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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Kristina och Peters engagemang 
för djuren märks i mjölken

RÅVARAN:  
Yoghurt - en riktig multitasker



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

Stötta det lokala och hjälp oss hjälpa!
Vi pratar mycket om att erbjuda lokal mat på ett enklare sätt, men i vår mission finns ju också 
att vi vill hjälpa det lokala jordbruket. Att köpa varor från lokala bönder och matproducenter 
gör att de kan fortsätta satsa, skapa jobb och bidra till den biologiska mångfalden. Nu när 
vi är här igen med nya restriktioner och mindre möjlighet att gå på restaurang eller café 
drabbar det våra bönder och producenter. Att handla från bönderna via oss ett enkelt sätt 
att praktiskt hjälpa våra lokala mathjältar!

Veckans bönder är Kristina och Peter som har Furumossens Gårdsmejeri. Deras stora 
engagemang för djurens välfärd kan du läsa mer om på vår hemsida, i kategorien Våra 
bönder. Vi vill lyfta deras goda yoghurt (<-- veckans råvara!), den fantastiska eldosten och 
deras svag, lagom och stark-mjölk som allihop finns i vårt Tillvals-sortiment. 

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

Inspiration till veckans middagar
• Baconburgare med rödkål- och äppleslaw och friterade 

potatisskal, recept från Christian Liljeblad
• Grundrecept: köttfärslimpa med gräddsås
• Fredagsmys på myllas vis, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Frukostgröt med äpplen i brynt smör,  

recept från Caroline Vass
• Morotssoppa med morotsblastpesto och stekta gråärter, 

recept från Marcus “Kocken på Åkern” 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:

Kristina & Peter på Furumossens GårdsmejeriKristina & Peter på Furumossens Gårdsmejeri
På en gård utanför Hässleholm driver Kristina 
och Peter jordbruk och mejeri, och vi hälsar 
på dem en solig dag i februari. Furumossens 
Gårdsmejeri har “rediga produkter på kons 
eget vis”, och omsorgen om djuren är något 
som verkligen skiner igenom när vi pratar 
med Kristina. 
Hon är uppvuxen på gården, men det var 
aldrig självklart för henne att hon skulle ta över 
gården. “Nej inte alls, snarare tvärtom! Jag 
ville göra något annat och har jobbat inom 
hotell och restaurang i många år. Men efter en 
tid så började jag längta tillbaka, och 2016 fick 
jag och Peter möjlighet att ta över gården efter 
mamma och pappa” berättar hon. Att bara 
vara mjölkbonde bar sig inte riktigt, så istället 
bestämde de sig för att satsa på att bygga eget 
gårdsmejeri för att kunna ta tillvara och förädla 
mjölken från den 220 korna direkt på gården. 
Produktionen på gården är till stor del 
automatiserad, och korna sköter sig väldigt 
mycket själva. De går till mjölkroboten när de 
behöver bli mjölkade, till ryggkliaren (som 
påminner om en biltvätt för oss stadsbor) när 
det behövs och de väljer själva när de går 
ute eller inne. “I somras när det var så varmt 
så ville de hellre vara inne i stallet, där det var 
skugga. Det hade vi inte kunnat göra om vi 
hade haft en ekologisk certifiering, då hade 
de varit tvungna att vara ute. Vi brukar säga 
att vi inte jobbar ekologiskt, vi jobbar logiskt. 
Det handlar om att se till att korna mår så bra 

som möjligt, och när de mår bra så blir det ju 
också bättre mjölk. Vi har till exempel sett att 
produktionen av mjölk ökade efter att vi satte 
in ryggkliaren, det är ju ett bra betyg”. Kristina 
och Peter jobbar också mycket förebyggande 
med kornas hälsa. Genom att hela tiden 
bevaka och analysera mjölken så kan de 
förebygga sjukdomar och minskar behovet av 
behandlingar med antibiotika och annat.
Läs hela intervjun med   
Kristina & Peter på myllamat.se

Veckans råvara: Yoghurt
Yoghurt görs på mjölk och yoghurtkultur, nämligen de två mjölsyrebakterierna 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus och Streptococcus salivarius 
subsps. thermophilius. Yoghurtkulturen trivs bäst när det är 42°C, därför hålls 
mjölken vid den temperaturen tills yoghurten är klar. Därefter gäller det att kyla 
produkten. Om du en varm sommardag äter yoghurt utomhus kan du uppleva 
den surare mot slutet, det är för att syrningsprocessen startat upp igen!   
Läs mer om Yoghurt på myllamat.se 

En av Kristina och Peters glada kor som använder ryggkliaren



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

Palsternacka från Möllegården 500g / 800g

Morötter från Möllegården 650g / 1kg

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Blandfärs från Tolånga 17 400g / 500g

Kycklingklubba från Ebbatorps fågel 2st / 4st

Äpple rubinola från Staffan Gedenryd 700g / 700g

Gårdskasse, vegetarisk   
Jordärtskocka från Lackalänga / Ekebo 300g / 450g

Akkawiost eller  
Nablusiost från Nablus Mejeri 2st / 3st

Grå ärtor från Slätte Gård 200g / 300g

Kålmix i knippe  
från Bondekocken i Lund 1st / 2st

Färskt mikrogrönt (fänkål) 
från Bladverkstaden 1st / 1st

Gårdskasse, vegansk   
Jordärtskocka från Lackalänga / Ekebo 300g / 450g

Grå ärtor från Slätte Gård 200g / 300g

Kålmix från Bondekocken i Lund 1st / 2st

Mild ostig från Maisha deli 1st / 1st

Vitlök från Landet Oss    -  / 1st

Färskt mikrogrönt (fänkål) 
från Bladverkstaden 1st / 1st

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


