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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Yvonne skapar 
mathantverk

RÅVARAN:  
Svampen,  
en favorit  
året om

Psst!
Julbordet  

har öppnat på 
myllamat.se



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

Smakresor från Tomelilla 
Vi jobbar ju inte bara med våra duktiga bönder, utan också en grupp av fantastiska 
mathantverkare som levererar underbara delikatesser. En av dem är Yvonne på Concoct 
i Tomelilla, som är på omslaget denna vecka. Hon är otroligt duktig på smaker och har 
vunnit flera priser för produkterna. Läs mer om hennes engagemang för stora smaker på 
vår hemsida, och passa på att kika i Tillvalssortimentet för att hitta hennes goda senap och 
marmelad.

Veckans råvara är svamp, och vi får vår från Rikard på Saxtorp svamp. Hans odling är helt 
fri från kemiska bekämpningsmedel, vilket gör den redan nyttiga svampen ännu bättre! 
Du hittar Gourmetmix i veckans Gårdskasse, och flera olika sorters 
svamp i Tillvalssortimentet. 

Och om du vill att ännu fler ska få tillgång till lokal mat i säsong, 
glöm inte att tipsa vänner, kollegor och andra bekanta! 

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

PS. Julbordet är öppet redan nu, beställ dina favoriter till julbordet  
senast fredag 18 december.

Inspiration till veckans middagar
• Världens enklaste morotssoppa, recept från Caroline 

Vass
• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, recept 

från Maria Dahlquist, foto av Ola Cedell
• Belugagulasch, recept från Maria Dahlquist, foto av 

Ola Cedell
• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad rotselleri, 

recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Rödbetshoummus, recept från Maria Dahlqvist

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:

Yvonne på ConcoctYvonne på Concoct
I en 200 kvm stor lokal mitt i Tomelilla 
huserar Yvonne med sina två bolag Concoct 
Fabrique “Kokeriet” och Concoct “Bageriet 
AB” Här producerar hon tillsammans med 
sina tre anställda marmelad, knäcke och 
andra godsaker med spännande smaker 
och helt baserad på lokala råvaror och helt 
utan tillsatser. Vad sägs till exempel om en 
marmelad på nypon, päron, lakrits och vit 
rom, eller ett ölknäcke med raps och kummin?
Hon har jobbat med sina marmelader sedan 
2014, men för att få hela bilden behöver vi 
backa bandet ännu mer. “Mina föräldrar drev 
ett hotell, så jag har alltid hängt mycket i köket, 
smakat på saker och testat olika saker. När jag 
sedan började jobba så valde jag en annan 
väg och började jobba på på Miller grafik, 
vilket sedan ledde mig in i reklambranschen” 
berättar Yvonne. “När jag började så var 
det väldigt mycket ett hantverk, men ju mer 
datorerna tog över desto mer kände jag att 
jag inte passade in där längre. Jag är väldigt 
mycket en hantverksperson!”. Istället började 
hon läsa till bagare och konditor i Göteborg, 
och hamnade sedan på välkända Olof Viktors. 
Efter en sjukskrivningsperiod kände hon att 
det var dags att satsa på sitt eget istället. 

Full fart i bageriet när Yvonne är igång

“Och nu har jag stor nytta av att jag tidigare 
jobbat inom reklambranschen, i allt från 
förpackningsdesign till försäljning. Och jag 
älskar att sälja” säger hon med ett stort leende.
Läs mer om Yvonne på myllamat.se

Veckans råvara: Svamp
Många uppskattar svamp, både för sin smak med mycket umami 
men också för att svamp innehåller både fibrer, och vissa vitaminer 
och mineraler. En del svampsorter innehåller också den viktiga 
D-vitaminen, vilket är unikt bland icke-animaliska 
livsmedel.
Vissa svampar kan bli lite fluffiga efter en stund i 
kylen, det betyder dock inte att den blivit dålig! 
Svamp fortsätter att utvecklas efter skörd, och det 
kan man se genom att det bildas ett vitt lager 
på ytan (det liknar mögel, men det är faktiskt 
svampens egna sporer, mycelerna, som 
fortsätter att växa). Detta vita lager kan 
enkelt skrapas av med en liten kniv eller 
torkas av med en hård borste/pensel. 
Sedan är svampen klar att användas.

Läs mer om Svamp 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 (mjölig) från  
Orupsgården 0.5kg / 1kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Morötter färgmix  
från Möllegården 500g / 750g

Palsternacka från Möllegården 500g / 750g

Päron Doyenné du Comice  
från Gedenryds Frukt 1kg / 1kg

Svamp gourmetmix från Saxtorp 300g / 500g

Betmix (röd, gul, polka)  
från Ekebo gård 500g / 750g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Kotlett av Duroc från Tolånga 17 400g / 600g

Kyckling ovanlår m. ben  
från Ebbatorps Fågel 550g / 900g

Gårdskasse, vegetarisk   

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Grå ärtor från Slätte Gård 150g / 250g

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Redig Eldost  
från Furumossens Gårdsmejeri 1st / 2st

Quinoa från Fagraslätt 150g / 250g

Gårdskasse, vegansk   

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Grå ärtor från Slätte Gård 150g / 250g

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Quinoa från Fagraslätt 150g / 250g

Smörigt spread från Maisha deli 1st / 2st

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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

Julbordet är öppet!
Tors 17/12  
Första leveransen av 
julbordet 

Fre 18/12  
Sista datum att beställa 
inför julafton 

Tis 22/12  
Leverans innan julafton

Beställ på myllamat.se


