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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Marcus sadlade om för barnen

RÅVARAN:  
Majrovan, en c-vitaminrik klassiker



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

Vem har gjort maten på din tallrik?
Det är en bra fråga tycker vi, såpass bra att den är grunden för Mylla. Därför har vi tät 
kontakt med alla våra duktiga bönder och mathantverkare. 

Maten får ett annat värde när du förstår vem som står bakom den. Det blir liksom svårare 
att slänga mat när du vet att Marcus odlat den med kärlek. Vilken Marcus förresten, jo 
Marcus Nilsson, Kocken på Åkern! Denna vecka vill vi lyfta honom och hans giftfria odling, 
läs mer om honom på vår hemsida.

Veckans råvara är majrovan. Denna lilla, runda, C-vitaminrika rotknöl med ståtlig, ätbar 
blast och lång historia är god i många olika former – bland annat nykokt med en klick smör, 
rå i sallad eller dressad och ugnsrostad. 

Vi hoppas du får en fin lokal vecka! 

Rickard och resten av Mylla-gänget

Inspiration till veckans middagar
• Hamburgare med halloum, recept från Nablus mejeri
• Pasta med klimatsmart köttfärssås, Sofie Tronêt 

Fernberg
• Stekt kycklingbröst med vitt rotmos och basilikasås, 

recept från Christian Liljeblad
• Ugnsbakad halloum/akkawi, recept från Nablus mejeri
• Rostad morot & majrova med viltkorv, recept från 

Frida Nilsson

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:

Kocken på Åkern, Marcus NilssonKocken på Åkern, Marcus Nilsson
Hej Marcus! Berätta lite kort om din bakgrund 
som kock!
Jag utbildade mig i Köpenhamn 2010-2014. 
Därefter var jag kockelev på olika ställen 
där. Det var alla möjliga kök - franskt, danskt, 
någon köttbar. Men mitt intresse för riktigt 
bra gastronomi utvecklades när jag jobbade 
på Katrinetorp, på Kleins mat. Där fick jag fria 
händer att gå ut i trädgården och ta vad jag 
ville ha! Det var också där insikten kom - att det 
är råvaran som är stjärnan, inte kocken! Alltså 
har du bara bra råvaror behöver du inte göra 
jättemycket vid spisen.
I samband med att vi fick vår första dotter insåg 
jag att det inte funkade att jobba så som man 
traditionellt gör på restaurang. Jag kunde helt 
enkelt inte kombinera det med att vara den 
sortens förälder jag ville vara. Just då sökte 
Malmö Stad efter kockar som ville vara med 
och förbättra maten i skolan. Så jag hoppade 
på det tåget och blev skolkock. 

Läs hela intervjun med Marcus   
på myllamat.se

Veckans råvara: Majrova 

I Afghanistan eller Pakistan, där den sägs ha sitt ursprung, odlades majrovan 
för längesedan först för sina oljerika frön. Dess olja ska ha hållit igång lampor 
i Europa från 1200-talet och framåt, men själva majrovan äntrade kontinenten 
som rotfrukt när den väl gjorde resan över i egen hög gröda. Resten är, som man 
säger, historia – en som ska ha inkluderat enorm popularitet bland romarna och 

en eventuell storhetstid i Nord- och Västeuropa på 1600- och 1700-talen.

Den majrova som finns i veckans kasse heter Hakurei och är 
en förädlad version framtagen av  japanska staten efter andra 

världskriget, eftersom man då behövde en gröda som var omtyckt och lätt 
att odla. Hakurei har sedan spridit sig till västvärlden genom små odlare. Vad 

gäller förvaring av den ätbara blasten så tipsar Kocken på Åkern om att 
ta av den direkt och förvara i en plastpåse för bästa hållbarhet.

Läs mer om Majrova på myllamat.se 

Linsgryta! Utgå från ett recept på 
indisk dal med linser, tomat och ingefära. 

I den kan du sen tjoffa ner det mesta - morötter, 
paprikabitar, blomkål, squash och annat från 

botten av grönsakslådan.

Svinntips från Marcus



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 0.5kg / 1kg

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gul lök från Åhus grönt 2st / 3st

Röd lök från Åhus grönt 1st / 2st

Majrova i knippe från Kocken på åkern 1st / 1st

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Päron från Gedenryds frukt 600g / 800g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Tuppvingar från Tockafarmen 1kg / 1.8kg

Skogschampinjoner  
från Saxtorp Svamp 250g / 400g

Gårdskasse, vegetarisk   

Portabello från Saxtorp 300g / 500g

Redig Eldost från Furumossen 1st / 2st

Morötter från Möllegården 650g / 1kg

Palsternacka från Möllegården 650g / 1kg

Småbladsmix  
från Bondekocken stadsodling i Lund 80g / 120g

Gårdskasse, vegansk   

Portabello från Saxtorp 300g / 500g

Morötter från Möllegården 650g / 1kg

Palsternacka från Möllegården 650g / 1kg

Småbladsmix  
från Bondekocken stadsodling i Lund 80g / 120g

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 350g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


