
ORANGE HERLIGHED
ET STYKKE MED BAGT OG SYLTET BUTTERNUT SQUASH

1,5 kg butternut squash

Olie til stegning

5 skiver bacon

100 g græskarkerner

10 skiver rugbrød

Smør til brødet

Dild til pynt

SYLTELAGE 

2 dl æbleeddike

2 dl sukker

2 dl vand

2 spsk fennikelfrø

2 spsk sorte peberkorn

INGREDIENSER

• Toppen af butternut squashen (den del hvor der ikke er kerner) skæres i 
tern på omkring 0,5 x 0,5 cm. Ternene steges på en pande i lidt olie til de 
er let gyldne.

• Eddike, sukker, vand, fennikelfrø og peberkorn kommes i en gryde og 
koges til en syltelage. Lad lagen køle lidt af. Hvis du har en anden syltelage 
stående, kan du sagtens bruge denne i stedet. 

• Bunden af butternut squashen renses og skæres i meget tynde skiver 
(eventuelt på et mandolinjern) og kommes i syltelagen.

• Bacon steges sprødt, og græskarkernerne ristes. Begge dele hakkes groft. 

• Smør rugbrødet og anret godt med græskartern i bunden. Pynt med de 
syltede græskarbånd, grofthakket bacon og græskarkerner samt dild. 

• Du kan eventuelt tilføre den orange herlighed lidt ekstra fedme med en 
smule mayonaise. 

FREMGANGSMÅDE
10 stykker



KRYDRET GRÆSKARDAHL MED RAITA

INGREDIENSER

• Løgene halveres og snittes i tynde skiver. Hvidløg og ingefær hakkes fint. 

• Græskaret skæres i grove tern med skrællen på. 

• Løg, hvidløg og ingefær sauteres i en gryde med olie. 

• Koriander, spidskommen, garam masala, chili og laurbærblade kommes i gryden 

og steger med et par minutter.

• Kom græskaret ned i gryden og lad det få lidt varme.

• Til sidst kommes linser og 1-1,5 liter grøntsagsfond  i gryden. Gem resten af fonden 

til at justere med undervejs.

• Retten skal koge omkring en time eller til linser og græskar er kogt godt ud. Vær 

opmærksom på at det ikke brænder på.

• Riv græskaret til raitaen, drys med lidt salt og dræn noget af væsken fra. Klem 

væsken fra og smag på græskaret for at sikre, at det ikke er blevet for salt. I så fald 

skylles det med vand. 

• Vend det revne græskar sammen med de resterende ingredienser til raitaen. Smag 

til med salt og peber. 

• Smag dahlen til med salt og eventuelt lime eller citron for at tilføre retten lidt syre.

• Server retten toppet med raita og naanbrød, couscous, bulgur eller hirse.

FREMGANGSMÅDE
8-10 personer

3 løg

4-6 fed hvidløg

50 g frisk ingefær

1 kg renset hokkaido græskar

4 tsk tørret koriander

4 tsk tørret spidskommen

2 spsk garam masala

1-2 tsk chiliflager

2 laurbærblade 

500 g røde linser

2-2,5 liter grøntsagsfond

Salt  og evt. lime eller citron

RAITA MED HVID GRÆSKAR

500 g renset hvidt græskar

750 g græsk yoghurt

2 bdt koriander og/eller mynte

2 spsk spidskommen

Salt og peber



GROV GRÆSKARCHUTNEY

1 kg renset græskar  

4 stk bananskalotteløg

40 g frisk ingefær

2 spsk fennikelfrø

1 chili

350 g rørsukker 

2,5 dl lagereddike 

Salt 

INGREDIENSER

• Græskaret skæres ud i grove tern, gerne med skralden på. 

• Løg, ingefær og chili skæres i skiver 

• Alle ingredienser kommes i en gryde og koges ved lav varme til græskaret 
er mørt og der ikke er meget væske tilbage. 

• Lad chutneyen køle af. 

• Server chutneyen til eksempelvis gryderetter og som tilbehør til pålæg 
og ost.

Vær opmærksom på, at ikke alle typer græskar koger ud. Eksperimenter og 
find det græskar, som du synes giver den bedste konsistens på chutneyen.

Hvis du ikke skal bruge chutneyen med det samme, kommes det på skoldede 
patentglas eller lignende. 

Du kan også bruge alle mulige andre krydderier eksempelvis anis, koriander, 
kardemomme, krondild og nelliker. Kun fantasien sætter grænser.

FREMGANGSMÅDE


