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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Bladverkstaden odlar i Augustenborg

RÅVARAN:  
Mikrogrönt - stor smak i liten kruka



Äntligen skånska äpplen och päron! 
Att 2020 är ett svårt år är vi nog överens om, och vi tycker att det gör det ännu viktigare 
att fira och hylla det som är bra. Det är till exempel äppelår! En annan väldigt rolig sak 
är att vi från och med denna vecka börjar samarbeta med Bladverkstaden som odlar 
mikrogrönt.

Våra äppelodlare rapporterar om helt nertyngda träd som måste stöttas upp för att inte få 
brutna grenar. Skåne har alltså hur mycket äpplen som helst, så visst kan vi enas om att inte 
köpa ett enda importerat äpple till pajen i höst och vinter? Vi börjar säsongen med Aroma, 
ett sprött äpple med fin balans mellan sött och syrligt, och lite kryddig smak. Just Aroma 
passar bra till matlagning eftersom det behåller konsistensen. 

Veckans bondebesök är inom Malmös gränser, och det i sig är väl inte så ovanligt. Det 
ovanliga är att vi inte åkte ut till ett fält, utan ner i en källare i Augustenborg! Läs hela 
intervjun med Bladverkstaden på vår hemsida under "Våra bönder".

Ha en fin lokal vecka!

Rickard och resten av Mylla-gänget

Inspiration till veckans middagar
• Frukostgröt med äpplen i brynt smör,  

recept från Caroline Vass
• Halloumipytt med örtsmör och senapskräm med 

äpple, recept från Julia Tuvesson 
• Krämig grönkålspaj med Maisha-ost och rostade 

valnötter, recept från Johanna Håkansson 
• Ångad bok choi, recept från Frida Nilsson 
• Krämig omelett med yoghurtbollar, sparris och 

rädisskott, recept från Sofia Tronêt Fernberg

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:

Gunnar, Konrad och Joel på BladverkstadenGunnar, Konrad och Joel på Bladverkstaden
Våra bondebesök börjar oftast med en resa 
på landsvägar, men i det här fallet är det 
5km asfalterad cykelväg från vår packlokal 
i Kirseberg som gäller. Vi anländer till 
Greenhouse i Augustenborg och möts av 
Gunnar Byström, Joel Deutschmann och 
Konrad Persson som startat Bladverkstaden. 
”Häng på, vi ska ner här i källaren” ropar Joel 
glatt. 
Lokalen i källaren av Greenhouse Augustenborg 
är ett litet rum på ett par kvadratmeter, det 
krävs nämligen inte särskilt mycket varken 
landareal, bevattning eller annat för att odla 
de superfräscha mikrogrönt gänget tagit 
fram. Det är istället hyllor med växtljus och 
hydroponik, jordfri odling, som gäller.
Joel och Gunnar pluggar ihop och fick tidigt i 
januari 2020 i uppgift att ta fram ett koncept för 
ett fiktivt företag, när Konrad ombads kolla på 
idén var den ganska lik den han själv och Gunnar 
tidigare pratat om. De tre vännerna bestämde 
sig för att se om det skulle kunna bära sig. ”När 
vi gjorde konkurrensanalysen insåg vi att ett 
företag i Holland i princip har monopol, det 
finns inte så många som producerar mikrogrönt 
i Sverige” säger Gunnar. ”Nej precis” fyller 
Konrad i och fortsätter ”Bladverkstaden är en 
kamp mot dekorationsgrönt på restauranger 
och tråkiga skördade skott i butik. Vi är så trötta 
på hårda rosmarinkvistar som slängs, dassiga 
ärtskott och smörgåskrasse som varken gör 
från eller till, dekoration ska ätas upp, den ska 
komplettera och förhöja din måltid!”.
Läs hela intervjun med Bladverkstaden på 
myllamat.se

Veckans råvara: Mikrogrönt och skott 

Mikrogrönt, är vad vi kallar en skott av olika slag, exempelvis från 
rädisor, solros och ärtor. I en plantas liv sägs skottet vara det mest 
näringsrika, med upp till 4-5 gånger mer nyttigheter – framför allt 
vitaminer och antioxidanter – än en mogen planta och 2–3 gånger mer 
än en planta i grodd-stadiet.  Läs mer om Mikrogrönt på myllamat.se 

Bladverkstadens mikrogrönt
• Färska, alltså inte skördade utan 

kommer i en kruka med substrat
• Förvaras i kyl
• Häll på 2 msk vatten om de slokar
• Vissa sorter smakar mer ju längre 

ner de skördas
• När du skördar dina skott ska du 

klippa långt ner snarare än rakt över
• Rötterna, hampaullen och 

papperskrukan är alla 
komposerbara

• Det går inte att odla vidare på 
skotten



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 (fast) från Orupsgården 1kg / 1kg

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gurka från Sois Växthus i Troedstorp 1st / 2st

Morötter från Möllegården 600g / 1kg

Färskt mikrogrönt  
från Bladverkstaden 1st / 1st

Majskolvar från Vikhögsmajs 2st / 4st

Småbladsmix  
från Bondekocken stadsodling i Lund 100g / 150g

Äpple Aroma från Gedenryds Frukt 500g / 750g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Grillkorv Vitlök från Tolånga 17 4-pack/6-pack

Oxfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Gårdskasse, vegetarisk   

Grönkål från Ur vår jord 200g / 300g

Bok choi från Ur vår jord 1st / 1st

Ägg från Hyllehög 6st / 12st

Portabello från Saxtorp 300g / 500g

Gårdskasse, vegansk   

Grönkål från Ur vår jord 200g / 300g

Bok choi från Ur vår jord 1st / 1st

Portabello från Saxtorp 300g / 500g

Grå ärtor från Slätte Gård 150g / 250g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


