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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Alex, Clara och 
Taco jobbar för 
systemförändring 

RÅVARAN:  
Kålen - en prisvärd 
kökshjälte



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

Hur blir ditt julfirande i år?
För oss på Mylla kommer det bli färre personer samlade, men desto viktigare att ha det 
riktigt mysigt. Därför har vi tagit in både färdigkokt och okokt julskinka i lite mindre 
storlek än de brukar vara. Maximalt mys i lagom storlek alltså! 

Skinkorna kan bara köpas genom en förbeställning via vår hemsida, sista dagen att säkra 
skinkan är söndagen 6/12. Välj mellan den fantastiska kokta och lättrökta julskinkan från 
Ekebo Gård i Gessie eller den sockersaltade färska skinkan från Tolånga 17. Både Ekebo 
och Tolånga 17 har naturbeteskött, grisarna föds upp utomhus och går 
ute året runt med tillgång till ligghall/hyddor. Grisarna går och bökar 
och leker på stora arealer, vilket ger en bättre muskelbildning som i sin 
tur ger ett fast kött. 

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

Inspiration till veckans middagar
• Rödkålssallad med marinerad tofu, recept från 

Susanna Bill
• Rostad vintersallad med brysselkål & röd spetskål 

samt apelsindressing, recept från Louise Bondebjer
• Örtkyckling, brysselkål och belugalinser, recept från 

Susanna Bill ur boken Vegoflex
• Grönkålspaj m. Cheddar och frasigt valnötstäcke, 

recept från Julia Tuvesson
• Grönkålssallad med saffransmarinerad tempeh, 

recept från Lupinta

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:

Alex, Clara och Taco på Ur vår jordAlex, Clara och Taco på Ur vår jord
Ur Vår Jord drivs av Alex och Clara (tillsammans 
med hunden Taco), och på deras stadsodling 
strax utanför Malmö och på gården i Tomelilla 
odlar de grönsaker helt utifrån ekologiska 
och biodynamiska principer. 
“I många kommersiella odlingar finns 
inte tillräckligt med näring i jorden för att 
grönsakerna ska kunna ta upp det, det är för 
dyrt för många bönder och de får för lite betalt 
för grönsakerna för att det ska vara värt det 
för dem. Det vi som småskaliga odlare gör 
är att vi lägger massor med tid på att bygga 
upp jorden, att tillsätta olika typer av material 
som kompost, bokashi, maskar, kaffeskal, 
stenmjöl och så vidare, så att grönsakerna får 
bästa förutsättningar att bli så näringsrika som 
möjligt. Dessutom smakar de mer då!” säger 
Alex och berättar om sin farfar, en gammal 
ekologisk bonde som brukar prata om hur 
grönsakerna smakade förr.
Många av de småskaliga odlarna har inte 
ekologiska certifieringar för de är dyra. “Vi 
utgår från ekologiska principer när vi odlar. 
Vi använder inga gifter och bara organiska 
material. Det här gör att det blir mycket mycket 
mer jobb, men det blir också en mycket mycket 
bättre produkt i slutändan. Det är ju därför vi 
gör det här, för vi tror på att det är framtiden, 
både inom mat och gastronomi, men även 
hälsa och näring” säger Alex och det märks att 
han brinner för detta. 

Under året har 
Alex och Clara 

planerat för 163 

Alex ute på odlingen

olika sorter av grödor i sina odlingar. “Det är 
ju inte helt olika sorter, bland annat har jag 
5 sorters spenat med olika egenskaper för 
att täcka hela säsongen. Här blir också olika 
typer av asiatiska blad, zucchini och 15 olika 
sorters chili. Det blir också en odlingstunnel 
med massa olika tomater och gurkor, det 
kommer bli en kryddträdgård, olika kålsorter, 
lök och mycket mer. Det blir också morötter 
i olika färger, lite roligare sorter, men inte 
några lagringsmorötter, det finns bra svenska 
i butiken”.
Läs mer om Ur vår jord på myllamat.se

Veckans råvara: Kål
Ett av de nyttigaste, mest varierade, prisvärda 

och vackraste grönsakerna vi har är kål, 
som på latin går vid namnet Brassica 

Oleracea. Denna fantastiska råvara 
är fullproppad med godheter som 
C-vitaminer och antioxidanter, delas 
upp efter vilken del av den man äter 
– huvud, blad eller blom – och är lika 
mångsidig i köket som till arten.

Läs mer om Kål 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 BINTJE från Orupsgården 0.5kg / 1kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Grön Butterhead sallad i  
påse från Ur vår jord 1st / 1st

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Rödkål från Wirahill 1st / 1st

Lila morötter  
från Möllegårdens Morötter 500g / 750g

Palsternacka från Möllegården 500g / 750g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Grytbitar av fläskbog från Tolånga 17 400g / 600g

Kyckling lårfilé från Ebbatorps Fågel 400g /   - 

Kyckling bröstfilé från Ebbatorps Fågel    - / 550g

Äpple Ingrid Marie  
från Gedenryds Frukt    - / 1kg

Gårdskasse, vegetarisk   

Nakenhavre från Fagraslätt 250g / 350g

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Microgreens från Vegostan 70g / 100g

Brysselkål från Åhus grönt 350g / 550g

Jordärtskocka från Lackalänga  250g / 400g

Äpple Ingrid Marie  
från Gedenryds Frukt    - / 1kg

Gårdskasse, vegansk   

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

Svarta bönor från Fagraslätt 200g / 300g

Microgreens från Vegostan    - / 100g

Jordärtskocka från Lackalänga  200g / 350g

Viktiga datum inför jul!
Sön 6/12 Sista dagen för att 
beställa julskinka
Mån 7/12 Julbordet öppnar 
Tors 17/12 Första leveransen 
av julbordet 
Tors 18/12 Sista datum att 
beställa inför julafton 
Tis 22/12 Leverans innan 
julafton


