Butternutpumpa
Butternut med pistaschmandel,
pesto, feta & granatäppelkärnor
Ingredienser (2 Portioner)
1 st butternut, stor, skuren i fjärdedelar på längden och
urkärnad
4 msk Olivolja
1 nypa(or) Havssalt
1 nypa(or) Svartpeppar, nymald
150 g. fetaost
1 dl granatäppelkärnor
Pesto
100 g. pistaschnötter, skalade
70 g. parmesanost, eller grana padano, skuren i bitar
1 skvätt olivolja
1 knippa(en) färsk koriander
1 knippa(en) färsk dill
3 msk chiliolja
1 st citron
1 nypa(or) ﬂingsalt

Tillagning
1. Värm ugnen till 200°C (varmluft 180°C). Kör
pistaschmandel och till peston i en matberadare och häll på
olivolja för att mjuka upp blandningen
2. Tillsätt samtliga örter, lite mer olivolja samt chiliolja och
citronsaft pulskör en sista gång. Smaka efter om peston
behöver mer sälta eller syra, låt den därefter vila i kylskåp tills
den ska användas.
3. När ugnen är varm gnids pumpaklyftorna in med olivolja,
saltas och peppras och läggs på en bakpappersklädd plåt.
Rosta dem i ugnen i 45–50 minuter, eller tills kanterna börjar
svartna något – det ger en läckert tuggig konsistens. Stick en
vass kniv i pumpaköttet, glider den igenom lätt är pumpan
genomlagad. Stöter du på motstånd låter du pumpan stå i
ugnen i några minuter till.
4. Lägg pumpaklyftorna på ett fat och klicka den klargröna
peston över. Smula på fetaost och strö slutligen
granatäppelkärnor över som pricken över i.
Källa:

Näringsvärde (Rå butternut)
Per 100 g Kalorier (kcal) 44

Butternutpumpa, eller butternutsquash som den även kallas, är en lite
avlång pumpasort med vackert orange fruktkött. Butternutpumpa har en söt
ton, men påminner även lite om zucchini i smaken. Pumpa går att tillaga
och använda i massor av maträtter. I soppor, sallader eller varför inte
rostad pumpa i ugn!

Lipider 0.1 g
Mättat fett 0 g.
Fleromättat fett 0 g.
Enkelomättat fett 0 g.

Kolestrol 0 g
Natrium 4 g.
Kalium 352 mg.
Kolhydrater 12 g.
Kostﬁber 2 g.
Socker 2.2 g.

Protein 1 g.
Vitamin A 10 630 IU
Kalcium 48 mg.
Vitamin D 0 IU
Kobalamin 0 µg.

Vitamin C 21 mg.
Järn 0.7 mg.
Vitamin B6 0.2 mg.
Magnesium 34 mg.

Butternutpumpan är, som de ﬂesta pumporna, riktigt nyttiga eftersom de är
fyllda med vitaminer och ämnen som gynnar kroppen. Pumpan innehåller
cirka 10 gram kolhydrater per 100 gram. En rykande het soppa med
butternutpumpa smakar underbart med kokosmjölk och en skvätt tabasco
Källa:

Vi kan frukt & grönt
på rikitgt

