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HUMMUS

230 g græskar i tern (grå type, fx crown prince)
230 g udblødte og kogte kikærter
1 dl olivenolie
lidt frisk rosmarin
saften af  ½ halv citron
ca. 2 dl vand 
spidskommen
salt og peber 

Græskar klargøres og bages.

Kikærter, græskar, olie, rosmarin og citronsaft blendes sammen. Kom lidt vand i ad 
gangen, indtil den ønskede konsistens er nået.

Smag til med spidskommen, salt og peber. 



KROKETTER MED 

CHEDDAR OG PANCETTA

12 STK.

450 g græskarmos (grå type, fx crown prince)
80 g pancetta (italiensk bacon)
3 dl havregryn
frisk rosmarin
ca. 6-8 spsk mel
salt og peber
¼ rødløg
50 g cheddar
mel, æg og rasp til panering
olie til friturestegning

Græskarret klargøres, skæres i tern og koges mørt. Lad det køle af.

Pancetta steges sprødt og stilles til side. 

Græskar køres til mos på en foodprocessor. Tilføj havregryn, rosmarin og halv-
delen af  melet og kør det til en fast masse. Mosen skal have en fast konsistens, og 
resten af  melet kommes derfor i lidt ad gangen, indtil den rette konsistens er nået – 
den skal være fast, og man skal kunne lave kugler af  den. Smag mosen til med salt 
og peber.

Hak løg, pancetta og cheddar groft.

Form en kugle af  mosen og tryk den flad til en cirkel i hånden. Fyld med løg, 
pancetta og cheddar og form den til en kugle igen. Tril kuglerne i mel, æg og rasp, 
inden de frituresteges i en stor gryde. Lad dem dryppe af  på lidt køkkenrulle.



GRÆSKARFLADBRØD

4-6 STK.

200 g græskarmos (grå type, fx butternutsquash)
90 g hvedemel
50 g speltmel
2 æg
1 dl sesamfrø
1 spsk bagepulver

Græskar klargøres, koges og røres til en grov mos med en grydeske. Vej 200 g af. 
Alle ingredienser røres sammen til en våd dej. 

Med en ske sættes dejen i flade cirkler på en bageplade.

Bages i 20 minutter ved 200 °C.



VANILJEKAGE MED 

GRÆSKAR-FROSTING

CA. 8 STYKKER

250 g smør
250 g sukker
5 små æg
250 g hvedemel
4 tsk bagepulver
1 knsp salt
3 spsk letmælk
4 tsk flydende vanilje
skallen fra 1 økologisk appelsin

Smør og sukker piskes godt sammen. Æggene piskes sammen i en skål for sig og 
tilsættes smørblandingen lidt ad gangen. Mel, bagepulver og salt sies sammen og 
vendes forsigtigt i dejen. Tilsæt en smule mælk ad gangen, indtil dejen er godt sam-
let. Tilsæt til sidst vanilje og appelsinskal.

Kagen kommes i en springform, ca. 25 cm ø, og bages ved 170 °C i ca. 45 minut-
ter. Lad kagen køle helt af.

FROSTING
Græskar klargøres, koges mørt og køres til mos. Vej 400 g af  og lad det køle af. 
Ingredienserne vendes roligt sammen til en ensartet masse.

Kagen flækkes i 2 lag, og frosting fyldes i midten. Smør resten uden på kagen.

FROSTING
400 g græskarmos (grå type, 
 fx crown prince)
400 g flødeost
saften fra 1 appelsin
100 g flormelis
1 tsk stødt nellike



BROWNIE MED GRÆS-

KAR-FROSTING

CA. 15 STYKKER

350 g græskarmos (grå type, 
 fx crown prince)
200 g mørk chokolade
150 g sukker
1 tsk salt
110 g hvedemel
3 æg
2 tsk flydende vanilje
100 g mandler

Græskar klargøres, bages og køres til mos. Vej 350 g af  til kagen og 500 g til 
frosting, som sættes til side.

