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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Nermina på 

Stadsmissionen 

RÅVARAN:  
En gropig yta och rent 

av oformlig kontur - 
Rotsellerin



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

Mindre svinn, mera mat!
Väldigt mycket mat åker i soporna varje dag i Sverige och det är ju riktigt tråkigt. På 
Mylla är vi så gott som svinnfria. 

Vi håller nere svinnet genom att bara beställa det som behövs för torsdagens leverans, 
vilket är anledningen till den lite längre tiden från beställning till det att du får hem din 
mat. Om vi får någon råvara över skänker vi det till Stadsmissionen, där  veckans matprofil 
Nermina jobbar på oblatbageriet. Stadsmissionen jobbar aktivt mot matsvinn, på deras 
Café David blir råvaror till mat som mättar de som behöver det mest. Det är ett samarbete vi 
är mycket stolta över och vi har också Stadsmissionens Ekoströ, ett ekologiskt, gluten- ägg- 
och mjölkfritt ströbröd i vårt Tillvalssortiment. Du finner bland annat just det ströbrödet i 
Gårdskassen denna vecka!

Veckans råvara är rotsellerin, och vi kan väl alla enas om att den inte är så vacker att se på. Det 
är dock ett får i vargakläder, rotsellerin är en prisvärd och väldigt trevlig middagskompis!

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

Inspiration till veckans middagar
• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad rotselleri, 

recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Ugnsbakad rotselleri, recept från Susanna Bill (ur boken 

Vegoflex)
• Hummus på rotselleri, recept från Caroline Vass
• Saltbakad rotselleri med ansjovissmör, recept från Maria 

Dahlquist
• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, recept från 

Maria Dahlquist

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:

Nermina på StadsmissionenNermina på Stadsmissionen
Med ett väldigt pys från oblatjärnet välkomnas 
jag in på Stadsmissionens Oblatbageri på 
Korsgatan i Malmö av Nermina och Alireza. 
Nermina är platsansvarig på bageriet och 
Alireza är enhetschef på Gåvonisamlingen. 
Stadmissionens oblatbageri är ett av bara två 
i Sverige, och precis som i Stadsmissionens 
andra verksamheter strävar de efter att 
vara socialt, ekonomiskt och klimatmässigt 
hållbara. Det är spillet från oblatplattorna som 
blir Eko-strö, ett ströbröd som är veganskt, 
glutenfritt, kravmärkt och ekologiskt.
Det finns bara två oblatbagerier i hela Sverige, 
och producenten av oblatmaskinerna finns i 
Tyskland. ”Det är ju enkla maskiner, så när de 
går sönder är det jag eller en kollega som får 
läsa manualen och laga den själva” skrattar 
Alireza. ”Vi var först med att göra ekologiska, 
kravmärkta och glutenfria oblater” säger 
Nermina stolt.
Oblatbageriet har varit igång sedan 2012 och 
Nermina har varit med sedan starten. Först 
på Korsgatan, en sväng i Kirseberg och sen 
tillbaka igen på Korsgatan. Lokalen är stor och 
ljus, trots att den ligger en halv våning ner. Där 
görs allt med oblaterna, processen börjar med 
en deg på 4 sorters mjöl, potatismjöl, rismjöl, 
majsmjöl och bovete. Degen skopas sen in 
i oblatjärnet där den blir till oblatplattor. Sen 
går plattan vidare till stansning och det är här 
spillet uppstår. Oblatjärnen har två motiv, ett 
med Jesus och ett med kors. Oblatplattan med 
kors är svår att stansa helt rakt och eftersom 
det blir så tydligt om det sitter fel går det bara 
att stansa ut hälften så många oblater från den 
oblatplattan. Det är detta spill som går vidare 

till en skål där Nermina för hand krossar den till 
mindre delar för att sen mixa till lagom stora 
delar i en mixer. Oblatspillet har blivit Eko-
ströt som hälls i påsar, får etiketter och säljs till 
exempel här på Mylla.
Läs mer om Nermina och Stadsmissionen på 
vår hemsida myllamat.se

Veckans råvara: Rotselleri
All selleri kommer ursprungligen från Asien, men den har 
funnits vid Medelhavet i över 3000 år. Förutom rotselleri finns 
också andra sorter så som blekselleri (stjälkselleri/bladselleri) 
och kinesisk selleri. 

Rotselleri kan hålla länge om den förvaras svalt, strax över 
fryspunkten. I rumstemperatur håller den bara ungefär 
en vecka. Läs mer om Rotselleri på myllamat.se 

Ett stansat oblatblad, det  är dessa som blir Ekoströ

Bli svinnsmart!
Det mesta svinnet sker när maten kommit 

hem till kylskåpet. Lukta, titta, smaka
Bäst-före-datumet är inte facit. Lita på 

dina egna sinnen, ofta går mat att äta 
långt efter att bäst-före gått ut.



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

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Kålmix från Gröna bruk i knippe  Litet / Stort

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Rödbetor från Ekebo 500g / 1kg

Ekoströ från Stadsmissionen 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

D-torparkorv med jalapeño  
från Tolånga 17 4st / 6st

Grytbitar av nötbog från Tolånga 17 500g / 750g

Röd senapssallad från Gröna Bruk 80g / 100g

Gårdskasse, vegetarisk   

Microgreens från Vegostan 80g / 100g

Redig Eldost från Furumossen 1st / 2st

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp svamp 300g / 500g

Vita bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Blandade morötter  
från Möllegårdens Morötter 1kg / 1kg

Gårdskasse, vegansk   

Microgreens från Vegostan 70g / 100g

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp svamp 300g / 500g

Vita bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Blandade morötter  
från Möllegårdens Morötter 1kg / 1kg

Vitlök från Landet Oss 1st / 2st   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


