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MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
På Tockafarmen jobbar hela 
familjen med tupp

RÅVARAN:  
Ramslöken en vildväxande skatt



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. 

Våren är på ingång
Trots det velande vädret under påsken är våren ändå på gång, vi börjar med lättnadens 
suck få in de första späda primörerna som sparris och ramslök. Som vi längtat!

Dessutom får vi in nya goda lokala delikatesser varje vecka, som frallor från Widerbeg & Ko, 
nya korvar från Vismarlövsgården och mjukgörande handsprit från Skånska spritfabriken. 
Vi har förstås kvar det fina köttet från Tolånga 17, den godaste 
mjölken från Furumossen, äggen från Ola på Hyllehög och alla 
andra lokala basvaror.

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

Inspiration till veckans middagar
• Grillad fläskkotlett med ogrässmör, recept från Christian 

Liljeblad
• Morotssoppa med riv, recept från Milo Kalén
• Ugnsbakad rotselleri, recept från Susanna Bill ur boken 

Vegoflex
• Jordärtskockssoppa med svartkålschips & 

kastanjechampinjoner, recept från jord

Psst! Alla recept  
finns på myllamat.se!



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Eva, Mikael, Emma och Maria på Eva, Mikael, Emma och Maria på 
Tockafarmarens ungtuppTockafarmarens ungtupp
En bit öster om Lund, med vidunderlig utsikt 
över både Lundaslätten och Öresundsbron, 
ligger Tockafarmen. Där har Eva och Mikael 
jobbat med uppfödning av tuppar sedan 
1993, då allt egentligen startade av en slump.
“Jag jobbade som tandsköterska och Mikael 
var betinspektör när vi köpte våra första 
tuppar av en granne. Egentligen skulle vi bara 
ha till oss själva och hade tänkt fylla frysarna 
med tuppkött, men så frågade några vänner 
och bekanta om de kunde köpa. Det blev så 
populärt att vi efter några år sade upp oss 
och satsade på tupparna på heltid” berättar 
Eva. “I början fokuserade vi på butiker och 
restauranger för att kunna öka volymerna, och 
år 2000 byggde vi ut verksamheten med vår 
egen styckningsanläggning på gården. På så 
sätt kan vi ta hand om hela kedjan med både 
uppfödning, styckning och märkning här på 
gården, och det känns bra”. Idag säljer de 
både rena köttdetaljer, men också produkter 
som förädlas lokalt i Lund eller på gården.
Läs hela intervjun på myllamat.se Myter om tuppkött

En del tror att tuppkött skulle vara svårare att 
tillaga än kyckling, det är inte sant! Tuppen är 

större och tillagas därför lite längre. Det är samma 
relativt låga fetthalt som kyckling, men saftigare och 

smakar mer. Gänget på farmen har samlat sina 
bästa tips på sin hemsida tockafarmaren.se

En tupp vilar gott i sitt stall hos Tockafarmen.

Veckans råvara: Ramslök
Ramslöken är en av de första primörerna som tittar upp ur jorden på 

våren. Redan i mars börjar de första rapporterna om ramslök dyka 
upp här i Skåne. Den är populär hos många kockar och smakar som 

en blandning av gräslök och vitlök. 

Ramslöken växer vilt från Skåne upp till Uppland, och oftast i 
lövskog och trivs bäst i kalkhaltig, fuktig och mullrik jord. Den 

kan vara svår att plantera in, men när den trivs så sprider 
den sig gärna och bildar stora mattor. Ramslöken blommar 
med vackra, vita och stjärnformade blommor. 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:   

Fast potatis (Solist)  från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1 sr / 2st

Säsongsmix från Vegostan 75g / 100g

Gulbetor från Ekebo gård 750g / 1kg

Jordärtskocka från Ekebo 300g / 450g 

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

 Liten / Stor / X-stor

Gårdskasse, kött   

Grillkorv med smak av Vitlök/Ramslök  
från Tolånga 17 4st / 6st / 8st 

Tuppvingar från Tockafarmen 1.2kg/2.4kg /2.4kg

Benfri kotlett av Duroc från Tolånga 17    -   /   -   / 1kg

Tuppköttbullar  
från Marias at Tockafarmen    -   /   -   / 500g

Gårdskasse, vegetarisk   

Yoghurtbollar med smak av Timjan  
från Nablus Mejeri 1 burk / 1 burk

Nakenhavre från Fagraslätt 400g / 600g

Portabello från Saxtorp svamp 500 / 750g

Morötter från Möllegården    -   / 1kg

Vintergurka från Klagstorp    -   / 1st

Gårdskasse, vegansk   

Maisha Spread från Maisha Deli i Lund 1st / 2st

Små linser från Slätte Gård 200g / 300g

Nakenhavre från Fagraslätt 400g / 600g

Portabello från Saxtorp svamp 500g / 750g 


