeskartan

RÅVARAN:  
Äpple - krispigt och sött till 
mat, efterrätt och dryck



Tips! Sök bland våra recept utifrån råvara för mer inspiration!

Inspiration till veckans middagar
• Grundrecept: Köttfärslimpa med gräddsås, från Louise 

Bondebjer
• Rotsellerirårakor med betor och yoghurtbollar, från Christian 

Liljeblad
• Jordärtskockssoppa med svartkålschips & kastanjechampinjoner,  från cafeet jord
• Halloumipytt med örtsmör och senapskräm med äpple, från Julia Tuvessons bok plåtmat
• Ugnsbakad rotselleri, från Susanna Bills bok Vegoflex

Psst! Alla recept  
finns på myllamat.se!

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 och ersätter med det  
veganska alternativ vi skickat med eller annat som du föredrar. Detsamma gäller även tvärtom.  
De helvegetariska recepten kan enkelt kompletteras med en köttbit eller korv om du önskar. 

Nya produkter, samarbeten och kollegor
Nu händer det verkligen mycket här på Mylla. Det är nästan lite som att vi synkat oss 
med den skånska myllan vi lånat vårt namn från som också spirar med nya skott nu! 

Veckans nyheter är bland annat tre sorters underbara äpplen från Gedenryds frukt 
utanför Kristianstad och Fruktstereos fina jästa produkter. Jag åkte till Karl och Mikael på 
Fruktstereo för några veckor sen för att se deras lokal, en stor källare i Frihamnen proppfull 
med goda saker. De jobbar aktivt på att få tag på så lokala frukter som möjligt till sina 
produkter, bland annat från fruktträdgårdar kring Kirseberg där vi ju har vår packlokal. Du 
kan läsa hela intervjun på vår hemsida.

Och så är det vår nya kollega, kanske har du redan sett på instagram? Vi välkomnar Jens 
Thulin som har Vismarlövsgården till oss! Jens har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete 
som föreläsare men också på sin egen gård som är certifierad 
enligt Svenskt Sigill och en av få svenska producenter som är 
klimatcertifierad.

Vi hoppas du får en fin lokal vecka!  
Rickard och resten av Mylla-gänget



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Karl och Mikael på Karl och Mikael på 
FruktstereoFruktstereo
”I början jäste vi all möjlig frukt vi kom över, 
det var kul, men det var nog inte en så bra 
affärsidé” säger Karl Sjöström. Tillsammans 
med kollegan Mikael Nypelius har han skapat 
Fruktstereo, ett cideri som inte är ett cideri.
Både Karl och Mikael är utbildade sommelierer, 
och har jobbat med dryck och mat i över 10 år. 
De träffades på jobbet och Fruktstereo föddes 
genom deras gemensamma engagemang 
att göra och testa något eget. Att visa upp 
Sverige och svenska råvaror och bidra att sätta 
landet på dryckeskartan. ”Råvaror från Sverige 
är i världsklass, speciellt frukten!” säger Karl. 
Vi möts i deras lokal i Frihamnen i Malmö, där 
pressas, jäser och buteljeras Fruktstereos fina 
vinäger och drycker.
Sen starten har Fruktstereo fått en tydligare 
riktning och idag finns cider, piquette och 
vinäger i sortimentet. Alla produkter är 
framtagna av frukt som blivit över antingen i 
fruktträdgårdar eller privata trädgårdar. Det 
är viktigt för både Karl och Mikael att skapa 
något från grunden, och att försöka visa hur 
fina produkter det kan bli av sånt som annars 
skulle slängts. 
Läs hela intervjun på myllamat.se

Veckans råvara: Äpple
Det svenska äpplet är en av våra mest älskade frukter, och 

den största delen av den svenska produktionen finns 
just här i Skåne. Totalt i Sverige odlas ca 23 500 ton 

äpplen varje år, men vi konsumerar långt mycket 
mer än så. Här på Mylla säljer vi förstås bara svenska 
äpplen!

Läs mer på myllamat.se

Vinäger-tips!
Kockar pratar ofta om att en rätt ska 

vara balanserad, och ofta är det balans 
mellan sötma och syra de menar. Och då inte 

bara för efterrätter, även mat har sötma. Tänk på 
till exempel morot och andra rotfrukter som är 
naturliga söta. Att höja syran i din maträtt med 
vinäger är ett lätt sätt att tillsätta syran som gör 

att maten smakar som på restaurang! 
Ett annat sätt att använda vinäger är att 

späda någon cl i sodavatten för att 
få en läskande måltidsdryck.

Karl och Mikael håller i Vinäger Rosa, en av deras folköl och deras bubbliga kaffedryck



Vi vill gärna bli bättre! Har du några frågor 
eller kommentarer? Hör av dig till oss!

hej@myllamat.se
facebook.com/myllamat
instagram.com/myllamat.se

    
 Liten / Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist EKO från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Morötter från Möllegården 750g / 1kg

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo 250g / 400g 

Vinäger från Fruktstereo 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Tupp drumstick från Tockafarmen 4st / 8st

Blandfärs från Tolånga 17 500g / 700g

Gårdskasse, vegetarisk   

Halloum-ost från Nablus Mejeri 1st / 2st

Grön lins Anicia från Hulte Eko 200g / 300g

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Rödbeta från Ekebo gård 700g / 1kg

Äpple Rubinola från Gedenryds Frukt 750g / 1.2kg

Gårdskasse, vegansk   

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

Grön lins Anicia från Hulte Eko 200g / 300g

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Rödbeta från Ekebo gård 700g / 1kg

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

Kolla in vår hemsida för instruktioner 
myllamat.se/blogs/mylla-bloggen/tillagning


