
Veckans

God jul och 
   god fortsättning!



God jul och tack för i år! 
Dan före dan före dopparedagen gör vi årets sista leverans, sen tar vi lite paus över 
nyår och vilar lite inför allt spännande som kommer nästa år. Men innan dess vill vi tacka 
ordentligt, det är sånna som du som läser detta som gör att vi kan fortsätta erbjuda ett 
enklare sätt att handla lokalt. Så tack för ditt stöd och för att du handlar hos oss! 

Året har såklart bjudit på stora utmaningar, och du som handlat av oss har varit en verklig 
del i att stötta lokala mat och dryckesproducenter som annars kanske inte skulle funnits 
kvar. När vi på Mylla reflekterar över året tänker vi på all tonvis med mat som levererats 
och att det blivit knasigt ibland, men att vi hoppas att ni känner att vi löst det när problem 
uppstått. Den allra starkaste känslan från året är ju nämligen alla (på coronasäkert avstånd) 
härliga möten med kunder på utlämningar. Det är det bästa vi gör, 
att leverera maten och höra vad ni tycker!

Efter vårt jullov kör vi igång igen, den första leveransen efter 
helgerna blir torsdagen den 14 januari, beställ senast söndagen 
innan som vanligt. 

Med det vill vi önska dig en riktig God, smarrig och lokal jul! 
Rickard, Malin, Fredrik, Ingela & Sascha 

Myllas julpyssel!
Förutom riktigt god mat levererar vi ju 
också kassar. Ganska många om du köpt 
ett par gånger. Ibland får vi frågor om vi 
kan ta tillbaka kassarna, det kan vi tyvärr 
inte på grund av livsmedelssäkerhet. Vad 
man kan göra är, förutom att återanvända 
dem som kassar eller lägga dem till 
återvinningen, en himla stilig Myllla-
julstjärna! 
Inspirationen kommer från Katarina på 
pysselmagasinet Diy Sweden, du hittar 
instruktionerna på hennes hemsida här 
www.diysweden.se/hogtider/advent/
julstjarna-av-avfallspasar/

En pysslad julstjärna 
pysslad av Myllakassar är ett 

maffigt och snyggt sätt att 
återanvända kassarna.



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

Inspiration till julmaten
• Rostad vintersallad med brysselkål & röd spetskål 

samt apelsindressing, recept från Louise Bondebjer
• Inlagd svamp, recept från Maria Dahlquist, Foto: Ola 

Cedell 
• Gravad låx på morot, recept från Malin och William, 

@malinochwilliamgrejar
• Kaneldoftande morotsgryta med helbakad rotselleri, 

recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Klimatsmarta köttbullar i gräddsås med lingon, 

recept från Sofia Tronêt Fernberg

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:

Några av våra producent-vännerNågra av våra producent-vänner

Mer på webben:

Scanna koden med 
mobilkameran för att komma 

direkt till receptlänkarna.

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!

Och visste du att Kastanje-
champinjon och Portabello är 
samma svamp? När vi skördar 
Kastanjechampinjon brukar vi 

låta de kraftigaste svamparna stå 
kvar, och ett par dagar senare 

har de växt i storlek och säljs då 
som Portabello. Det är det inte så 

många som vet!

Det är olika blomning varje år, så 
sommarhonungen från förra året 

kommer smaka annorlunda än 
sommarhonungen som kommer 
senare i år. Det blir nästan som 

vinets olika årgångar!

“ “ “
Ann, Anders & Thomas på 

Tolånga 17 i Sjöbo
Rickard på Saxtorp Svamp i 

Landskrona
Marie på Maries Bihantverk i 

Kirseberg/Malmö

Läs hela intervjuerna på myllamat.se “Våra bönder”



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 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 1st / 2st

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp Svamp 250g / 400g

Brysselkål från Åhus grönt 400g / 600g

Morötter  från Möllegården 700g / 1kg

Grönkål från Åhus grönt 200g / 400g

Äpple Ingrid Marie  
från Gedenryds Frukt 700g / 1.2kg

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Grytbitar av nötbog från Tolånga 17 500g / 750g

Leverpastej från Tolånga 17    -  / 1st

Nötfärs från Vismarlövsgården 800g / 800g

Gårdskasse, vegetarisk   

Nakenhavre från Fagraslätt 400g / 600g

Ärtskott från Vegostan stadsodling 70g / 100g

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

Svartkålstopp från Bondekocken Lund 1st / 1st

Yoghurtbollar från Nablus Mejeri 1st / 1st

Ägg från Hyllehög    -  / 6st

Gårdskasse, vegansk   

Nakenhavre från Fagraslätt 400g / 600g

Ärtskott från Vegostan stadsodling 70g / 100g

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

Svartkålstopp från Bondekocken Lund 1st / 1st

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


