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Veckans

MÄNNISKORNA BAKOM MATEN:  
Linus skördar morötter 
året om

RÅVARAN:  
Morot - krispig smakbas



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

Inspiration till veckans middagar
• Oxköttbullar med hetta, recept från Caroline Vass
• Polkabetssallad med yoghurtbollar, från Nablusi Mejeri
• Fredagsmys på Myllas vis, recept från Sofia Tronêt Fernberg
• Världens enklaste morotssoppa, från Caroline Vass
• Plättar med kanelstekta äpplen, från Susanna Bill ur boken 

Vegoflex, foto av David Back

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.

Uppvarvning pågår!
Det verkar som att vintern släppt sitt grepp om Skåne, och även om det har varit härligt 
med en ordentligt kall vinter med frusna Pildammar och kanaler så är iallafall vi redo för 
vårens ankomst. 

Vet man var man ska kika så ser man att våren redan är på gång, det börjar komma upp 
skott på fälten och förra veckan var det faktiskt ljust både på väg till och från jobbet. 
Precis som naturen börjar vi på Mylla också varva upp. Vi har 
redan fått in till exempel underbara bröd och småkakor från 
Vismarlövs bagarstuga i Tillvalssortimentet och många nyheter 
och spännande producenter är på ingång. Redan till nästa vecka 
kommer vi lansera en för oss helt ny producent som jobbar 
med att förädla frukt som blivit över från både trädgårdar och 
övergivna odlingar. Kan du gissa vilka det är? 

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 oftast 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:   

Fast potatis Solist från Orupsgården 1kg / 2kg

Gul lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Röd lök från Växa Vellinge 2st / 3st

Färskt Mikrogrönt -  
amarant/mizuna från Bladverkstaden 1st / 1st

Blandade morötter från Möllegården  1kg / 1.5kg

Vintergurka från Klagstorp 1st / 1st

Polkabeta från Ekebo gård 800g / 1.2kg

Veckans gårdskasse
Alla vikter är ungefärliga.

    
 Liten / Stor

Gårdskasse, kött   

Frihultskorv från Tolånga 17 4st / 6st

Nötfärs från Vismarlövsgården 600g / 800g

Gårdskasse, vegetarisk   

Yoghurtbollar Timjan  
från Nablus Mejeri 1st / 1st

Nakenhavre från Fagraslätt 300g /  -

Äpple Rubinola från Gedenryds Frukt 750g / 1.2kg

Portabello från Saxtorp svamp 400g / 700g

Bondbönor från Röstorp gård   -   / 600g

Gårdskasse, vegansk   

Nakenhavre från Fagraslätt 400g / 600g

Bondbönor från Röstorp Gård 400g / 600g

Äpple Rubinola från Gedenryds Frukt 750g / 1.2kg

Portabello från Saxtorp svamp 400g / 700g


