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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN: 
Ann, Anders och 
Thomas på Tolånga 17

RÅVARAN:  
Grönkål - inte bara 
dekoration!

Psst!
Sista beställning 
för året fre 18/12  

för leverans  
tis 22/12



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

En mindre grå jul
Skåne i december, det är grått, det är regnigt, det är helt nödvändigt att få ut myset där 
det går! Vårt recept är förstås att laga riktigt god mat på de bästa råvarorna som går att 
finna för att ändå få till lite färg och värme inomhus.

Ett bra sätt är att, om du äter kött, hålla dig till lokalt naturbeteskött. Veckans bönder 
Tolånga 17 har just naturbeteskött och även ett fint helhetsgrepp för hållbarhet på sin 
gård. De odlar djurens mat, är självförsörjande på el, har både 
gårdsbutik och restaurang.  Ett annat bra sätt är att använda veckans 
råvara, grönkålen, i så mycket som möjligt nu när den är som finast. 
Grönkålschips, som del i smoothie eller juice eller som i Maria 
Dahlquists recept på Grönkålskaka med valnötter & ädelost som  du 
kan hitta på våra hemsida under Recept.

Vi önskar dig en fin lokal vecka, och mycket inomhusmys!   
Rickard och resten av Mylla-gänget

Inspiration till veckans middagar
• Äppelstekt karré i krämig sås, recept från Marcus 

“Kocken på Åkern” Nilsson
• Knapriga hasselbackspotatisar med rom, créme 

fraiche och finhackad rödlök, recept från Louise 
Bondebjer, ur boken Svenska Klassiker

• Grönkålssallad med saffransmarinerad tempeh, 
recept från Lupinta

• Grönkålskaka med valnötter & ädelost, recept från 
Maria Dahlquist. Foto: Ola Cedell

• Äpplepaj med hasselnötssmulor och (magiskt god) 
hemgjord vaniljsås, recept från Christian Liljeblad

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:

Tolånga 17Tolånga 17
Strax utanför Sjöbo ligger Tolånga 17. Där 
har Tomas och Ann tillsammans med sonen 
Anders en gård med både djurhållning, fin 
gårdsbutik och populär restaurang. Både 
kor och grisar går ute året runt, och hela 
familjen brinner verkligen för både kvalitet 
och hållbarhet.
“För oss är helheten jätteviktig” berättar 
Tomas när vi träffas på gården. “Genom att 
jobba med hela kedjan kan vi vara säkra på att 
våra djur har det bra och att vi kan leverera det 
bästa möjliga köttet, och utan att ha en negativ 
påverkan på klimat och miljö i vår verksamhet. 
Tvärtom!” säger han och pratar engagerat om 
olika aspekter som påverkar verksamheten. 
“Ibland blir debatten sned, man måste ju titta 
på helheten. Vi köper inte in något foder alls till 
våra kor, de går ute året runt och äter gräset på 
våra marker. På så sätt så bidrar det till att binda 
metangas och koldioxid, och det bidrar också 
till biologisk mångfald. Vi behöver ju inte heller 
köpa in och transportera något foder. Vi är till 
och med självförsörjande 
på el med de solceller vi har 
härute på gården”.

Korna på gården är av 
rasen Angus. “För några år 
sedan var det inte så många 
som kände till det, men nu är kunskapen 
bättre. Det är verkligen det godaste köttet! 
Det är mört, saftigt och marmorerat. Djuren 

Grisarna på Tolånga 17 får bland annat frukt, och mycket tid utomhus

växer lite långsammare, men är istället 
mästare på att omvandla gräs till moget och 

välmarmorerat kött.   
Marmorering är insprängt fett 
som gör köttet mörare och 
saftigare. Dessutom fungerar 
fettet som smakbärare,  
vilket gör att du kan njuta av 

en extra god smak på Angusköttet”.  
 
Läs mer om Tolånga 17  på myllamat.se

Veckans råvara: Grönkål
Grönkålschips, stuvad grönkål, grönkål i gryta, ugnsbakad med 

massvis med ost på, masserad i olja som basen till en vintersallad. 
Att grönkål bara är en dekoration är fake news! 

Förvara din grönkål kallt. Skölj den ordentligt 
och låt torka, förvara sedan i en lufttät behållare 
i kylskåpet. Kålen håller sig fräsch i upp till tre 
veckor. Grönkål har en stjälk som är tråkig, repa 
bladen från den. Kålen kan ätas rå om den är 
mycket finhackad, men den är roligare efter 
att åtminstone ha blivit masserad med olja en 
stund och sen saltad. Den passar också att 
fräsa, stuva, mixa till pesto eller som ugnsrostat 
chips. Läs mer om Grönkål på myllamat.se 

“Ibland blir debatten 
sned, man måste ju 

titta på helheten”



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 (fast) från Orupsgården 0.5kg / 1kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Svartkålstopp från Bondekocken Lund 1st / 1st

Morötter färgmix  
från Möllegårdens Morötter 500g / 750g

Äpple Ingrid Marie  
från Gedenryds Frukt 1kg / 1.5kg

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Karré utan ben av Duroc  
från Tolånga 17 600g / 900g

Blandfärs från Tolånga 17 500g / 750g

Mikrogrönt - Senap  
från Bladverkstaden 1st /   -  

Mikrogrönt - Rödkål  
från Bladverkstaden    -  / 1st

Gårdskasse, vegetarisk   

Tryffelspread från Maisha deli 1st / 1st

Ägg från Hyllehög 6st / 12st

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp svamp 200g / 300g

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Redig Eldost från Furumossen 1st / 2st

Mikrogrönt - rödkål  
från Bladverkstaden    -  / 1st

Mikrogrönt - Senap  
från Bladverkstaden 1st /   -

Gårdskasse, vegansk   

Tryffelspread från Maisha deli 1st / 1st

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp svamp 200g / 300g

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

Mikrogrönt - rödkål  
från Bladverkstaden 1st / 1st

Mikrogrönt - kinesisk gräslök  
från Bladverkstaden    -  / 1st 

Sista chansen på  
årets Julbord!

Fre 18/12     Sista datum 
att beställa inför julafton 

Tis 22/12     Leverans 
innan julafton

Beställ på myllamat.se


