
 

GRUSZKI NA SŁODKO I SŁONO

przepisy.pl



Błyskawiczne ciasto gruszkowe
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C 20x20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka pszenna - 200 gramów

cukier - 150 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

jajka - 3 sztuki

gruszki - 3 sztuki

sok z połowy cytryny

suszona żurawina - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszać z cukrem i proszkiem do pieczenia. Dodać miękką Kasię i jajka. Wymieszać

przy pomocy miksera do połączenia składników (nie dłużej).

2. Ciasto przełożyć do formy o wymiarach 20 x 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Równo

rozprowadzić przy pomocy moczonej w zimnej wodzie łyżki.

3. Żurawinę zalać wrzątkiem, gdy napęcznieje osączyć na sicie. Gruszki umyć, obrać i usunąć

gniazda nasienne. Pokroić w plastry i skropić sokiem z cytryny.

4. Gruszki i żurawinę ułożyć gęsto na wierzchu ciasta. Piekarnik nagrzać do 180 st.C.

5. Ciasto przykryć folią aluminiową. Piec najpierw 30 minut pod przykryciem, a następnie odkryć i

piec jeszcze 20 minut.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/blyskawiczne-ciasto-gruszkowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ucierane ciasto gruszkowe z imbirem
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Tortownica Ø 26

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jajko - 4 sztuki

mąka - 2 szklanki

cukier brązowy - 1 szklanka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sproszkowany imbir - 2 łyżki

gruszka - 4 sztuki

sok z cytryny - 1 sztuka

cukier puder - 1 opakowanie

bułka tarta - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Obierz gruszki usuń z nich gniazda nasienne. Pokrój wzdłuż na ćwiartki. 2/3 Kasi utrzyj z

brązowym cukrem na puszystą masę.

2. Dodawaj stopniowo jajka i dalej ucieraj.

3. Do utartej jasnej, gładkiej masy dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia oraz imbir. Całość

dokładnie połącz.

4. Ciasto wyłóż do okrągłej formy o średnicy 26 cm, wysmarowanej resztą Kasi oraz obsypana

bułką tartą.

5. Obrane i wydrążona gruszki ponacinaj lekko wzdłuż, a następnie układaj na cieście w około

rantu. Lekko wciśnij je w masę.

6. Wszystkie gruszki posmaruj z wierzchu sokiem z cytryny – dzięki temu nie ściemnieją. Piecz w

temperaturze 180 stopni przez około 50 minut. Możesz sprawdzić czy ciasto jest już gotowe,

wciskając w nie czysty suchy drewniany patyczek. Gdy po wyjęciu będzie suchy, ciasto jest

gotowe.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/ucierane-ciasto-gruszkowe-z-imbirem-12178
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto serowo-gruszkowe
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

twaróg sernikowy - 750 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

cukier - 100 gramów

żółtka - 4 sztuki

cukier wanilinowy - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

cytryna - 1 sztuka

gruszka - 3 sztuki

miód - 3 łyżki

posiekane pistacje - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Żółtka utrzyj z cukrem i cukrem wanilinowym na krem. Z umytej cytryny zetrzyj skórkę i wyciśnij

sok.

2. Do utartych żółtek dodaj miękką Kasię, startą skórkę z cytryny, mąkę ziemniaczaną i twaróg.

Wymieszaj.

3. Gruszki obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój na ćwiartki. Skrop sokiem z cytryny.

4. Formę o średnicy 24 cm wysmaruj Kasią i oprósz mąką. Masę serową przełóż do formy i

rozprowadź.

5. Na serze ułóż ćwiartki gruszek. Piecz 50-60 minut w 180 st.C.

6. Miód wymieszaj z posiekanymi pistacjami i polej nim wierzch ciasta. Piecz jeszcze 10 minut.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-serowo-gruszkowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta gruszkowa z winogronami
przepisy.pl

50 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

55 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 6 łyżek

sól - 1 szczypta

żółtko - 1 sztuka

gruszki - 800 gramów

sok z cytryny - 1 sztuka

winogrona bezpestkowe - 200 gramów

konfitura morelowa - 70 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, Kasię, 3 łyżki cukru, sól, żółtko i 2 łyżki wody wymieszać, a następnie zagnieść. Ciasto

zawinąć w folię i odłożyć do lodówki na 30 minut.

