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Kõrvitsasai 
 
Kõrvits hoiab saia pehme ka järgmisel päeval ning muudav selle kauniks 
kollaseks. 

 
1 kg kõrvitsat (või 400 g valmis kõrvitsapüreed) 
paar kildu võid 
75-100 g suhkrut 
25 g pärmi 
100 ml vett 
75 g õli 
500-600 g mitmeviljajahu 
poole sidruni riivitud koor 
0,5 tl soola 
 
Lahusta pärm vähese suhkruga, lisa soe vesi ja soe kõrvitsapüree. Lisa ülejäänud 
suhkur, jahu ja sool, seejärel riivitud sidruni koor ja õli. 
Sõtku tainast, kuni see tuleb käte küljest lahti, vajadusel lisa jahu. 
Lase soojas kohas kerkida, kuni tainas on paisunud kahekordseks. 
Vormi tainast kaks pätsi ja küpseta neid 200-kraadises ahjus 25-30 minutit. 
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Sirley kõrvitsakook 
 
250 g muretainast 
500  g kõrvitsapüreed 
5 muna 
4 spl suhkrut 
250 g kohupiima 
250 g toorjuustu 
1spl tärklist 
1 spl vanillisuhkrut 
 
Vispelda kausis kokku munad ja suhkur, ära vahusta. 
Lisa vanillsuhkur, tärklis ja toorjuust, kohupiim ja kõrvitsapüree.  
Püreeri sauseguriga ühtlaseks massiks. 
Küpseta tainas kuldseks. 
Vala kõrvitsasegu  taigna peale ja küpseta 40 minutit. 
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Kõrvitsapirukas 
 
1 kg kõrvitsat 
4 muna 
3 dl jahu (180 g) 
4-5 spl õli või 150 g sulatatud võid 
1 tl soola 
veidi pipart 
100 g riivitud juustu 
 
Sega kõik taigna komponendid ja vala küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. 
Küpseta 180 kraadi juures 30 minutit. 
 
Soovitus: Nisujahu asemel võid kasutada mitmeviljajahu või speltajahu. Taigna 
hulka võid lisada veel meelepäraseid toiduaineid nagu salaamivorsti, praetud 
seeni, sibulaid vms. Pärast küpsetamist võid peale riputada hakitud ürte. 
Muskaatkõrvitsat kasutades saad magusapoolse piruka. Kes seda ei soovi, võiks 
pruukida täiesti tavalist kõrvitsat vananema aiast.  
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Kõrvitsvürtsmoos 
 
2 suurt sibulat 
1 kg kõrvitsakuubikuid 
200 g kuivatatud aprikooe 
2cm jupp ingverijuurt 
250 g rosinaid 
1 tl musta terapipart 
1 tl soola 
250 g suhkrut 
1 kaneelikang 
2 tera nelki 
valge veini äädikat (u 1/2 l) otsusta maitse järgi, et ei tuleks liiga hapu) 
 
 
Kõrvitsad kuubistada ja aprikoosid hakkida, ingver koorida ja riivida,  
Kõik komponendid panna ühte potti ja lasta keema, 
Väikesel tulel keeta kuni 1 1/2 tundi. 
Vedelik peaks selle ajaga peaaegu täielikult aurustuma. 
 
Vürtsikama tšatni saamiseks võib lisada keetmisel  tšillikaunu  ja hakitud 
küüslauku. 
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Kõrvitsa-apelsini kook 
 
 
120 g toasooja võid 
1,5 dl suhkrut 
1apelsini riivitud koor ja natuke apelsinimahla 
3muna 
2,5 dl kõrvitsapüreed 
5dl jahu 
2 tl küpsetuspulbrit 
 
Hõõru toasoe või ja suhkur vahule, lisa apelsinikoor. Kui kasutate apelsinikoore 
pastat, tuleks suhkrukogust vähendada. 
Lisa hulka ühekaupa üks terve muna ja kaks munakollast. Sega hulka 
kõrvitsapüree. Lisa küpsetuspulbriga segatud jahu.  
Vahusta munavalged ja seega ka need hulka. 
 
Küpseta 175-kraadises 24-cm läbimõõduga lahtikäivas koogivormis 50-60 
minutit. 
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Täidetud spagettkõrvitsad 
 
Spagettkõrvitsate valmistamine on seltskonnas elevust tekitav ettevõtmine. 
Pearoana kulub iga sööja kohta ½ kõrvitsat. Suuri kõrvitsapoolikuid võib 
muidugi ka jagada. 
Lõika kõrvits pikuti pooleks, eemalda seemned ja pehme osa. 
Saad 2 toredat lootsikut. Määri lõikepinnad õli ja sulle meeldivate 
maitseainetega kokku.  Väga hästi sobib selleks tšillipasta või mõni idamaine 
maitsesegu. Täidiseks võid teha hakkliha-päikesekuivatatud tomati- juustusegu. 
Võid kasutada seeni, ürte, oliive, kodujuustu, anšooviseid, suitsukala, sinki. 
Sobib kõik, mida tarvitame pastatoodete juures.  Kuna kõrvits ise on maitse 
poolest tagasihoidlik, siis segu võib olla vürtsikas.  
Pane kõrvitsad ahjuplaadile täidisepool ülespoole. Küpseta 175-185 kraadi 
juures, kuni kõrvits hakkab koore küljest lahti lööma. Selleks ajaks on viljalihast 
tekkinud toredad spagetid, mille avastad sööma asudes üsna pea. Küpsetamise 
lõpetuseks võid kõrvitsa üle raputada riivjuustuga. 
Vabas vormis ümber jutustatud Rait Talvikult saadud retsept. 
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Kõrvitsasmuuti 
 