Chokoladen smeltes.

Sukker, salt og mel blandes godt sammen, og æggene piskes i, indtil blandingen er 
lidt luftig. Bland den smeltede chokolade, græskarmos og vanilje sammen og vend 
det forsigtigt i melblandingen.

Mandlerne hakkes groft og vendes i.

Kom dejen i en firkantet form, ca. 25 x 30 cm, og bag kagen i en forvarmet ovn ved 
200 °C i ca. 20 minutter. Lad den køle af, inden frostingen smøres på.

GRÆSKAR-FROSTING
Alle ingredienser blandes sammen til en ensartet masse og smøres på kagen, inden 
den skæres ud.

GRÆSKAR-FROSTING
500 g græskarmos
2 spsk kokosolie
3 spsk flydende honning
2 past. æggeblommer
2 tsk kakao
50 g smeltet mørk chokolade



DADDELKUGLER

CA. 16-18 STK.

300 g græskarmos (grå type, fx crown prince)
600 g dadler
200 g figner
200 g valnøddekerner 
100 g pistacienødder
1 spsk kakao 

Græskar klargøres, bages og laves til mos. Vej 300 g af  og lad det køle af.

Dadler, figner og mos køres på en foodprocessor til en ensartet fast masse.

Valnøddekerner og pistacienødder hakkes fint og blandes sammen med kakao.
Form små kugler af  daddelmassen og tril dem i nøddeblandingen. 

Opbevares på køl. 



PUMPKIN COLADA

1 DRINK

2 cl græskarsnaps (se side 154)
2 cl kahlua
6 cl kokosmælk
3 cl ananasjuice
3 cl mandarinsaft
3 cl havtornsaft
skallen af  ½ økologisk appelsin
1 knsp revet muskat
1 dl isterninger

Start med at hælde halvdelen af  isterningerne i glasset for at afkøle og temperere 
det til cocktailen.

Alle ingredienser og de resterende isterninger hældes i en shaker eller blender og 
mixes, indtil der opnås en ensartet og smooth konsistens. 

Hæld isterningerne ud af  glasset og kør appelsinskallen rundt en gang på øverste 
kant.

Når cocktailen hældes op ved servering, holdes eventuelle stumper af  isterninger 
tilbage.

Drys med en smule revet muskat.



Kürbissuppe? Veggie-Burger? Am liebsten alles!
Kürbis-Kartoffelsalat, Kürbis-Tacos oder Focaccia mit Kürbis: Es gibt keinen Grund, das 
schmackhafte Gemüse immer nur als Suppe oder Ofengemüse zuzubereiten! Ob als pikante 
Mahlzeit oder süße Leckerei: Søren Staun Petersen weiß, welche kulinarischen Möglichkei-
ten im Kürbis stecken. Selbst die klassische Kürbissuppe bereitet der dänische Koch auf  eine 
überraschende Art und Weise zu und serviert sie mit Grünkohl-Chips. Die über 50 Rezepte 
beinhalten nicht nur kreative Ideen für Hauptspeisen und Salate, sondern auch verblüffende 
Süßspeisen wie zum Beispiel Zimtschnecken, Brownies und Käsekuchen. 

Die Kürbis-Gerichte aus diesem Kochbuch sind nicht nur köstlich und originell – sie sind 
auch gesund! Ob Spaghettikürbis, Butternut oder Hokkaido: Alle Kürbisse sind reich an Vita-
minen und Mineralstoffen. Besonders wertvoll ist ihr hoher Gehalt an Beta-Carotin, das zell-
schädigende Radikale abfängt und vor Herz- und Gefäßkrankheiten schützt. Außerdem ent-
hält Kürbis viele sättigende Ballaststoffe und wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, 
Kalzium und Eisen – Kürbis kann so viel mehr als nur den Herbst verschönern!
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