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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Anna är en matinnovatör

RÅVARAN:  
Potatis, pärer eller 
pantoffler - kärt barn har 
många namn! 



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

Det är skillnad på pärer och pärer
Vissa saker smyger på, man får en ny rutin och tänker kanske inte så mycket på hur den 
förändrar livet. Sen slutar man kanske göra saken och upptäcker att det inte funkar att göra 
som förut, lite så är det med basvarorna här på Mylla. När man väl testat Orupsgårdens 
potatis odlad med kärlek och kunskap är det svårt att gå tillbaka!

Denna vecka vill vi lyfta den sydamerikanska knölen som nu har en permanent plats i 
den svenska matkulturen, veckans råvara är alltså potatis! Vi har också fått in flera sorters 
potatis i Tillvalssortimentet, både fasta och mjöliga.

Pantoffler i all ära men på andra sidan spektrat än dem finns kanske ändå matinnovation, så 
vi vill denna vecka berätta om Anna på Maisha som sedan våren 2019 tillverkar kärleksfullt 
utvecklade veganska ost- och smör-produkter. Bland annat en mild, krämig ost och ett lent 
smör som funkar på mackan eller till mat och bak.

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

Inspiration till veckans middagar
• Plättar med kanelstekta äpplen, recept från 

Susanna Bill, ur boken Vegoflex
• Äppelstekt karré i krämig sås, recept från Marcus 

“Kocken på Åkern” Nilsson
• Gratinerade färskpotatisnachos med dill, crème 

fraiche, 2 x lök och tångcaviar, recept från Julia 
Tuvesson, ur boken Plåtmat

• Krämig grönkålspaj med maisha-ost och rostade 
valnötter, recept från Maisha deli 

• Potatis- och ramslökssoppa, 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:

Anna Lundström på Maisha deliAnna Lundström på Maisha deli
På en äppelgård utanför Lund ligger Maisha 
Delis lokaler, där grundaren Anna Lundström 
sedan våren 2019 tillverkar sina kärleksfullt 
utvecklade ost- och smör-produkter. Bland 
annat en mild, krämig ost och ett lent smör 
som funkar på mackan eller till mat och bak – 
och allt är 100% växtbaserat.
– Istället för att efterlikna en särskild cheddar 
eller långlagrad ost får man tänka att det finns 
hur många olika typer av ostar som helst. 
Halloumi, feta, Västerbottenost, Parmesan, alla 
är ju av olika konsistens och smak. Och det här 
är en helt ny typ av ostprodukt, säger Anna 
entusiastiskt.
För Anna var osttillverkning inte nödvändigtvis 
en bransch hon såg sig i efter ett par andra 
karriärer i bagaget, bland annat med 
utvecklingsarbete i utlandet för UNICEF. 
Men det var kärleken som uppmuntrade till 
äventyret med Maisha Deli – kärleken till en 
vegansk partner och kärleken till ost.
– Jag åt mycket växtbaserat, men jag hade 
svårt för både smaken och konsistensen på de 
alternativen till ost som fanns, berättar hon.

Det ledde till en period av intensiv research 
som involverade allt från det befintliga 
utbudet av växtbaserade ostar till traditionell 
osttillverkning – och en hel del experiment i 
källaren.
Läs hela intervjun med Anna  på myllamat.se

Veckans råvara: Potatis
Potatis kommer i många varianter, och eftersom den går att spara länge 
med rätt förvaring kan den ätas med gott samvete året runt. I Sverige 

odlas hundratals olika sorter, alla med olika egenskaper, smaker och 
utseende. Oftast pratar vi om fast eller mjölig sort, men de delas också 
upp i fyra andra grupper baserat på när de skördas: 

Primörpotatis: Potatis som förgrotts och odlats under plast- eller 
vävtäckning och skördas med grön blast och skal som inte är moget.

Färskpotatis: Potatis som skördats före fullständig mognad för 
försäljning direkt efter upptagning. Skalet kan lätt avlägsnas 
utan skalning.

Sommarpotatis: Potatis som skördats skalmogen eller praktiskt 
taget skalmogen avsedd för försäljning direkt efter skörd.

Vinterpotatis: Potatis som mognat och bildat fast skal och 
är lämplig för lagring innan försäljning.

Läs mer om Potatis 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 0.5kg / 1kg

Tomatmix från MoE Tomat 600g / 900g

Gul lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Äpple rubinola från Staffan Gedenryd 700g / 1kg

Palsternacka från Möllegården 500g / 800g

Spaghettipumpa - Delicata Zeppelin  
från Bondekocken stadsodling i Lund 350g / 600g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kotlett benfri från Tolånga 400g / - 

Karré benfri från Tolånga    -   / 700g

Varmrökt sidfläsk från Tolånga17 200g / 300g 

Gårdskasse, vegetarisk   

Lupinbönor från Körslätts gård 250g / 350g 

Ägg från Hyllehög 6st / 12st

Knippade morötter från Landet Oss 1st / 1st

Jordärtskocka från Ekebo 400g / 550g 

Vitlök från Landet oss 1st / 2st

Gårdskasse, vegansk   

Lupinbönor från Körslätts gård 250g / 350g 

Knippade morötter från Landet Oss 1st / 1st

Mild ostig från Maisha deli 300g / 300g

Jordärtskocka från Ekebo -    / 400g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


