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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Samar och Mohamad kombinerar 
traditionellt ostmakeri och skånsk 
råmjölk

RÅVARAN:  
Jordärtskocka - en söt knöl



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

Soppans tid är nu!
Vad är godare än en värmande soppa om hösten? Nästan inget tycker vi! Testa soppa på 
jordärtkockor från Ekebo gård i Gessie, och karamelliserad röd lök som i receptet från 
Sofia Tronêt Fernberg. 

Vi vill dock varna för att äta jordärtskockorna råa, och om du ugnsrostar dem är det bäst 
att skala dem. Deras engelska smeknamn Fartichoke ger en ledtråd om varför. Vi har skrivit 
lite mer om jordärtskockor på vår hemsida, bland annat om hur du bäst förvarar dem! 

Hos veckans producent Nablus Mejerier med familjen Godeh i spetsen finns djup kunskap 
och rik tradition kring osttillverkning från hemstaden Nablus i Palestina. God råmjölk från 
Skåne blir till bland annat Halloum och yoghurtbollar. Scanna QR-koden på denna sida 
med din mobilkamera för att komma till Veckans Mylla i digital version där länkar till recept, 
intervjun med Nablus mejeri och texten om jordärtskocka finns samlat.

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

Inspiration till veckans middagar
• Jordärtskockssoppa med timjan och karamelliserad 

rödlök, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Pumpapasta med svamp och delikatesslinser, recept 

från Marcus Ryberg
• Rotfruktsgratäng med svamptopp, recept från Sofia 

Tronêt Fernberg
• Morotssoppa med riv, recept från Milo Kalén
• Rostad vintersallad med brysselkål & röd spetskål 

samt apelsindressing, recept från Louise Bondebjer

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:

Familjen Godeh på Nablus MejeriFamiljen Godeh på Nablus Mejeri
När familjen Godeh flyttade till Sverige från 
hemstaden Nablus i Palestina följde en djup 
kunskap och rik tradition kring osttillverkning 
med. Dessa sattes i verket igen när de fick 
tag på god råmjölk i Skåne – en vinnande 
kombination som ligger till grund för den nu 
tioåriga verksamheten på Nablus Mejeri. Rawi 
Godeh berättar för oss om familjeföretagets 
resa. 
Barnens längtan efter välbekanta smaker och 
ett fint möte med en mjölkbonde i Bara blev 
katalysatorn. Samar och Mohamad Godeh 
började då tillverka stekostar och yoghurtbollar 
enligt gamla palestinska familjerecept igen, 
den här gången på lokala råvaror i Skåne.
Rawi Godeh, ett av ovannämnda barn och 
numera nyckelperson på Nablus Mejeri, minns 
det med värme. “Bara lyckan över att ha färsk 
mjölk igen! Det påminde mig om när jag var 
liten. Jag brukade gå över till grannen som 
hade några betesdjur i byn i Nablus, för att 
fylla en tvåliters läskflaska med färsk mjölk att 
köpa hem.”. 
Till en början var osttillverkningen bara till för 
familjens eget glada bruk. Men allteftersom 
det experimenterades och invigda 
familjevänner spred ordet växte efterfrågan 
på större produktion – och så även modet 
hos föräldrarna. År 2010 tog de språnget och 

Veckans råvara: Jordärtskocka 

Jordärtskockan har en lång historia och kom till Sverige redan 1640. 
De är mycket lättodlade, och vissa trädgårdsodlare kallar den rent 

av för ogräs då den lätt sprider sig om några mindre knölar blir 
kvar i marken efter skörd. Den är släkt med solrosen, vilket 
man ser då den blir 2-3 meter hög och blommar med vackra 
gula blommor. 

Läs mer om Jordärtskocka på myllamat.se 

rustade upp en tom lagerlokal i Fosie till det 
högkvarter för Nablus Mejeri som det är än 
idag. Här tillverkas uppskattade produkter 
som yoghurtbollar, den nigellafrö-toppade 
stekosten nablusi samt halloum, det allra första 
av alla svensktillverkade alternativ till halloumi.

Läs hela intervjun med familjen Godeh   
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 Solist EKO från Orupsgården 500g / 1kg

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gul lök från Åhus grönt 2st / 3st

Röd lök från Åhus grönt 1st / 2st

Delica pumpa från Nils Johan 1st / 1st

Polkabetor från Ekebo 500g / 1kg

Romansallat från FG-hallen 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo 250g / 400g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Mini-klubba av vinge  
från Ebbatorps Fågel 500g /  -

Oxfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Morötter från Möllegården 600g / 1kg

Vitlök från Landet oss 1st / 2st

Kycklingben från Ebbatorps Fågel  -     /  1kg

Gårdskasse, vegetarisk   

Knippmorot från Landet Oss 1st / 2st

Yoghurtbollar Timjan  
från Nablus Mejeri 1pkt / 1pkt

Vita bönor från Fagraslätt 150g / 300g

Broccoli från Åhusgrönt 1st / 2st

Gårdskasse, vegansk   

Knippmorot från Landet Oss 1st / 2st

Tempeh på Lupinböna från Lupinta 1st / 1st

Vita bönor från Fagraslätt 150g / 400g

Broccoli från Åhusgrönt 1st / 2st

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


