Pumpa (Halloween)
Pumpapaj
Ingredienser
1 Pumpa medelstor
1 msk matolja
1 pajdeg, färdig
0.5 tsk ingefära, malen
0.5 tsk kardemumma, malen
1 tsk salt
4 ägg, vispas lätt
2.5 dl honung
1 dl mjölk
1 dl grädde

Tillagning

6 goda anledningar att äta mycket pumpa
*Motverkar sjukdom
Eftersom pumpan har ett högt innehåll av C-vitamin, mineraler och betakaroten
stärker det immunsystemet och håller oss friskare. Pumpan är mättande trots
att den bara innehåller 4,4 gram kolhydrater per 100 gram, 18 kalorier per 100
gram, och i stort sett inget fett
*Bra för hjärta och blodtryck
Pumpan har höga halter av både ﬁbrer, vitamin C, vitamin E och kalium, och de
är alla bra för hjärtat. Kalium är dessutom nästan lika viktigt att äta för högt
blodtyck som det är att begränsa sitt saltintag.
*Bättre syn
Antioxidanter som vitamin C, vitamin E och alfa- och betakaroten i pumpor
hjälper till att stärka ögonens hälsa och förebygga skador.
*Ung hud
Alfakaroten i pumpa motverkar åldrande i huden eftersom den startar upp
hudens cellförnyelseprocess och ökar produktionen av kollagen, vilket fyller
upp rynkor och ger oss slät hud. Betakarotenet tillsammans med Vitamin E
skyddar även mot solskador.
*Tar hand om magen
Endast en halv kopp pumpa ger så mycket som fem gram ﬁbrer. Och ﬁbrer gör
att matsmältningen fungerar bättre och att magen mår bra. Utöver det
innehåller pumpa niacin som är bra för ämnesomsättningen.
*Vitamincocktail
Färsk pumpa ger så klart mest hälsofördelar, men även en kopp kokt,
konserverad pumpa ger en bra bit över 100% av det dagliga behovet av vitamin
A, 20% av det dagliga värdet för vitamin C, 10% eller mer av vitamin E,
riboﬂavin, kalium, koppar och mangan, samt minst 5% av tiamin, B-6, folat,
pantotensyra, niacin, järn, magnesium och fosfor.
Källa:

1. Dela pumpa på mitten och tag ur kärnorna. Smörj
skalet lätt med matolja och lägg pumpan med snittytan
nedåt mot en ugnsfast form eller plåt. Baka i ugnen, ca
165 ° C
2. Pumpaköttet ska vara mjukt när det är klart. Känn efter
med en gaffel med jämna mellanrum. Tag ut pumpan och
sätt ugnen på ca 200° C. Låt pumpan svalna något innan
man skrapar pumpaköttet från skalet.
3. Mosa eller kör pumpaköttet till en puré i en
matberedare.
4. Använd en vid bunke och blanda ca 5 dl pumpapuré
med kryddor och salt. Vispa ner ägg, honung, mjölk och
grädde,
5. Kläd en mjölad pajform med pajdeg och häll i
pumpafyllningen.
6. Baka pajen i ca 200° C i ungefär 50 minuter eller tills
fyllningen är fast i mitten. Låt pajen svalna på ett galler.
Servera med vaniljvisp eller lite vispgrädde.
Ät och njut
Källa:

Näringsvärde (Pumpa Halloween)
Per 100 g Kalorier (kcal) 26
Lipider 0.1 g
Mättat fett 0.1 g.
Fleromättat fett 0 g.
Enkelomättat fett 0 g.

Kolestrol 0 g
Natrium 1 g.
Kalium 340 mg.
Kolhydrater 7 g.
Kostﬁber 0.5 g.
Socker 2.8 g.

Protein 1 g.
Vitamin A 8 513 IU
Kalcium 21 mg.
Vitamin D 0 IU
Kobalamin 0 µg.

Vitamin C 9 mg.
Järn 0.8 mg.
Vitamin B6 0.1 mg.
Magnesium 12 mg.

Vi kan frukt & grönt
på rikitgt

