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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Mia och Håkan är 

långsiktigt hållbara 
bönder

RÅVARAN:  
Löken, den nyttiga 

smak-basen



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

"Hur kan man på enklast möjliga 
vis göra vägen mellan producent och 
konsument så kort som möjligt?"
Det är frågan som skapat Mylla och formar allt vi gör. Men varför är det viktigt? Vi tror att 
maten liksom blir värd mer och dessutom godare när du vet att det är Mia och Håkan på 
Lackalänga PLB som odlat jordärtskockorna som finns i kassen. Sen är det också en poäng  
med att uppskatta att detta är sista veckan med Matts och Evas skånska tomater, att förstå 
att vi inte alltid kan ha allt utan det är fint att uppskatta det som finns här och nu. Och få 
längta lite!

Veckans råvara är lök och Gårdskassen innehåller faktiskt inte mindre än tre sorter! Gul lök 
till grytbaser och ugnsrostning, röd lök till sallader och att pickla och purjolök att ha i sallad 
eller gratänger.

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

Inspiration till veckans middagar
• Svampbiffar med hasselbackade rotfrukter, pressgurka och 

gräddsås, recept från Julia Tuvessons bok “Käka grönt!”
• Enkel pasta med tomatsås, recept från Milo Kalén
• Äppelpaj med vaniljsås, recept från Louise Bondebjers bok 

Naturens skafferi
• Quinoa-otto med polkabetor & örtmarinerad tempeh, recept 

från jord
• Galetter med kastanjechampinjoner, timjan och 

parmesankräm, 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:

Mia och  Håkan på Lackalänga PLBMia och  Håkan på Lackalänga PLB
I Furulund, strax utanför Lund, ligger 
Lackalänga PLB som drivs av Mia och Håkan 
sedan 2011. På gården odlar de bland 
annat potatis, jordärtskockor och majs, och 
på grannens hästgård hämtar de gödsel 
till marken. De jobbar med ett hållbart 
perspektiv och långsiktigheten är något som 
genomsyrar allt de gör.
Håkan växte upp på en gård i nordöstra Skåne 
där fokus låg på produktion av smågrisar, 
nötkött och skog. 2011 tog han och hans fru 
Mia över prästlönebostället i Lackalänga. 
Gården är på 4 hektar, och marken hade legat 
i princip orörd sedan 80-talet när de tog över. 
“De förra ägarna drev gården som hästgård, så 
marken är välgödslad!”
Det var inte helt klart från början att det skulle 
bli odling på gården, det fanns också tankar 
på att bygga upp en verksamhet kring hästar. 
Av olika anledningar blev det inte så, och 
istället började de prova olika typer av odling. 
“Majsen var det första, och det tog ungefär 
tre år innan vi började få koll på hur vi skulle 
lyckas med skörden. Men nu har vi fantastiskt 
god majs med bra avkastning! Efter ytterligare 

några år började vi med potatis, och vi har 
numera en traktor med några enkla maskiner 
för de tyngsta momenten men mycket görs 
fortfarande för hand” berättar Håkan.
Läs hela intervjun med Mia och Håkan på 
myllamat.se

Veckans råvara: Lök
Löken kan få även den hårdaste av kockar att fälla en tår. Det finns 

lite olika knep att ta till, till exempel att låta löken ligga i ett kallt 
vattenbad en stund innan den hackas eller att andas med munnen 

istället för näsan. Men det enklaste är kanske att helt enkelt 
låta bli att hacka den, utan istället riva löken på rivjärnets 

grövsta del vilket gör processen mycket kortare. Sköljer 
du sen dessutom skärbrädan och rivjärnet i kallt vatten 

när du är klar försvinner de sista ångorna och du 
klarar tillagningen utan tårar!

Läs mer om Lök 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 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Purjolök från Gröna Bruk 1st / 1st

Jordärtskocka (Top Star)  
från Lackalänga 250g / 400g

Microgreens från Vegostan 70g / 100g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kyckling bröstfilé från Ebbatorps Fågel 350g /  - 

Kyckling lårfilé från Ebbatorps Fågel    -   / 500g

Angusburgare från Tolånga 17 2st / 4st

Gårdskasse, vegetarisk   
Bok Choy i knippe från Ur vår jord 1st / 1st

Vita bönor från Fagraslätt 150g / 300g

Akkawiost / Nablusiost  
från Nablus Mejeri 1st / 2st

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Morötter från Möllegården 650g / 1kg

Gårdskasse, vegansk   
Bok Choy i knippe från Ur vår jord 1st / 1st

Vita bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Quinoa från Fagraslätt 200g / 300g

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 600g

Morötter från Möllegården 500g / 1.2kg

Polkabetor från Ekebo 500g / 1.2kg

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


