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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Göran jobbar för omställning av systemet

RÅVARAN:  
Palsternackan  - mångsidig rotfrukt



Är du team koka eller team grilla? 
Av majskolven alltså! Här på Mylla-kontoret regerar kokningen, men vi vill också tipsa 
om att dra fram grillen i helgen. De är bara någon vecka kvar av den skånska majsens 
säsong så nu gäller det att maxa! 

Många har frågat efter en kasse utan potatis, därför testar vi att inte ha potatis i någon 
Gårdskasse den här och nästa vecka, tyck gärna till om det på våra sociala medier!  Istället 
för potatis kommer du finna jättefina rödbetor och säsongens första palsternackor, som 
också är veckans råvara.  

Veckans bondebesök bär av till Göran på Vegostan som odlar i Vintrie. Hans mål är att visa 
en både ekonomisk  och ekologiskt hållbar stadsodling i Sverige, följ med! 

Ha en härlig lokal vecka!

Rickard och resten av Mylla-gänget

Inspiration till veckans middagar
• Ugnsbakade grönsaker med timjan och fetaost, recept 

från Caroline Vass
• Äppel- och rödbetspaj med ingefära och vallmofrön,  

recept från Cecilia Vikbladh
• Broccoli- och quinoasallad med nablusi och 

srirachamajonnäs, recept från Nablus mejeri
• Prästostbiffar med rostad potatissallad och kaprisdipp,  

recept från Julia Tuvesson
• Palsternackssoppa med blomkål och baconcrisp, recept 

från Maria Dahlquist

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:

Göran på VegostanGöran på Vegostan
På ett fält strax utanför Malmö besöker vi 
Göran, som driver stadsodlingsföretaget 
Vegostan. Med bakgrund som ingenjör och 
stort intresse för IT, sadlade han om för några 
år sen och utbildade sig inom agroekologi på 
Sveriges Lantbruksuniversitet.. 
“Vi behöver ställa om många av våra system, 
och då är stadsodling en av alla lösningar som 
kommer behövas” säger Göran. “I mitt bolag 
vill jag bygga upp och visa ett system som 
fungerar för både ekonomisk och ekologisk 
hållbar stadsodling i Sverige, och hoppas att 
på så sätt inspirera fler att starta”. 
Göran har stort fokus på cirkulärt tänkande. 
Alla växtdelar som inte skördas samlas ihop 
och fermenteras med bokashi-metoden. 
“Det är fantastiskt, på bara sex veckor har 
det brutits ned så att vi kan lägga på det på 
bäddarna igen för att tillföra näringsämnen 
och jordförbättring. Jag gillar verkligen att vi 
kan ta tillvara på allt lokalt här på odlingen”.
Läs hela intervjun med Vegostan på myllamat.se

Veckans råvara: Palsternacka 

En av hösten och vinterns rotfruktsfavoriter är palsternacka. Med 
sin milda, söta och karakteristiska smak är den god att ugnsrosta 
tillsammans med andra rotsaker, men den är också toppen både i ett 
mos, en gryta, som råkost i en sallad eller som soppa. Dessutom gör den 
söta smaken att den passar fint i bakning! 

Palsternacka har en lång historia och odlades redan i antikens Grekland. 
Den är beskriven i Sverige på 1500-talet, men tros ha odlats långt 
tidigare. Under medeltid och renässansen var den mycket populär i 
Sverige och vissa anser att den en gång i tiden var minst lika viktig som 
potatisen. Idag finns den både som vild och odlad, men det är förstås 
den odlade vi hittar i butikerna och här hos oss på Mylla.

Läs mer om palsternacka på myllamat.se 

Tips!Om din palsternacka tappat stunsen kan du 
lägga den i en skål vatten i kylen. Låt den stå över natten och vips! Som ny!



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:   

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Vaxbönor från Dalbo Gård 200g / 300g

Gulbetor från Ekebo 500g / 800g

Majskolvar från Vikhögsmajs 2st / 4st 

Zucchini från MB Grönsaker Dösjebro 1st / 2st

Kålmix från Landet oss i knippe 1st / 1st

Morötter (utan blast) från Möllegården 600g / 1kg

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kotlett benfri från Tolånga     -  / 600g

Karré benfri från Tolånga 400g / -

Varmrökt sidfläsk från Tolånga17 200g / 200g 
 

Gårdskasse, vegetarisk   

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Quinoa från Fagraslätt 150g / 250g

Sockerärtor från Dalbo Gård 200g / 300g

Vitlök  från Landet oss 1st / 1st

Palsternacka från Möllegården 500g / 700g

Gårdskasse, vegansk   

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Quinoa från Fagraslätt 150g / 250g

Sockerärtor från Dalbo Gård 200g / 300g

Vitlök  från Landet oss 1st / 1st

Palsternacka från Möllegården 500g / 700g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


