
  GRUSZKA 



  GRUSZKA 
to owoc gruszy 

Czas kwitnienia grusz wynosi średnio 10 dni 
(początek w  kwitnieniu).

Pszczoły są owadami skutecznie zapylającymi kwiaty 
gruszy.



 Sezon na gruszki zaczyna się w lipcu
 i trwa do końca października.



Właściwości gruszki

Gruszka zawiera następujące witaminy: A,B,C i E, 
a także minerały: fosfor, potas, żelazo, wapń, 

sód, magnez, miedź, bor i jod oraz błonnik.



Właściwości gruszki
 Gruszka jest słodka, pełna smaku, odświeżająca. 

Stanowi bogate źródło składników odżywczych
 i związków chemicznych.



Pochodzenie gruszki

   Udomowienie drzewa gruszy nastąpiło jeszcze w wiekach
starożytnych, niektórzy przypisują jej nawet występowanie 

już w czasach Homera.

  Dzikie grusze prawdopodobnie pochodziły z Azji Środkowej, 
trafiając z kolei do nieznających zupełnie tego drzewa 

owocowego Stanów Zjednoczonych 
w czasach wypraw Krzysztofa Kolumba.

 Z Grecji grusza trafiła do Rzymu i tam stała się gwiazdą 
Ogrodów. Sam Juliusz Cezar zajmował się uprawą tego 

gatunku. To właśnie z jego polecenia jedną z nich zasadzono
 w zdobytej Anglii.



Pochodzenie gruszki

Mimo, że gruszka znana była już w tak odległych czasach, 
to dopierona przełomie XVII i XVIII wieku wyhodowano 

w zachodniej Europie nowe odmiany tego owocu. 
Nowe gatunki spowodowały znaczną 
popularyzację gruszek w Europie.  

 Największe osiągnięcia w hodowli gruszy zdobyli Francuzi
 i Belgowie. To oni rozpropagowali lecznicze właściwości 
Gruszki. Z czasem owoc zaaklimatyzował się i w Polsce.



  GATUNKI GRUSZY 
Na świecie rośnie mnóstwo gatunków grusz. 

Oto niektóre z nich...

Grusza 
  Bera 
 Hardy

Grusza 
Bonkreta

Grusza 
Carola

Grusza 
Concorde

Grusza 
Faworytka

Grusza Generał
        Leclerc



  GATUNKI GRUSZY 

             Grusza 
         
Komisówka

     Grusza Red 
       Bonkreta 
       Williamsa



  GATUNKI GRUSZY 

       Grusza 
  Konferencja

               
Grusza 
             
Lipcówka 
             
Kolorowa



  Najpopularniejsze 
gruszki w Polsce 

             Najpopularniejsze odmiany gruszek: 
                   Klapsa, Lukasówka, Konferencja,
                              Bonkreta Williamsa, 
                        Komisówka oraz Paryżanka. 



Gruszka w kuchni
Gruszki mogą być pieczone, suszone, gotowane.

Są doskonałym dodatkiem do ciast, deserów, 
napojów, kompotów i sałatek owocowych.

Można z nich przygotować konfitury, dżemy, 
powidła i soki. Z przetartych owoców 
przygotowuje się musy, sorbety i sosy.



Gruszka w kuchni
Gruszki to owoce pasujące zarówno do słodkich,

jak i wytrawnych dań.



Kulinarne zastosowanie 
gruszki

.



Gruszki wykorzystuje się 
także 

w przemyśle kosmetycznym
- gruszka znalazła zastosowanie w walce 

ze zniszczonymi włosami i suchą skórą
- poprawia stan paznokci

- nawilża, odżywia i ujędrnia skórę



Korzyści z jedzenia gruszek
Pewne jest, że gruszka zawiera składniki odżywcze 

mające zdrowotne działanie dla organizmu:
- jest mocna moczopędna
- działa na zatwierdzenia
- pomaga na nadciśnienie

- zwalcza bakterie (np. opryszczkę)
- sprzyja wzrostowi

- zapobiega osteoporozie
- wspomaga funkcjonowanie tarczycy

- poprawia pracę mózgu
- obniża poziom złego cholesterolu



A to ciekawe...

  Starożytni pili napar z gruszek przy przeziębieniach, 
Gorączce i uporczywym kaszlu.

Pieczone owoce były natomiast pomocne 
w dolegliwościach trawiennych, 

a smażone stosowano na wzmocnienie.

Gruszka jest w sam raz dla osób, które chcą 
przejść na dietę, ponieważ zawiera ona mnóstwo 

wody, błonnika a mało kalorii.

Dwie gruszki przed śniadaniem w naturalny sposób 
oczyszczają nasz organizm.



Podsumowanie...

  Gruszka smaczna, 
gruszka zdrowa,  

a do tego 
mocno witaminowa!



  ŹRÓDŁA:

- zdjęcia, ilustracje, obrazki (Internet)

-https://sekretyogrodnika.pl/10-najlepszych-odmian-
gruszy/

-https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-
jesz/gruszki-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-gruszek-

jakie-witaminy-zawiera-aa-hzzo-EjM8-1hUv.html
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