2. Schłodzone ciasto rozwałkować na placek o średnicy około 30 cm.

3. Ciastem wylepić dno i boki formy, a następnie nakłuć widelcem.

4. Gruszki obrać, pokroić na ósemki, usunąć gniazda nasienne i skropić sokiem z cytryny.

5. Gruszki ułożyć na cieście i posypać resztą cukru. Piec w 180 st około 55 minut.

6. Konfiturę podgrzać w rondelku i wymieszać z winogronami. Wyłożyć na upieczone ciasto i

wstawić jeszcze na 5 minut do piekarnika.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-gruszkowa-z-winogronami-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z rukolą i gruszkami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ser brie - 200 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr

rukola - 150 gramów

gruszki - 3 sztuki

ocet balsamiczny - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 0.25 szklanek

orzechy włoskie - 20 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj w misce oliwę i ocet balsamiczny.

2. Dodaj Sos sałatkowy francuski Knorr i wymieszaj.

3. Włóż do salaterki rukolę. Pokrój w plasterki ser, gruszki w kostkę. Na rukolę wyłóż ser brie oraz

gruszki.

4. Polej wszystko sosem i posyp orzechami. Podawaj zaraz po przyrządzeniu z grzankami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-rukola-i-gruszkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Indyk słodko-kwaśny z gruszkami i z
marchewką

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

indyk pokrojony w kostkę - 600 gramów

twarde gruszki ze skórką pokrojone na
ósemki (bez pestek) - 4 sztuki

2 czerwone cebule pokrojone w piórka - 2
sztuki

ząbki czosnku pokrojone w talarki - 2 sztuki

obrane i pokrojone w talarki marchwie - 2
sztuki

mleko kokosowe - 0.5 litrów

rosół z kury - 0.5 litrów

ocet ryżowy - 3 łyżki

miód - 3 łyżki

sos sojowy - 1 łyżka

łyżka imbiru w proszku - 1 łyżka

łagodna papryka - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 80 mililitrów

posiekana kolendra - 3 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. W garnku, na rozgrzanej Ramie Smaż jak szef kuchni smaż indyka po 12 minut z każdej strony.

Zanim położysz indyka na patelnię poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie to znak, że

uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Dodaj cebulę, czosnek, marchew, miód, ocet i sos sojowy. Mieszaj całość smażąc wszystko

jeszcze przez 2 minuty.

3. Później dodaj bulion, sól, pieprz i pozostałe przyprawy. Przykryj garnek i duś całość na wolnym

ogniu przez około godzinę.

4. Na koniec dodaj śmietanę kokosową oraz gruszki i gotuj wszystko na wolnym ogniu bez

przykrycia jeszcze przez 15 minut. Posyp danie posiekaną kolendrą i serwuj z ryżem. Bon appétit!

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/indyk-slodko-kwasny-z-gruszkami-i-z-marchewka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki z suszoną szynką, marynowaną
gruszką i figami

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo pełnoziarniste, kromki - 8 sztuk

Rama z masłem - 2 łyżeczki

suszona szynka - 4 plastry

gruszka marynowana - 0.5 sztuk

figa - 1 sztuka

cykoria

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa posmaruj cienko margaryna Rama. Na każdej z nich ułóż po listku cykorii.

2. Plastry szynki zwiń dekoracyjnie i ułóż na pieczywie. Gruszkę pokrój w cienkie plastry, a figę w

nieduże cząstki.

3. Plastry gruszki oraz kawałki figi ułóż na szynce. Kanapki udekoruj listkami natki.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-z-suszona-szynka-marynowana-gruszka-i-figami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

