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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Ola i Hyllehög odlar mat till 
sina 25 800 hönor själv

RÅVARAN:  
Ägg - en äkta multitasker



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

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. 

Äntligen är påsken här!
Påsken är tidig, men vi på Myllakontoret har nog aldrig längtat som i år. Dels för att få en 
anledning att fira och bryta upp vardagen men också för att vi har fått in så många roliga 
producenter att jobba med, och att de ger oss ännu mer att erbjuda er kunder!

En hel del i påsksortimentet är tillfälligt, men vissa saker som korv från Vismarlövsgården, 
mjöl och havregryn från Skånemöllan och chipsen från Bjäre chips blir en del av vårt 
fasta Självplocks-sortiment. Vi behåller förstås alla klassiker 
vi fått förtroendet att sälja sen innan, som till exempel 
naturbetesköttet från Tolånga 17 och de ekologiska äggen från 
Ola på Hyllehög. Hör gärna av dig till oss på hej@myllamat.se 
om du har förslag på vad du vill se i sortimentet!

Glad lokal påsk!  
Rickard och resten av Mylla-gänget

Inspiration till veckans middagar
• Äppelstekt karré i krämig sås, recept från Marcus “Kocken på 

Åkern” Nilsson
• Sparris och halloumispett, recept från Nablusi mejeri
• Ägghalveröra med sill i salladsbåt, recept från Sofia Tronêt 

Fernberg
• Smörrebröd med lax, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Potatistortilla med löj- & forellrom, recept från Maria 

Dahlquist, foto av Ola Cedell

Psst! Alla recept  
finns på myllamat.se!



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Ola på HyllehögOla på Hyllehög
Det är en solig dag i påskveckan när jag åker 
till Höllviken för att träffa Ola på Hyllehög 
gård. Ola, eller snarare hans 25 800 hönor, 
producerar äggen vi säljer hos oss och efter 
att vi har fått så mycket glada kommentarer 
från våra kunder om de goda äggen ville jag 
veta mer om vad som gör de så goda. 
“En av anledningarna är att vi jobbar hårt 
med att ge dem bra mat. De får ensilage 
som vi odlar själva här på gården, spannmål 
från en av granngårdarna och snäckskal för 
mineralernas skull. Sen behöver de ordentligt 
med sysselsättning också, annars börjar de 
gärna picka på varandra. Hos oss får de får gå 
ute mycket, och så får de mineralbaljor. Det är 
pressade kakor med mineraler och spannmål 
som de får picka i för att komma åt spannmålet, 
och det håller dem sysselsatta. Nu har de precis 
börjat gå ut för säsongen, och många tycker 
att det är lite kallt fortfarande men du ser att 
de börjar gå längre och längre från stallet här” 
berättar Ola och visar utegården där hönorna 
går. “De här är ganska gamla, de är 69 veckor, 
men du ser att de fortfarande mår bra och har 
kvar sina fina stjärtfjädrar. Det brukar annars 
vara det första tecknet på att de inte mår riktigt 
bra, att de tappar stjärtfjädrarna.” Hönorna 
är också väldigt skygga, och håller sig på 
avstånd när jag står och pratar med Ola. “De 
har stenkoll på mig, jag kan röra mig nära dem 
men så fort någon annan kommer så håller de 
sig på avstånd” säger han medan ett par hönor 
springer förbi oss i full fart. 
Läs hela intervjun på myllamat.se

Bli äggspert
Den rosa sifferkoden som finns på alla 
ägg gör att det går att spåra varje ägg 

till en specifik producent, och du kan också 
se vilken produktionsmetod som används 

(ekologisk, frigående inomhus, etc). På våra ägg 
står koden 0SE782-X, där 0 betyder Ekologisk 

produktion, SE att de produceras i Sverige 
och 782 att de kommer från Hyllehög Gård. 

Siffran efter strecket talar om vilket stall 
hönan har bott i. 

I vanliga fall springer Olas höns som de vill, de är mästare på att ta sig ur sin inhägnad men kommer alltid in i stallet på kvällen.

Veckans råvara: Ägg
De flesta ekologiska ägg som produceras i Sverige följer KRAVs 

regelverk. Det innebär bland annat att hela produktionskedjan är 
KRAV-godkänd och varken konstgödsel eller bekämpningsmedel 
får användas på gården. Hönsen går fritt i stora stallar och har 
större utrymme än vid konventionell produktion. De ska ha 
tillgång till ströbad på golvet, sittpinnar i olika höjder och reden 
att lägga sina ägg i. Dessutom ska de ha tillgång till gräsbevuxna 
gårdar att kunna gå ute i när vädret tillåter och minst 95% av 
fodret skall vara ekologiskt odlat. Läs mer på myllamat.se



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 & X-Stor

Alla kassar:   

Potatis Solist EKO från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Mikrogrönt från Bladverkstaden 1st / 1st

Morötter från Möllegården 750g / 1kg

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp Svamp 300g / 500g

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

 Liten / Stor / X-stor

Gårdskasse, kött   

Grillkorv från Vismarlövsgården 400g / 600g / 800g

Benfri fläskkarré från Bokedals gård 500g / 800g / 800g

Halv kyckling från Ebbatorps Fågel    -    /    -    / 1st

Nötfärs från Vismarlövsgården    -    /    -    / 800g

Gårdskasse, vegetarisk   

Redig Eldost  
från Furumossens Gårdsmejeri 2st / 3st

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Ekoströbröd från Stadsmissionen 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo 250g / 400g

Polkabeta från Ekebo gård    -    / 1kg

Gårdskasse, vegansk   

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Ekoströbröd från Stadsmissionen 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo 250g / 400g