 
Võta mõni maitsega kõrvits, näiteks muskaatkõrvits või hokkaido kõrvits. 
Küpseta või keeda püreeks, nii umbes pool kilo võiks väljatuleku kogus olla. 
Jahuta.  Pane blenderisse, lisa üks banaan (aga võib ka ilma),  pool 
ebaküdooniat, natuke sidrunimahla, kodust õunamahla nii palju, et kann saab 
täis. Blenderda.  Naudi. Külmalt eriti hea. 
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Kõrvitsa-tatrajahu leib (gluteenita) 
 
600 g riivitud kõrvitsat 
2,5 dl tatrajahu 
1tl soola 
1,5 tl küpsetuspulbrit 
5 muna 
natuke võid või kookosõli 
mett 
 
Riivi kõrvits peene riiviga. 
Lisa kõik tahked ained ja sega. 
Vahusta munad, lisa sulatatud või. Lase maha jahtuda ja lõika lahti.  
Pane ahju küpsetamise ajaks kauss veega, et leib jääks mahlasem. 
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Kõrvitsa-šokolaadi leib 
 
100 g võid 
200 g fariinsuhkrut 
250 g kõrvitsapüreed 
3 muna 
130 g speltajahu 
130 g rukkijahu 
1tl jahvatatud nelki, 1 tl kaneeli, võid lisada ka ingveripulbrit 
vanillisuhkrut 
2 tl küpsetuspulbrit 
 
 
Kate: 
 
200 g šokolaadi, 50 g kohvikoort 

 

Vahusta toasoe või suhkruga.  Lisa kõrvitsapüree võivahule. 

Vahusta munad ja lisa vaht tainale. Sega omavahel kuivained ja lisa tainale. 

Küpseta 180 kr juures 30-40 minutit. 

 

Lase šokolaadil ja koorel sulada,  määri jahtunud koogile. 

Kook on mõnusalt jõulumaitseline ja šokolaad lisab pidulikkust.  

Kohandatud Margit Kurvitsa retsept 
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Brüleekreem kõrvitsaga 
Kogus 8-12 
 
• 420g kõrvitsapüreed 
• 475g vahukoort  
• 235g 3,5% piima  
• 120g  helepruuni suhkrut (roosuhkrut) 
• 60g  suhkrut 
• 1 tl jahvatatud kaneeli 
• ¾ tl värskelt riivitud muskaatpähklit 
• ½ tl jahvatatud ingverit 
• 1 vanillikaun , pikuti pooleks, seemned kaabitakse välja ja pannakse eraldi kõrvale  
(või 1,5 tl vaniljeekstrakti ) 
• 12  munakollast 
• Suur näputäis meresoola, pluss veel natuke pärast 
• 8 tl suhkrut 
1 . Kuumuta ahi 160 C kraadini 
2 . Asetage kõrvitsapüree keedupotti keskmise kuumuse peale. Kui kõrvits hakkab kergelt keema, sega 
pidevalt, kuni see on veidi paksenenud ja ehk umbes 10 minutit. Keeda kõrvits  kokku, aga ära lase 
kõrbema. Kui see etapp vahele jätta, tuleb kreem liiga vedel. 
3 . Samal ajal kui kõrvits valmib, vispelda suuremas kausis kokku munakollased ja suhkur. Pane kõrvale. 
4 . Lisa kõrvitsale koor, piim, vaniljekauna seemned + poolitatud kaun, kaneel, muskaatpähkel ja ingver. 
Sega hoolikalt kuni kõik on ühtlaselt segunenud. Lase segul keskmisel kuumusel keema tõusta, eemaldada 
tulelt ja lisa meresool (ja vaniljeekstrakt kui kaustad seda vaniljekauna asemel) . Eemalda segust 
vaniljekaun. 
5 . Aeglaselt vispeldades lisa umbes neljandik kuuma kõrvitssegu munasegu sisse, lisa ettevaatlikult 
pidevalt segades ülejäänud kõrvitsasegu. 
6 . Jaota segu võrdselt vormide vahel (u. 8-12 vormi olenevalt nende suurusest). Tõsta vormid kõrge servaga 
küpsetuspannile. Lisa pannile kuuma vett nii palju, et vormid oleks umbes keskkohani vees. Kata vorm 
üleni fooliumiga, seejärel tee sinna mõned augud sisse. Küpseta ahjus umbes 30 minutit, seejärel tõsta 
nurgast fooliumi, et aur välja saaks. Kata vormid uuesti ja küpseta veel 10-15 minutit või kuni kreemid 
valmis. Jahuta ja hoia vorme külmas, umbes 4-6 tundi. Brüleekreemi ei tohi üle küpsetad, peale ahjust 
väljavõtmist taheneb see veelgi.  
7 . Soovi korral võid need 2-3 päeva varem valmis teha ning neid hoia neid serveerimiseni külmas. 
8 . Vahetult enne serveerimist puista brüleekreemi peale mõned terad meresoola ja  2-3 tl suhkrut õhukese ja 
ühtlase kihina. Kuumuta brüleekreemi pinda köögipõletiga kuni suhkur on karamelliseerunud. Kui sul 
põletit pole, saab pinna karamelliseks mõne minutiga ka ahjus grilli all kõige kõrgemal kuumusel. Ahi peab 
olema kuum juba enne kreemide ahju tõstmist. 
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