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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Rickard har svamp som livsstil

RÅVARAN:  
Den näringsrika svampen



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

Nytt år med nya möjligheter
Vi hoppas du haft en fin jul och nyår, och om vi fick vara en 
liten del av ditt firande, tack! Vi har många idéer för 2021 och 
vi hoppas att ni vill vara med på den resan. Vi vill nå ut till fler 
personer, kunna leverera till större område, öka på antalet 
produkter och erbjuda ännu mer inspiration i form av recept 
och bondebesök. Men vad vill du se mer av? Hur kan vi göra 
Mylla ännu bättre för dig? Hör gärna av dig till Malin på  
hej@myllamat.se om du vill tycka till.

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

Inspiration till veckans middagar
• Quinoa-otto med polkabetor & örtmarinerad tempeh, 

recept från jord
• Morotssoppa med riv, recept från Milo Kalén
• Ugnsbakade grönsaker med timjan och fetaost, 

recept från Caroline Vass
• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, recept 

från Maria Dahlquist. Foto: Ola Cedell.
• Ugnsbakad rotselleri, recept från Susanna Bill, ur 

boken Vegoflex
• Äppel- och rödbetspaj med ingefära och vallmofrön, 

recept från Cecilia Vikbladh

Mer på webben:

Scanna koden med 
mobilkameran för att komma 

direkt till receptlänkarna.

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. 



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Rickard på Saxtorp svampRickard på Saxtorp svamp
För 17 år sedan flyttade Rikard Pedersen från 
Stockholm till Landskrona. Det fanns en dröm 
om ett annat liv med mindre storstadsstress 
och föräldrarnas flytt till Ystad ett år tidigare 
var den sista knuffen som behövdes. Att 
svampodling skulle bli hans levebröd var inte 
ett medvetet val, utan mer en slump. 
Vi satt som så många andra och tittade på 
annonser om hus i andra delar av Sverige, och 
en idé var att vi också behövde hitta ett jobb 
eller nån typ av verksamhet om vi skulle flytta. 
Jag var snickare då och hade haft mitt egna 
bolag i några år, så jag visste ju lite om vad det 
innebär att ha eget företag” berättar Rikard. 
De hittade en annons om gården i Saxtorp 
utanför Landskrona och åkte ner över helgen 
för att titta. Förutom ett större hus än radhuset 
söder om Stockholm följde ett familjeföretag 
med på köpet. “Vi tittade på gården i augusti, 
det var fantastiskt väder och vi kände - wow, 
vad kan gå fel!” Beslutet togs och flytten gick, 
men väl på plats så visade det sig att allt inte 
var riktigt som det såg ut på pappret med 
svampodlingen. “Det har varit tuffa år, det ska 
jag inte sticka under stolen med. Men jag är 
van att jobba hårt, så det var bara att hugga 
i. Ett av råden jag fick från andra i branschen 
i början handlade om att det här med att odla 

Vita champinjoner som växer på substrat hos Rickard

svamp inte är ett jobb, det är en livsstil. Och 
det förstår man nu. Jag har fått liknelsen vid att 
vara mjölkbonde, korna måste tas om hand var 
dag året runt och svamparna likaså.” berättar 
han. 
Läs hela intervjun med Rickard på myllamat.se

Veckans råvara: Svamp
Vissa svampar kan bli lite fluffiga efter en stund i kylen, det betyder dock inte att 
den blivit dålig! Svamp fortsätter att utvecklas efter skörd, och det kan man se 

genom att det bildas ett vitt lager på ytan (det liknar mögel, 
men det är faktiskt svampens egna sporer, mycelerna, 
som fortsätter att växa). Detta vita lager kan enkelt skrapas 
av med en liten kniv eller torkas av med en hård borste/
pensel. Sedan är svampen klar att användas.

Det bästa och säkraste sättet att avgöra om svamp 
blivit dålig är som med mycket annat i matväg att 

lukta på den. Luktar den unket och dåligt ska 
den givetvis slängas, men luktar den skog och 

jord går det bra att använda den.  
Läs mer om Svamp 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

Alla kassar:   

Potatis Bintje från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st/ 2st

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp Svamp 250g / 400g

Morötter från Möllegården 750g / 1kg

Grönkål från Åhus grönt 200g / 300g

Äpple Ingrid Marie  
från Gedenryds Frukt 750g / 1.2kg

Palsternacka från Möllegården 400g / 600g

Betmix (röd, gul, polka)  
från Ekebo gård 600g / 900g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Kyckling ovanlår med ben  
från Ebbatorps Fågel 550g /   - 

Kyckling halv från Ebbatorps Fågel    -  / 1st

Gårdskasse, vegetarisk   

Redig Eldost från  
Furumossens Gårdsmejeri 1st / 2st

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Små linser från Fagraslätt 200g / 300g

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

Ägg från Hyllehög 6st / 6st

Gårdskasse, vegansk   

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Små linser från Fagraslätt 200g / 300g

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


