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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Ola har sina hönors 

förtroende 

RÅVARAN:  
Ägg -  en äkta 

multitaskare



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

Får det lov att vara en helt vanligt 
prissatt matleverans?
Vi vill ju korta ner vägen från producenten till dig, bland annat för det då finns mer 
pengar kvar till bonden. 

Det gör att bönderna kan leva på sin lön och fortsätta driva sin verksamhet i Skåne, och 
se till att du får god och bra mat på tallriken. Att prisdumpa inför till exempel Black Friday 
skulle betyda att någon i ledet får mindre pengar, ofta producenten. 
Det vill vi ju inte! Därför har vi på Mylla inga rabatter på våra priser, inte 
på Black Friday, eller någon annan dag. Vi tycker helt enkelt maten har 
ett värde och de som producerat den är värda att få betalt det de ska. 
Och vi tror du håller med <3

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

Inspiration till veckans middagar
• Granatäpplesallad med yoghurtbollar, recept från 

Nablusi Mejeri
• Bengts kycklingschnitzel, recept från Bengt på 

Ebbatorps fågel
• Pasta med klimatsmart köttfärssås
• Krämig omelett, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Svamppytt med rotfrukter, recept från Julia Tuvesson 

(boken Plåtmat)

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:

Ola på Hyllehög gårdOla på Hyllehög gård
Det är en solig dag i påskveckan när jag åker 
till Höllviken för att träffa Ola på Hyllehög 
gård. Ola, eller snarare hans 25 800 hönor, 
producerar äggen vi säljer hos oss och efter 
att vi har fått så mycket glada kommentarer 
från våra kunder om de goda äggen ville jag 
veta mer om vad som gör de så goda. 
“En av anledningarna är att vi jobbar hårt 
med att ge dem bra mat. De får ensilage 
som vi odlar själva här på gården, spannmål 
från en av granngårdarna och snäckskal för 
mineralernas skull. Sen behöver de ordentligt 
med sysselsättning också, annars börjar de 
gärna picka på varandra. Hos oss får de får gå 
ute mycket, och så får de mineralbaljor. Det är 
pressade kakor med mineraler och spannmål 
som de får picka i för att komma åt spannmålet, 
och det håller dem sysselsatta. Nu har de precis 
börjat gå ut för säsongen, och många tycker 
att det är lite kallt fortfarande men du ser att 
de börjar gå längre och längre från stallet här” 
berättar Ola och visar utegården där hönorna 
går. “De här är ganska gamla, de är 69 veckor, 
men du ser att de fortfarande mår bra och har 
kvar sina fina stjärtfjädrar. Det brukar annars 
vara det första tecknet på att de inte mår riktigt 
bra, att de tappar stjärtfjädrarna.” Hönorna 
är också väldigt skygga, och håller sig på 
avstånd när jag står och pratar med Ola. “De 
har stenkoll på mig, jag kan röra mig nära dem 

Hönorna trivs i den salix Ola har planterat

Tips från äggsperten
Nykläckta ägg är närmast omöjliga att 

skala, men har en hållbarhet på 28 dagar. 

Beställ därför äggen till jul i god tid 
innan, så får du lättskalade ägg!

men så fort någon annan kommer så håller de 
sig på avstånd” säger han medan ett par hönor 
springer förbi oss i full fart. 
Läs mer om Ola och hans hönor på vår hemsida 
myllamat.se

Veckans råvara: Ägg
De flesta ekologiska ägg som produceras i Sverige följer KRAVs 

regelverk. Det innebär bland annat att hela produktionskedjan 
är KRAV-godkänd och varken konstgödsel eller 

bekämpningsmedel får användas på gården. Hönsen går 
fritt i stora stallar och har större utrymme konventionell 
produktion. De ska ha tillgång till ströbad på golvet, 
sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. 
Dessutom ska de ha tillgång till gräsbevuxna gårdar att 
kunna gå ute i när vädret tillåter och minst 95% av fodret 
skall vara ekologiskt odlat. 

Läs mer om Ägg 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 från Orupsgården 0.5kg / 1kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Microgreens från Vegostan 70g / 100g

Morötter från Möllegården 650g / 1kg

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Oxfärs från Tolånga 17 400g / 600g

Kyckling bröstfilé från Ebbatorps Fågel 300g /  - 

Kyckling lårfilé från Ebbatorps Fågel     -  / 600g

Jordärtskocka från Lackalänga  250g / 350g

Shiitake från Saxtorp Svamp 200g / 200g

Gårdskasse, vegetarisk   

Ägg från Hyllehög 6st / 12st

Yoghurtbollar från Nablus Mejeri 1frp / 1frp

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 300g / 500g

Kålmix i knippe från Ur vår jord 1st / 1st

Palsternacka från Möllegården 500g / 750g

Gulbetor från Ekebo 400g / 600g

Vitlök från Landet Oss 1st / 2st

Gårdskasse, vegansk   

Mild ostig eller Ostig jalapeno  
från Maisha deli 1st / 1st

Smörigt spread från Maisha deli 1st / 2st

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 300g / 500g

Kålmix i knippe från Ur vår jord     - / 1st

Palsternacka från Möllegården 500g / 750g

Gulbetor från Ekebo 400g / 600g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


