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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Full fart framåt för 
Rickard och Mylla

RÅVARAN:  
Äpple - vår mest 
älskade frukt



Tänk att få fira födelsedag samma 
vecka som löken kommer tillbaka
Hurra för Mylla 1 år! Dessutom är det äntligen dags att börja skörda den skånska löken 
igen, vilken tajming! Förutom lök finns det också härliga skånska äpplen i din kasse, vi 
passar på att lyfta dem som veckans råvara. 

Veckans profil är Rickard Sandahl, grundare och VD på Mylla! Han är inte egentligen bonde 
som det brukar vara, men väl en person som möjliggör Mylla! Han och kommunikatören 
Malin pratade om vad som driver honom, hela intervjun finns på vår hemsida.  
Det potatisfria experimentet fortsätter, men ni som hört av er att ni saknar potatisen - vi hör 
er! Den är tillbaka i Gårdskassen nästa vecka i halvkilos-version. 

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

Inspiration till veckans middagar
• Sensommarsallad med rostade rotfrukter och 

persiljedressing, recept från Louise Bondebjer
• Palsternack- och äpplemuffins, recept från 

Gunnarshögs gård
• Minipaj med halloumi och tomat, recept från 

Caroline Vass
• Gråärtsfalafel med ramslöksdressing och syrade 

grönsaker, recept från Christian Liljeblad
• Polkabetssallad med yoghurtbollar, recept från 

Nablusi mejeri

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 MyllaRickard på Mylla
Mylla fyller 1 år! Iallafall i formen som det är 
nu, med Gårdskassar och ett mindre sortiment 
att välja på. Malin som gör kommunikationen 
av Mylla har pratat med Myllas grundare 
och VD Rickard Sandahl om vad som driver 
honom. Varför han sliter på, trots att företaget 
tar upp större delen av hans dygn och att han 
inte kunde ta ut lön alls förrän i våras. 
Livsmedelskedjan idag är uppsatt utifrån stora 
volymer och kvantitet. Grundidén med Mylla 
som Rickard alltid faller tillbaka på är hur bisarrt 
det är, att det är enklare att köpa grönsaker från 
Spanien istället för från Oxie eller Furulund. 
Han berättar vidare att han tror på den lokala 
maten av många olika anledningar ”Det finns 
många olika perspektiv. Klimatet, att betala 
bönderna skäligt, att färskare mat är godare 
men också en känsla hos mig av att vi behöver 
komma närmare jorden och ursprunget. Vi 
konsumerar film och musik, hyr bil och allt 
möjligt på andra sätt idag än förr tack vare 
modern teknologi, men du går till mataffären 
oftare än du gjorde tidigare. Där går livsmedel 
genom en massa mellanhänder till butik och 
läggs på hyllor där vi plockar. Vi borde kunna 
handla mer direkt från de som producerar vår 
mat i närheten, även om vi bor i stan. Lite som 
att använda modern teknologi för att återskapa 
hur det var förr i tiden, när alla visste var och 
vem maten kom från”.
Rickard tror mat påverkar människor både 
utifrån ett fysiologiskt perspektiv, att bättre 

Veckans råvara: Äpple 

Veckans råvara är äpple, en av våra mest älskade frukter, och den största delen av 
den svenska produktionen finns just här i Skåne. Totalt i Sverige odlas ca 23 500 
ton äpplen varje år, men vi konsumerar långt mycket mer än så. Här på Mylla säljer 
vi förstås bara skånska äpplen! 

Det finns många och gamla spår av äpplet, både i Sverige och i Europa. 
Det finns spår av förkolnat äpple från utgrävningar nära Omberg från  
2 500 år f.Kr. och man vet också att vi ätit äpplen i Sverige ända sedan 
medeltiden. Då gjorde man också både must och vin av sina äpplen.  
Läs mer om Äpple på myllamat.se 

råvaror ger mer näring. Men också att 
lokalproducerad mat inte bara handlar om 
maten i sig, utan även om att människor får 
jobb i närheten och att klimatpåverkan blir 
mindre. ”Och dessutom tror jag att om du vet 
var maten kommer från smakar den bättre, och 
det kommer göra lite ondare att kasta den. 
Det motiverar dig att ta hand om maten på ett 
annat sätt” säger han.

Läs hela intervjun med Rickard 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:   

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gul lök från Åhus grönt 2st / 3st

Äpple från Staffan Gedenryd 700g / 1.2kg

Rödbetor från Ekebo 500g / 750g

Palsternacka från Möllegården 500g / 750g

Morötter från Möllegården 600g / 1kg

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 400g / 600g

D-torparkorv med jalapeño  
från Tolånga 17 4st / 6st

Zucchini från MB Grönsaker Dösjebro 1st / 1st

Vaxbönor från Dalbo Gård 200g / 300g

Gårdskasse, vegetarisk   

Zucchini från MB Grönsaker Dösjebro 1st / 2st

Lollo Bionda sallat från Bjud Vellinge 1st / 2st

Kålrabbi  
från Vegostan stadsodling i Malmö 2st / 2st

Vaxbönor från Dalbo Gård 150g / 250g

Svamp gourmetmix från Saxtorp 300g / 500g

Redig Grillost från Furumossen 1st / 2st

Gårdskasse, vegansk   

Mild ostig från Maisha 1st / 1st

Grå ärtor från Fagraslätt 150g / 300g

Lollo Bionda sallat från Bjud Vellinge 1st / 2st

Zucchini från MB Grönsaker Dösjebro 1st / 2st

Vaxbönor från Dalbo Gård 200g / 400g   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


