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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Linus är tredje 

generationen på gården

RÅVARAN:  
Morot - den söta  

krispiga smakbasen



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

Inspiration till veckans middagar
• Morotssoppa med riv, recept från Milo Kalén
• Hummusskål med senapsrostade morötter, recept från café 

jord
• Rotselleri med inlagd svamp och tryffelaioli, recept från Maria 

Dahlquist, foto av Ola Cedell
• Bengts kycklingschnitzel, recept från Bengt på Ebbatorps 

fågel, foto av Ola Cedell
• Äppel- och rödbetspaj med ingefära och vallmofrön, recept 

från Cecilia Vikbladh

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.

Vad ska du laga i veckan?
Februarilovet är här, och oavsett om du har barn som är på lov eller inte så är det en bra 
vecka för enkel och god mat. Det skulle man väl kunna säga om varje vecka, men ska jag 
vara helt ärlig så behövdes det en inledning som ledde fram till detta: laga morotssoppa! 
Bland recepten på vår hemsida har vi flera versioner av den enkla 
men goda rätten, såhär i februari gillar vi på Mylla-kontoret Milo 
Kaléns version med krispigt riv av palsternacka.  Toppa med till 
exempel stekt sidfläsk eller stekt ägg.

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



MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:

Linus på MöllegårdenLinus på Möllegården
När jag träffar Linus Christensson på 
Möllegårdens Morötter är det tredje 
generationen lantbrukare vid gården. 
“Farfar köpte Möllegården på 50-talet och 
började bruka de små markbitarna intill. Idag 
bedriver vi ca 600 hektar grönsaksodling 
samt traditionell växtodling på markerna runt 
löddebygden” säger Linus och berättar att de 
är en av de tio större morotsodlarna i landet. 
Det är inte bara morötter som odlas. “Vi 
jobbar med en femårig växtföljd, så vi odlar 
bara morötter vart femte år på de olika fälten. 
Resten av åren är det i huvudsak spannmål 
samt palsternackor, men det är morötterna vi 
fokuserar på. Varje år skördar vi ungefär 7 000 
ton morötter, och ungefär hälften av det säljer vi 
färdigpackat i påsar till de olika butikskedjorna 
i landet. Resten säljs i lösvikt till restauranger, 
butiker och skolkök” säger Linus. “Vi jobbar 
också på olika sätt för att få en långsiktigt och 
hållbar verksamhet. Vi är 13 helårsanställda 
och behöver se till att ha verksamhet nästan 
året runt. Dels lagrar vi en del av morötterna för 
att kunna sälja under vintern, men en del står 
också kvar ute på fälten. Då täcker vi dem med 
halm för att kunna skörda även vintertid och 
ända fram till maj månad. Om det är mycket 
snö kan det ibland kännas lite konstigt att först 

ploga innan man kan skörda, men det brukar 
gå bra” berättar Linus.

Läs hela intervjun på myllamat.se

Veckans råvara: Morot
Morot är verkligen en riktig grönsakshjälte! Det finns få 

grönsaker som har så sunda egenskaper som just 
denna knapriga godsak. 

De flesta ser morot som något som borde 
finnas i kylskåpet den största delen av 
året. Men önskar man svenska spröda 
och färska morötter så är det juni till 
september som gäller. Självklart går det 
att få svenska morötter större delen av 
året, men då är den lagrad. Läs mer på 
myllamat.se

Så 
förvarar du dina 
morötter bäst

Linus hälsar att morötterna håller som 
bäst om de ligger i en plastpåse i kylen, då 

behåller man fukten i dem.
Men eftersom vi på Mylla vill använda så lite 

plast som möjligt kommer dina morötter 
löst i kassen. Du kan antingen använda en 

plastpåse du har hemma, eller lägga 
trötta morötter i vattenbad i kylen, 

då blir de krispiga igen!

Linus är tredje generationen på Möllegården



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

Lila morötter  
från Möllegårdens Morötter 1kg / 1.5kg

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Rödbeta från Ekebo gård 700g / 1kg

Rotselleri från Wirahill 1st / 1st

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Grillkorv - Vitlök från Tolånga 17 4st / 6st

Kycklingschnitzel från Ebbatorps Fågel 400g / 600g

Gårdskasse, vegetarisk   

Ägg från Hyllehög 6st / 12st

Gula ärtor från Stora Bjälösa 200g / 300g

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 250g / 400g

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

Jordärtskocka från Ekebo 250g / 250g 

Gårdskasse, vegansk   

Små linser från Fagraslätt 200g / 300g

Gula ärtor från Stora Bjälösa 200g / 300g

Ostronskivling från Saxtorp Svamp 250g / 400g

Päron Lucas från Gedenryds Frukt 800g / 1.2kg

   Tillagning av quinoa, 
ärter och linser

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


