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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Bengt och Christels omtanke  

om djuren gör skillnad 

RÅVARAN:  
Kyckling - perfekt till  

vardag och fest



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

Inspiration till veckans middagar
• Rosmarin- och citrondoftande kyckling med blomkålsmos och 

rostade tomater, recept från Milo Kalén
• Galetter med kastanjechampinjoner, timjan och 

parmesankräm, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Bengts kycklingschnitzel, recept från Bengt på Ebbatorps 

fågel
• Svamppytt med rotfrukter, pepparrotskräm, bakat ägg och 

picklad rödlök, recept från Julia Tuvesson, boken Plåtmat
• Snabb äppelpaj med kolasås, recept från Caroline Vass

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. 

Mer på webben:

Scanna koden med 
mobilkameran för att komma 

direkt till receptlänkarna.

Charmen med att äta i säsong
Ännu en vecka är avklarad och vi har ätit mer rotfrukter och annat som nu är i säsong. 
Någon annan som ser fram emot tomater, sallad och primörvitlök? Det är ju lite charmen 
med att äta i säsong, att få längta lite också.

Om du följer oss på sociala medier har du säkert sett att vi är ute och träffar både nya och 
gamla odlare och producenter för att se till att det kommer in i sortimentet så snart som 
möjligt. Vi var bland annat hos Bengt och Christel på Ebbatorps 
Fågel i veckan, för att lära oss ännu mer om hur de jobbar och 
vad vi kan hitta på framöver. Det är den relationen som vi på 
Mylla tycker är så viktig. Prova deras kyckling så märker ni hur 
deras omtanke om djuren gör en stor skillnad på smaken.

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



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Bengt och Christel på Bengt och Christel på 
Ebbatorps fågelEbbatorps fågel

I den lilla byn Södra Munkarp mitt i Skåne 
ett stenkast ifrån Ringsjön hittar vi Christel 
och Bengt på Ebbatorps Fågel. Här driver de 
slakteri och gårdsbutik med så närproducerad 
kyckling som bara är möjligt.
Ebbatorp har fått sitt namn efter Ebba som 
tidigare bodde på gården och 1982 tog Bengt 
över gården. Ofta blev det kyckling till middag 
men den luktade mest fisk och räckte inte 
långt med tonåringar i huset. När företaget 
där Bengt arbetade lades ner, erbjöds han en 
slakteriutbildning. I början av 90-talet köpte 
han hem 25 kycklingar som han enbart gav 
vegetabiliskt foder och sedan fick de gå fritt 
tills en vikt på ca 3,5 kg uppnåtts. “Snart kom 
den första beställningen från en kollega. Sen 
en till. Och en till. Och så fortsatte det” berättar 
Bengt.
Inte långt därefter var kycklingarna ofta 
sålda innan de ens sett dagens ljus. Filosofin 
var att sälja närproducerad kyckling som är 
uppfödd på vegetabiliskt foder och slaktad 
direkt på gården. Idag är produktionen kring 
500 kycklingar och man säljer till några få väl 
utvalda butiker i närheten, sin egen gårdsbutik 
och till Mylla. 
Läs hela intervjun på myllamat.se

Veckans råvara: Kyckling
Förutom protein innehåller kyckling också flera nyttiga näringsämnen 
och mineraler, bl a B-vitaminer, järn, zink, magnesium, selen och 
D-vitamin. Det mesta av fettet (och därmed också smaken) sitter i skinnet.  
En av de stora fördelarna med kyckling är de många sätt man kan 
tillaga kyckling. Allt från att helsteka kyckling eller grilla kycklingben, 
till att koka grytor eller använda kycklingfärs. 

Läs mer på myllamat.se

smarta 
hygientips för 

hantering av kyckling
Källa: Livsmedelsverket

1.  Diska knivar och skärbrädor noga 
när du skurit rått kött och kyckling. Då 

förhindrar du att bakterier förs över 
från ett livsmedel till ett annat. 

2. Håll rent på arbetsbänken, torka upp 
köttsaft med hushållspapper  

- inte disktrasan.
3. Genomstek alltid kyckling  

- då dör bakterierna som kan 
finnas i den.

3
Bengt vet precis hur hans hönor vill  bli kliade för att trivas i famnen.



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 EKO från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Microgreens från Vegostan 75g / 100g

Blandade morötter  
från Möllegårdens Morötter 1kg / 1.5kg

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Palsternacka från Möllegården 500g / 700g

Äpple Rubinola från Gedenryds Frukt 750g / 1kg

Kastanjechampinjoner  
från Saxtorp Svamp 300g / 500g

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Grytbitar av fläskbog från Tolånga 17 400g / 600g

Tuppfärs från Tockafarmen 500g / 750g

Gårdskasse, vegetarisk   

Redig Eldost  
från Furumossens Gårdsmejeri 1st / 2st

Ägg från Hyllehög 6st / 6st

Jordärtskocka från Ekebo 300g / 500g

Polkabeta från Ekebo gård 600g / 1kg

Gårdskasse, vegansk   

Tempeh från Lupinta 1st / 2st

Vita bönor från Fagraslätt 200g / 300g

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


