
METODĂ DE PREPARARE

Pere umplute cu dulceață de merișoare: Spălați perele, tăiați-le 
în jumătate și scoateți codițele și semințele (scobiți puțin).
Puneți o linguriță de dulceață de merișoare în locul scobit.

Salată de fetică: Spălați și stoarceți salata. Amestecați cu 
ingredientele pentru dressing.

GULAȘ DE SĂRBĂTOARE CU GĂLUȘTE, SALATĂ DE FETICĂ ȘI 
PERE UMPLUTE CU DULCEAȚĂ DE MERIȘOARE

TIMP DE PREPARARE: 30 DE MINUTE; TIMP DE GĂTIRE: 2,5 ORE
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INGREDIENTE PENTRU SALATA DE FETICĂ 
ȘI PERE UMPLUTE CU MERIȘOARE

• 2 pere coapte mici
• 4 lingurițe dulceață de merișoare
• 200 g salată de fetică
• Pentru dressingul de salată: 1 

lingură de muștar; 2 linguri de 
miere; 4 linguri de oțet balsamic; 6 
linguri de ulei de măsline extra 
virgin

METODĂ DE PREPARARE

1. Tocați mărunt ceapa și sotați-o puțin în unt. Adăugați 
lapte și lăsați la încălzit. Nu dați în clocot. Asezonați.

2. Adăugați amestecul peste pâine tăiată cuburi într-un 
bol. Puneți și pătrunjelul. Amestecați totul laolaltă, apoi 
lăsați să absoarbă 10 minute.

3. Adăugați ouăle și frământați bine cu mâna. Omogenizați 
într-un aluat tare. Cu mâinile umezi, faceți opt găluște 
cât mingea de tenis.

INGREDIENTE PENTRU GĂLUȘTE

• 4 chifle mai uscate
• 2 ouă medii
• 200 ml lapte
• o jumătate de ceapă
• 30 g pătrunjel
• 2 linguri de unt
• sare și piper măcinat
• un praf de nucșoară



METODĂ DE PREPARARE

1. Decojiți și tăiați mărunt ceapa și cățeii de usturoi. Deco-
jiți și tăiați felii morcovul. Spălați portocala sub apă 
caldă, răzuiți coaja, stoarceți sucul. Puneți-le deoparte.

2. Puneți scorțișoara, cuișoarele, frunza de dafi n, ana-
sonul stelat, boabele de ienupăr, rozmarinul, cimbrul 
și coaja de lămâie într-un infuzor de ceai și închideți. 
Puteți să folosiți și o pungă de fi ltrare pentru ceai, pe 
care să o legați cu sfoară.

3. Prăjiți treptat carnea de vită în iCook Wok la fl acără 
mare, fără ulei. Apoi scoateți-o din vas.

4. Puneți ulei în wok și prăjiți puțin ceapa, usturoiul și 
morcovul. Adăugați carnea și făina, lăsându-le puțin la 
înăbușit. Adăugați vinul, supa de vită și sucul de porto-
cale. Adăugați ierburile și mirodeniile și asezonați după 
gust. Puneți capacul și lăsați pe foc 1 oră. În acest timp, 
puteți pregăti găluștele (vedeți mai sus).

5. După o oră, ridicați cu grijă capacul, introduceți supor-
tul pentru fi ert la aburi și puneți găluștele pe el. Puneți 
capacul la loc și închideți cu VITALOK. Lăsați la înăbușit 
încă o oră.

6. Ridicați cu grijă capacul și puneți în vas perele umplute 
cu merișoare. Puneți capacul la loc și mai lăsați la 
înăbușit 20 de minute.

INGREDIENTE PENTRU GULAȘUL DE 
SĂRBĂTOARE

• 1 kg carne de vită
• 2 linguri ulei vegetal
• 1 ceapă
• 1 morcov
• 2 căței de usturoi
• 1 lingură de făină
• 1 bețișor de scorțișoară
• 7 cuișoare
• 1 anason stelat
• 3 boabe de ienupăr
• 1 frunză de dafin
• 1 rămurică de rozmarin
• 3 rămurele de cimbru
• 1 portocală bio
• 2 linguri de miere
• 150 ml vin roșu cu aromă fructată
• 150 ml supă de vită
• Sare și piper
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Pentru a servi tot preparatul: Împărțiți salata de fetică 
pe patru farfurii, amestecată cu dressingul, apoi puneți 
perele umplute cu merișoare peste salată. Puneți două 
găluște în fi ecare farfurie, plus gulașul cu sos din belșug.


